Privacyverklaring
Ethikos hecht veel belang aan respect voor de privacy en de bescherming van persoonsgegevens.
Als verwerkingsverantwoordelijke wil Ethikos BV (een advocatenkantoor met maatschappelijke zetel gevestigd
in de Louizalaan 200, 1050 Brussel, KBO-nr. 0730.976.063) u informeren over de gegevens die wij verwerken,
de grondslag en de redenen waarvoor wij die gegevens verwerken en delen, de opslagperiode en op welke
wijze u uw rechten met betrekking tot uw gegevens kunt uitoefenen.
1.

Welk type gegevens verwerken wij?

a)

Als u klant bent, verwerken wij de volgende persoonlijke gegevens:

Contact- en identificatiegegevens: naam, voornaam, titel, functie, bedrijf, adres, rechtsvorm, e-mailadres,
telefoon- en gsm-nummer en faxnummer, nationaliteit, identiteitskaart, rijksregisternummer, btw-nummer,
bankrekeningnummer, ondernemingsnummer, voorkeurstaal, interessegebieden, activiteitensector...
Gegevens die nodig zijn voor de verwerking van uw dossiers: alle gegevens die nodig zijn voor het verlenen van
onze juridische diensten en de verdediging van uw rechten.
b) Als u solliciteert voor een baan of om als Ethikos-medewerker aan de slag te gaan, dan verwerken wij de
volgende gegevens:
Contact- en identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer en
faxnummer, nationaliteit, identiteitskaart, rijksregisternummer, btw-nummer, ondernemingsnummer,
voorkeurstaal...
Gegevens die nodig zijn om de opportuniteit van een samenwerking met u na te gaan: diploma's,
beroepservaringen, loon, talenkennis, hobby's en ontspanning, publicaties, leeftijd, interesses,
lidmaatschappen,...
c) Als u deelneemt aan evenementen die wij organiseren, nieuwsbrieven van ons ontvangt of als u ons uw
visitekaartje geeft, dan verwerken wij de volgende gegevens:
Contact- en identificatiegegevens: naam, voornaam, titel, functie, bedrijf, adres, rechtsvorm, e-mailadres,
telefoon- en GSM-nummer en faxnummer, voorkeurstaal, interessegebieden, lidmaatschappen,
activiteitensector...
d) Ethikos verwerkt geen gevoelige gegevens met betrekking tot gezondheid, ras of etnische afkomst,
politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of vakbondslidmaatschap, tenzij dit strikt
noodzakelijk is. Deze gevallen zijn beperkt tot bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u ons een
dossier toevertrouwt waarin deze gegevens relevant zijn voor de analyse of verdediging van uw rechtspositie.
2.

Waar komen de gegevens die wij verwerken vandaan?

De gegevens die wij verwerken, kunnen ons rechtstreeks door u zijn meegedeeld of afkomstig zijn van externe
bronnen zoals:
-

officiële publicaties en databanken (bijv. het Belgisch Staatsblad);

-

websites of andere publicaties die persoonlijke gegevens over u bevatten.
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Wanneer u ons persoonlijke gegevens van andere personen dan uzelf verstrekt voor het beheer en de
verwerking van zijn of haar dossier, dan garandeert u ons dat deze gegevens aan ons worden meegedeeld met
de toestemming van de betrokkenen of op een andere wettelijke basis die de mededeling en verwerking van
de gegevens toestaat.
3.

Voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verwerken uw gegevens:
op basis van wettelijke verplichtingen die wij verplicht zijn na te leven, in het bijzonder de bepalingen van
de antiwitwasregelgeving;
op basis van contractuele relaties die wij met u hebben, bijvoorbeeld om u de juridische diensten te
verlenen die u ons toevertrouwt;
op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt voor informatie; in dit
geval staat het u vrij om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
op basis van ons rechtmatig belang, om ons kantoor uit te bouwen (bijvoorbeeld door contact met u op
te nemen om Ethikos voor te stellen) en ons dienstenaanbod te verbeteren. In dat verband zien wij erop toe
om een correct evenwicht te bewaren tussen onze behoeften om uw persoonlijke gegevens te verwerken en
de vrijwaring van uw rechten en vrijheden, inclusief de bescherming van uw privéleven.
4.

Met wie delen wij uw gegevens?

De advocaten van Ethikos zijn onderworpen aan het beroepsgeheim.
Ethikos geeft in principe dus geen persoonlijke gegevens door aan derden.
Ethikos kan uw gegevens echter in de volgende gevallen doorgeven:
-

indien vereist door een wettelijke verplichting of een gerechtelijke beslissing;

in het kader van de uitvoering van onze juridische diensten, aan officiële instanties,
gerechtsdeurwaarders, notarissen, deskundigen, revisors, interne of externe samenwerkende advocaten...;
aan onderaannemers zoals IT-leveranciers, boekhouders, marketingbureaus, ...; wanneer
onderaannemers toegang hebben tot persoonlijke gegevens, sluiten wij een onderaannemingsovereenkomst
af om de bescherming en veiligheid van uw gegevens te waarborgen.
5.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Ethikos ziet erop toe om geen persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) door te
geven. Indien dit het geval is, sluit Ethikos de nodige overeenkomsten af om een passend beschermings- en
beveiligingsniveau te garanderen.
6.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Bij de verwerking van uw gegevens in het kader van de uitvoering van een juridisch dienstverleningscontract
bewaren wij uw gegevens voor de duur van het contract en, na afloop ervan, gedurende de periode die nodig
is om te voldoen aan onze boekhoudkundige, fiscale of andere wettelijke vereisten.
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Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, verwerken wij uw gegevens zolang als nodig is
voor het doel waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming intrekt, zien wij erop toe
dat wij uw persoonlijke gegevens niet meer verwerken.
Wanneer wij uw gegevens verwerken in het kader van een aanwerving, worden uw gegevens tijdens het
aanwervingsproces en tot maximaal één jaar erna verwerkt.
7.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U hebt te allen tijde het recht om contact op te nemen met Ethikos:
-

per post naar het volgende adres: Louizalaan 200, 1050 Brussel;

-

via e-mail: info@ethikos.be.

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens of wilt u een van de volgende rechten
uitoefenen:
-

het recht op toegang, correctie of wissing van uw persoonlijke gegevens;

het recht op beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking en doorgifte van
uw persoonlijke gegevens;
het recht om uw toestemming voor de verwerking of doorgifte van uw persoonlijke gegevens op basis
van uw toestemming in te trekken;
het recht op overdraagbaarheid van de gegevens (het recht om uw gegevens te ontvangen of om te
verkrijgen dat ze worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke).
Wij zullen ons inspannen om in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk te reageren op uw vragen.
Als u van mening bent dat de antwoorden van Ethikos voor u niet bevredigend zijn, dan hebt u het recht om
een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in België, de
Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)
8.

Slotbepalingen

Ethikos behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring op elk moment te wijzigen, in het bijzonder in
het geval van een wijziging van de geldende regelgeving. De van kracht zijnde versie van deze Privacyverklaring
zal altijd beschikbaar zijn op onze website (www.ethikos.be).
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