
PRIVACYVERKLARING VAN VOX-ADVOCATEN 

(KBO 0476.271.186 - BVBA ALEXANDER VAN BRABANT) 
 

Deze verklaring is toepasselijk op onze verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en is toepasselijk 
op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers, partners, prospecten en tegenpartijen 

anderzijds. 

 
De Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is BVBA VAN BRABANT ALEXANDER, die alles in 

het werk stelt om uw privacy optimaal te beschermen, overeenkomstig de Verordening van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, 

haar uitvoeringsbesluiten en de deontologie toepasselijk op advocaten. 

 
Ons advocatenkantoor verzamelt en verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder 

meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over uw 
strafrechtelijk en gerechtelijk verleden, gegevens over uw professionele loopbaan, etc…. indien u onze klant, 

leverancier of een zakelijke relatie van ons cliënteel bent, en die ons door U of via een andere weg (openbare 
registers) bereiken louter met als doel voor het voeren van onze algemene en financiële administratie, het 

beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede 

uitvoering van onze overeenkomsten, direct marketingactiviteiten en zijn beperkt tot het strikt noodzakelijke. 
 

Onze website gebruikt geen cookies of andere geautomatiseerde gegevensverwerking. 
 

De persoonsgegevens worden verwerkt omdat u uw toestemming gaf en die U steeds kan intrekken, of omdat 

wij als advocatenkantoor wettelijke verplichtingen moeten naleven, zoals verplichtingen ingevolge de 
witwaswet van 18 september 2017, uit hoofde van fiscale wetgeving, uit hoofde van sociale wetgeving; of om 

een contract met klanten, leveranciers te kunnen uitvoeren of omdat zij noodzakelijk zijn om onze of de 
belangen van onze klanten te verdedigen. 

 
Om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, worden onze medewerkers of onze derde 

dienstverleners onderworpen aan een vertrouwelijkheidsplicht. Onze dienstverleners mogen uw 

persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden en op de wijze die door ons zijn vooropgesteld opdat 
er voldoende garanties zijn inzake de beveiliging en bescherming van de persoonsgegevens. 

 
Uw persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden voor commerciële en/of promotionele 

doeleinden. 

 
Uw persoonsgegevens worden bijgehouden zo lang als vereist is om te voldoen aan onze wettelijke en/of 

deontologische verplichtingen, om onze diensten op een correcte manier te verlenen of omdat we een 
gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens (langer) bij te houden. 

 

U kan op ieder moment vragen om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, om na te gaan waarvoor uw 
gegevens worden gebruikt, om ze te wijzigen of te vervolledigen (recht op rectificatie) of om ze te laten wissen 

(recht op wissen). Uw verzoek kan worden geweigerd indien de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of in het kader van ons 

gerechtvaardigd belang.  U kan ons verzoeken om uw gegevens over te dragen (recht op meeneembaarheid), 
of om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking van de verwerking); of om een bezwaar te 

formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (recht 

op bezwaar). U kan zich niet verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk 
zijn voor het uitvoeren van één van onze wettelijke verplichtingen, de uitvoering van onze overeenkomsten of 

ons gerechtvaardigd belang. 
 

Als U één van deze rechten wenst uit te oefenen, kan U een verzoek richten naar Alexander Van Brabant via 

info@vox-advocaten.be. Dit verzoek dient vergezeld te zijn van een kopie van de voor- en achterzijde van uw 
identiteitskaart. U kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de bescherming van 

de Persoonlijke Levenssfeer Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - Tel. 02 274 48 00 - Fax. 02 274 48 35 - E-
mail: contact@apd-gba.be. 
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