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Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op Startersexpert, een initiatief van VP Accountants
& Belastingconsulenten, alsook op de website www.startersexpert.be (hierna: “wij”).
In deze privacyverklaring lichten we toe welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die
informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de
privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.
Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze
privacyverklaring. Wij kunnen op elk moment het privacy beleid wijzigen. Daarom is het
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de burgerlijke
vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VP Accountants & Belastingconsulenten.
De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 3140 Keerbergen, Mechelsebaan 18, met als
het ondernemingsnummer 0567.793.656.
De verantwoordelijke is ingeschreven bij de het Instituut van de Accountants en van de
Belastingconsulenten onder erkenningsnummer 224.793-3ABN-14.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u steeds
terecht bij VP Accountants & Belastingconsulenten via brief op het bovenstaande adres of via
e-mail (algemeen@vpaccountants.be).
Voor elk evenement onder de noemer “Startersexpert” dat wij organiseren, werken we samen
met verschillende partners. Deze partners zijn steeds duidelijk vermeld op de website
wanneer u zich inschrijft voor het evenement. Deze partners zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor wat betreft de specifieke gegevens die u meedeelt in kader van het
evenement.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van de personen die zich inschrijven voor onze events of
nieuwsberichten en wanneer u ons contacteert via het contactformulier op de website.
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Welke persoonsgegevens verzamelen we?
We verwerken enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om deze aan ons, al dan niet via de
website, mee te delen: we verzamelen uw naam en contactgegevens, geslacht, alsook alle
andere gegevens die u ons bezorgt via het contactformulier.
Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze
diensten te verlenen.
U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het
wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via cookies (zie verder).

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wanneer u gegevens meedeelt via het contactformulier, worden deze enkel gebruikt om te
kunnen antwoorden op uw vragen en desgevallend om met u contact op te nemen.
De door u gegeven informatie wordt enkel voor dit doel gebruikt, wordt niet permanent
bewaard en wordt niet doorgegeven aan derden.
Wanneer u zich inschrijft voor één van onze events, worden deze gegevens gebruikt in kader
van het event waar u zich voor ingeschreven heeft.
De gegevens worden ook bezorgd aan onze partners die het desbetreffende evenement mee
organiseren en gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke zijn. Op onze website vindt u
steeds de namen en links naar de websites van deze partners vermeld.
Wij en onze partners kunnen u in de toekomst dan ook contacteren om u op de hoogte te
houden van onze dienstverlening en expertise.
Voor de verwerking van uw gegevens beroepen wij en onze partners ons op het
gerechtvaardigd belang van onze onderneming, zijnde de organisatie van het event alsook
direct marketing.
Noch wij, noch onze partners zullen de gegevens voor een ander doel gebruiken.
Indien u meer wenst te weten over de wijze waarop onze partners omgaan met uw
persoonsgegevens, raden wij u aan de privacyverklaring op hun website te consulteren. Wij
zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van onze partners, zelfs niet indien u deze
website bezoekt via één van de links op onze website.
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Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonsgegevens enkel met onze partners, zoals hierboven vermeld.
We kunnen uw persoonsgegevens wel delen met verbonden ondernemingen of met derde
partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters,
voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij
deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de
gevallen omschreven in deze privacyverklaring.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:
•
•
•

wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht,
in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale
activiteiten.
voor de verdediging van onze rechtmatige belangen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor
andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Welke rechten heeft u?
U kan ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of
gedeeltelijk te wissen conform de bepalingen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer
kunnen verlenen.
Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u
deze richten aan algemeen@vpaccountants.be. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te
geven aan deze verzoeken en klachten.
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd,
kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
(zie: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of www.autoriteprotectiondonnees.be voor
Franstaligen)
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Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
genomen zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date gehouden worden.
Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing,
openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

Cookies
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de computer van de bezoeker
worden geplaatst. We doen dit enkel en alleen om uw ervaring op onze website zo optimaal
mogelijk te laten verlopen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw taalkeuze onthouden.
Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers op anders websites
te volgen. Bovendien zijn die cookies nodig voor een goede werking van de website.
Wil u toch geen cookies gebruiken, dan kan u dit verhinderen via een instelling in uw
internetbrowser. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van de internetbrowser.

Links met andere websites en social media
U kan via onze website mogelijk links terugvinden naar andere websites. Deze
Privacyverklaring geldt enkel voor onze website. We raden u dan ook aan de Privacyverklaring
van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van
andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.
Daarnaast zijn op onze website ook knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of
delen op sociale netwerken zoals Facebook, Linkedin en Google+. Deze knoppen worden
gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Linkedin en Google zelf. Deze
code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Lees daarom de privacyverklaring van Facebook, Linkedin en Google (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code
verwerken.
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Vragen
Indien u vragen heeft over onze Privacyverklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door
u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, dan kunt u te allen tijde bij ons
hiervoor terecht:
-

op kantoor na afspraak
per mail op algemeen@vpaccountants.be
of per brief op het kantooradres
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