PRIVACY VERKLARING
Uw privacy is belangrijk voor ons
Alle persoonsgegevens die wij van u verkrijgen in het kader van de organisatie van Contrast Law
Seminars (“CLS”) worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake
gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).
Deze privacy verklaring bezorgt u meer informatie over waarom en hoe we uw persoonsgegevens
verwerken, de maatregelen die we nemen om uw gegevens te beschermen en hoe lang we uw
gegevens bijhouden.
1.

Identiteit en contactgegevens

De verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonsgegevens zijn de volgende entiteiten:
contrast CVBA
Minervastraat 5
1930 Zaventem
België
Ondernemingsnummer 0847.036.860
en
CLS BVBA
Minervastraat 5
1930 Zaventem
België
Ondernemingsnummer 0815.861.654
In geval u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds met ons
contact opnemen per e-mail (privacy@contrast-law.be) of door een brief te sturen naar het
hierboven vermelde adres (t.a.v. Privacy).
2.

Doeleinden

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van uw hoedanigheid als deelnemer aan CLS
seminaries en in het bijzonder om:
-

de deelname aan een seminarie te registreren en te organiseren;
het informeren over en uitnodigen voor toekomstige seminaries;
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het maken van afbeeldingen tijdens de seminaries en het delen ervan op onze website of
via sociale media;
de naleving van onze wettelijke verplichtingen inzake de organisatie van seminaries
(bijvoorbeeld fiscale verplichtingen); en
het beheer van eventuele geschillen.
Wettelijke grondslag

Wij zullen u informeren en uitnodigen voor toekomstige seminaries indien u ons hiervoor de
toestemming heeft gegeven bij de inschrijving voor een eerder seminarie of wanneer wij een
gerechtvaardigd belang hebben om u te contacteren voor een seminarie waarvan wij menen dat
het interessant is voor u.
In het kader van een deelname of medewerking aan een seminarie, zullen wij de
persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de
overeenkomst.
Mogelijk hebt u ons (ook) toestemming gegeven voor het nemen van gerichte afbeeldingen van u
tijdens het seminarie en om deze te delen op onze website of op sociale media.
Daarnaast kan er ook een wettelijke verplichting bestaan (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige
regelgeving) of een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld geschillenbeheer) op grond waarvan wij
bepaalde gegevens van u dienen te verwerken.
4.

Categorieën van persoonsgegevens

Voor de hierboven opgesomde doeleinden, verwerken wij uw identificatiegegevens en mogelijk ook
uw financiële gegevens, beroepsgegevens en afbeeldingen.
5.

Bron van persoonsgegevens

We verkrijgen uw gegevens steeds rechtstreeks van u, bij de inschrijving voor een CLS seminarie
of naar aanleiding van een ander contact (bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefonisch contact
of een persoonlijke ontmoeting).
6.

Ontvangers van persoonsgegevens

Voor de hierboven opgesomde doeleinden, moeten we uw gegevens mogelijk doorgeven aan de
volgende derde partijen:
-

andere deelnemers of medewerkers aan CLS seminaries
bezoekers van onze website of sociale media
boekhouders
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-

gerecht en politiediensten
overheidsdiensten
banken en verzekeringsinstellingen

Onze IT, cloud en software providers hebben mogelijk ook toegang tot uw gegevens.
7.

Doorgifte buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de EER zonder passende
waarborgen.
8.

Bewaartermijn

We zullen u contacteren omtrent toekomstige CLS seminaries totdat u zich hiervoor uitschrijft.
Alle andere gegevens die wij hebben verzameld naar aanleiding van uw deelname of medewerking
aan een CLS seminarie zullen wij bewaren tot 7 jaar na afloop van het jaar waarin dat CLS
seminarie plaatsvond, tenzij een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang vereist dat wij uw
gegevens langer bijhouden.
9.

Rechten

U kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten:
-

een verzoek om toegang of rectificatie van uw persoonsgegevens.
een verzoek om wissing van uw persoonsgegevens.
een verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
een bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.
een klacht als u van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij
de toezichthoudende autoriteit.

U kan ook steeds uw toestemming intrekken voor het nemen en delen van gerichte afbeeldingen
van u tijdens de seminaries (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking
vóór deze intrekking).
U kan voormelde rechten of verplichtingen uitoefenen door contact met ons op te nemen per email (privacy@contrast-law.be) of door een brief te sturen naar het hierboven vermelde adres (t.a.v.
Privacy), vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. Wij respecteren al uw rechten met
betrekking tot uw gegevens waarop u volgens de toepasselijke wetgeving recht hebt.
U kan uw persoonsgegevens steeds inzien of aanpassen via de knop “aanpassen instellingen”
onderaan elke mailing en zich rechtstreeks uitschrijven voor het ontvangen van uitnodigingen voor
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toekomstige seminaries via de knop “uitschrijven”. Na de uitschrijving zal u geen uitnodigingen
meer ontvangen voor toekomstige seminaries. U kan zich opnieuw inschrijven bij een nieuwe
deelname aan een CLS seminarie.
Gelieve ons ook te informeren indien zich een wijziging voordoet van uw persoonsgegevens.
10.

Geautomatiseerde besluitvorming

We doen niet aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.
11.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om uw gegevens te beschermen
tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde
openbaarmaking of toegang.
12.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de
toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.
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