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Privacyverklaring 

1. Inleiding  

Uw privacy is van essentieel belang voor LEXERO advocaten. LEXERO advocaten behandelt en 
beschermt uw persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze. LEXERO 
advocaten behandelt de persoonsgegevens van haar cliënten conform de vigerende privacy wetgeving. 
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke maatregelen worden genomen met betrekking tot 
de verwerking van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy. De cliënten van LEXERO 
advocaten nemen bij het bezoeken van deze website kennis van en gaan akkoord met de inhoud van 
deze privacyverklaring.   

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 

LEXERO advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, haar gegevens zijn:  
LEXERO advocaten     
Burgemeester Edmond Ronsestraat 4 
9820 Melsen (Merelbeke)  
jennifer.vhgroenewoud@lexero.be  
09/273.75.70 
 

3. Duiding van de verwerkingsdoeleinden 

LEXERO advocaten verzamelt en verwerkt aldus persoonsgegevens voor het aanmaken en behandelen 
van dossiers, correspondentie met haar cliënten en derden, bezoek van deze website, het inplannen 
van afspraken, facturatie, boekhoudkundige doeleinden, verzenden van nieuwsbrieven, voor 
marketingdoeleinden, onze cliënten te informeren over wijzigingen van onze diensten en andere 
gegevens tot instelling, uitoefening en/of onderbouwing van o.m. rechtsvorderingen. Wanneer een 
websitebezoeker zijn/haar gegevens invult op het contactformulier van de website van LEXERO 
advocaten worden er aldus ook persoonsgegevens verzameld. 
 

4. Rechtmatigheidsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens 

Elke verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig gebeuren, dat betekent dat elke verwerking 
een wettelijke basis of grondslag moet hebben, meer bepaald: 

Voor het verzenden van nieuwsbrieven, voor marketingdoeleinden en voor het invullen van het 
contactformulier op de website, verwerkt LEXERO advocaten persoonsgegevens op basis van de 
toestemming van de cliënten. De toestemming moet steeds expliciet gegeven worden door de 
cliënten, dit wil zeggen dat de toestemming actief moet worden gegeven.  

Voor het aanmaken en behandelen van dossiers, correspondentie met haar cliënten en derden, 
uitoefening en/of onderbouwing van o.m. rechtsvorderingen, het inplannen van afspraken en 
facturatie, verwerkt LEXERO advocaten persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die met de 
cliënten wordt afgesloten. 

Wanneer LEXERO advocaten persoonsgegevens verwerkt voor facturatie en boekhoudkundige 
doeleinden, gebeurt dit op grond van een wettelijke verplichting. 

Binnen LEXERO advocaten communiceren de medewerkers onderling over bepaalde dossiers om het 
beste resultaat voor de cliënten te bekomen. Hiervoor worden vaak persoonsgegevens verwerkt. 
LEXERO advocaten baseert deze verwerking op de juridische grondslag gerechtvaardigd belang. Het is 
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nodig om deze communicatie onderling te doen in belang van de opvolging van het dossier en de 
cliënten.  

LEXERO advocaten kan eveneens persoonsgegevens verwerken om de cliënten te informeren over 
wijzigingen van diensten op basis van gerechtvaardigd belang.  

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens 

LEXERO advocaten bewaart de persoonsgegevens gedurende een welbepaalde termijn, in functie van 
de dienstverlening en/of de wettelijke vereisten waaraan LEXERO advocaten dient te voldoen.  

6. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden  

In sommige gevallen is LEXERO advocaten verplicht om gegevens met derden te delen, namelijk aan 
overheidsinstanties en/of toezichthoudende autoriteiten of gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun 
uitdrukkelijk verzoek.  
 

7. Rechten van de betrokkenen 

De betrokkenen hebben bepaalde rechten die ze kunnen uitoefenen omtrent het verwerken van hun 
persoonsgegevens. Zij hebben het recht aan LEXERO advocaten te vragen om inzage van hun 
persoonsgegevens, om hun persoonsgegevens te verbeteren, te wissen, de verwerking ervan te 
beperken of over te dragen. Er kan ook bezwaar gemaakt worden door de betrokkenen tegen de 
verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens op 
toestemming gebaseerd is, kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken door de 
betrokkenen.  

8. Beveiliging van persoonsgegevens  

LEXERO advocaten verbindt er zich toe om passende technische en organisatorische maatregelen te 
nemen. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van LEXERO advocaten, de controles die zij uitvoert en 
de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid op heden niet worden 
gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode 
van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan LEXERO advocaten in dit kader geen absolute 
veiligheid garanderen en aldus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.  

9. Contactgegevens 

Indien u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop LEXERO advocaten uw 
persoonsgegevens verwerkt, gelieve via e-mail contact op te nemen met advocaat Jennifer van het 
Groenewoud, via jennifer.vhgroenewoud@lexero.be.  

U kunt ook steeds klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Per post (Drukpersstraat 
35, 1000 Brussel), telefonisch 02/274.48.00 of via e-mail (contact@apd-gba.be).  

 

 

 

 


