
 

 

PRIVACY POLICY NIEUWSBRIEVEN 
  
Je privacy is belangrijk voor ons. 

 

Voor onze nieuwsbrieven verzamelen en gebruiken we je persoonsgegevens alleen in 

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("GDPR"), en deze 

privacy policy. 

 

Deze privacy policy bezorgt je meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, 

waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze 

delen. Je krijgt ook meer informatie over het uitoefenen van je rechten 

 

1. IDENTITEIT EN CONTACTGEGEVENS 

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit 
(gezamenlijk met de advocaten vermeld op onze website www.contrast-law.be): 
 

contrast European & Business Law BV 
Minervastraat 5 
B-1930 Zaventem 
België 
Ondernemingsnummer: 0847.036.860 

 

In geval je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je steeds contact met 

ons opnemen: 

- via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy” 

- via e-mail: privacy@contrast-law.be  

- via telefoon: +32 (0)2 275 00 75 

 

2. DOELEINDE 

Voor onze nieuwsbrieven, verwerken wij je persoonlijke identificatiegegevens (naam, 

(ondernemings)adres, e-mailadres), persoonlijke kenmerken (geslacht, taal) en opleidings- of 

beroepsgegevens (functie, bedrijf). Ook kunnen wij informatie ontvangen over je interacties met 

onze nieuwsbrieven. 

 

Met deze gegevens kunnen wij je op de hoogte houden van juridische ontwikkelingen die naar 

onze mening interessant kunnen zijn voor jou. 

 

De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang om onze producten en 

diensten te promoten bij ons cliënteel (Art. 6, §1, (f) GDPR). Indien je via de website inschrijft op 

onze nieuwsbrieven 'In the Picture' en/of 'Privacy Talk', ontvangt je deze nieuwsbrieven omdat je 

daarvoor je toestemming hebt gegeven (Art. 6, §1, (a) GDPR). 
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Wij verkrijgen deze persoonsgegevens rechtstreeks van jou. 

 

Wij sturen je onze nieuwsbrieven tot 10 jaar plus een verificatieperiode van 1 jaar na afsluiting van 

het (laatste) dossier behandeld voor jou als cliënt. Je kan je uiteraard te allen tijde uitschrijven voor 

onze nieuwsbrieven (voor meer informatie, zie RECHTEN). 

 

Onze leveranciers van marketingtools en IT-providers hebben ook toegang tot je 

persoonsgegevens. 

 

3. BEVEILIGING 

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de 

vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen en je gegevens te beschermen tegen 

onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of 

toegang. 

 

Wij hebben de nodige contractuele afspraken gemaakt met de derde partijen met wie wij 

samenwerken en geven je persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte 

zonder de garantie dat je gegevens daar ook een evenwaardig beschermingsniveau genieten. 

 

4. RECHTEN 

Je kan ons altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: 

 

- een verzoek om toegang of rectificatie van je persoonsgegevens 

- een verzoek om wissing van je persoonsgegevens 

- een verzoek om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens 

- een bezwaar tegen de verwerking van je gegevens 

- een verzoek om je gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener 

- een klacht als je van mening bent dat we niet handelen in overeenstemming met de 

toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Je kan ook een klacht indienen bij 

de Gegevensbeschermingsautoriteit 

 

Je kan ons hiervoor steeds contacteren: 

 

- via post: naar het bovenstaande adres, met vermelding “Privacy” 

- via e-mail: privacy@contrast-law.be  

- via telefoon: +32 (0)2 275 00 75  

 

Wij respecteren alle rechten met betrekking tot je persoonsgegevens waarop je volgens de 

toepasselijke wetgeving recht hebt. 
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Indien je onze nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen en de verwerking van je gegevens 

voor dat doel wenst stop te zetten, kan je steeds gebruik maken van de link onderaan elke 

nieuwsbrief om je uit te schrijven. Zodra je je uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, zal je deze niet 

meer ontvangen. Je kan je altijd opnieuw inschrijven via onze website. Je kan je persoonsgegevens 

ook altijd bekijken en aanpassen door gebruik te maken van de optie "aanpassen instellingen" 

onderaan de nieuwsbrief. 

 

Voor identificatiedoeleinden kunnen wij je vragen om een kopie van de voorzijde van je 

identiteitskaart. 

 

5. UPDATES 

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, binnen de beperkingen van de 

toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 


