Charter voor gegevensbescherming

L.G. & Associates hecht groot belang aan de bescherming van de privacy.
Conform aan de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 in werking is
getreden (verordening 2016/679 van 25 april 2016), engageert L.G & Associates zich ertoe de
vertrouwelijkheid te respecteren van de persoonsgegevens die we verwerven.

Artikel 1 – Verzameling van persoonsgegevens:
Wij verzamelen uw persoonsgegevens onder verschillende vormen:
i-

iiiiiivvviviiviiiix-

E-mailverkeer en briefwisseling;
Telefoon en sms;
Fysieke afspraken;
Via uw identiteitskaart;
Via MyMinFin, Tax On Web, de Belgische Nationale Bank en elke andere tool
die door de Belgische of buitenlandse fiscale overheden ter beschikking wordt
gesteld.
Via uw overgedragen boekhoudkundige stukken of andere administratieve
documenten die we verzamelen om ons mandaat en/of onze opdrachten uit te
voeren;
Via uw sociaal secretariaat of ondernemingsloket;
Via uw vroegere of huidige raadslieden zoals uw advocaat, notaris, verzekeraar,
bankier enzovoort;
Via uw onderaannemers, leveranciers, partners en/of klanten.

De verzamelde persoonsgegevens zijn van verschillende aard:

iii-

iii-

Rechtstreekse identificatiegegevens in ruime zin, zoals naam, voornaam,
geboortedatum, foto, burgerlijke stand, adres, rijksregisternummer,
telefoonnummer, e-mailadres enzovoort;
Onrechtstreekse identificatiegegevens in ruime zin, zoals huwelijkse staat,
patrimonium, schulden en leningen, bankrekeningnummer, diploma, uitgaven,
producten, abonnementen, bezochte plaatsen, automerk, huur bedrag, hobby’s
enzovoort;
Informatie betreffende het bedrijf en de professionele activiteit in ruime zin,
zoals KBO-nummer, btw-nummer, bankgegevens, functies, persoonsgegevens
van vennoten en/of partners van het bedrijf, winst, RSZ-nummer, belangrijkste
partners, businessmodel, namen van klanten enzovoort.

De persoonsgegevens worden door ons opgeslagen in een beveiligde omgeving:
➔ Onze cloud waarvan de leverancier Amazon Web Services Europe is.
➔ Ons bedrijf L.G. & Associates: het informaticanetwerk van kantoor tot kantoor en de
archiefkasten van het kantoor.
➔ De software, programma’s en de cloud voor professionele accountants: Winbooks, Fid
Manager, Yuki, Kluwer, enz.
➔ Fysieke veiligheidsback-up bewaard in de kelders te Brussel.
Enkel de leden van L.G. & Associates hebben de toelating uw persoonsgegevens te raadplegen
en te gebruiken, en dit uitsluitend in het kader van ons mandaat en/of onze opdrachten.
De veiligheidsback-up is enkel toegankelijk voor de partners van het kantoor in geval van
overmacht (brand in het kantoor, hacking van het netwerk, terroristische aanslag enzovoort).
De beveiliging van de gegevens wordt gegarandeerd door het gebruik van de volgende
technologieën/middelen:
➔ Antivirus, login en paswoord, firewall, professionele licenties, alarminstallaties,
beveiligde sloten, camera’s enzovoort.
Deze gegevens (samen met deze die in het verleden reeds aangeleverd werden) mogen enkel
worden behandeld met uw toestemming. Hierbij geeft u ons uw uitdrukkelijke akkoord.
De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van L & G Associates - Christina Adam - kan
gecontacteerd worden op het volgende adres: Alsembergsesteenweg 995/20, 1180 Ukkel.
En/of per e-mail via ca@lieutenantguillaume.com
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Artikel 2 –: Doeleinden en overdracht van de verzamelde gegevens:

i- Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden behandeld voor de specifieke doeleinden die vermeld staan in
onze missie- en/of mandaatovereenkomst.

ii- Overdracht
Uw gegevens zijn vertrouwelijk. Ze worden niet overgedragen, verkocht of verhuurd aan eender
welke persoon, instantie of bedrijf dan ook buiten L.G. & Associates.
In sommige gevallen, in het kader van ons mandaat of onze opdrachten, kunnen deze gegevens
toch overgemaakt worden aan derden (zoals een fiscale overheid, leveranciers, klanten, sociale
secretariaten, sociale verzekeringsfondsen, banken, verzekeraars enzovoort).

L.G. & Associates is een erkend boekhoud- en fiscaliteitskantoor dat is onderworpen
aan een deontologische code waarvan het beroepsgeheim deel uitmaakt.
De gegevens kunnen verwerkt worden in landen van de EU of ook daarbuiten, in landen
waarvan de Europese Commissie verklaart dat ze het vereiste niveau van de beveiliging van de
persoonsgegevens niet kan garanderen.
In dat geval zal L.G. & Associates, als verantwoordelijke voor de verwerking, de nodige
beschermende maatregelen nemen via contractuele standaardclausules met betrekking tot de
bescherming van deze gegevens zoals die zijn aangenomen door de Europese Commissie in
overeenstemming met artikel 46.2 van de GDPR.
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Artikel 3 – Duur van de bewaring van de gegevens:
De verzamelde gegevens worden gedurende tien jaar bewaard vanaf het einde van ons
mandaat en/of onze opdrachten (‘permanent dossier’), conform de gangbare wet- en
regelgeving zoals de antiwitwaswet en de deontologische code van ons instituut als erkend
boekhoudkantoor.
Artikel 4 – Rechten en vrijheden:
Zodra u L.G. & Associates een mandaat en/of meerdere opdrachten toevertrouwt, registreren we
een groot deel van uw persoonsgegevens.
Met betrekking tot deze gegevensverzameling beschikt u over volgende rechten:
i-

Recht op toegang en communicatie

Het is uw recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te raadplegen. U hebt er
toegang toe en ontvangt alle informatie met betrekking tot hun verwerking.

ii- Recht op verbetering en verwijdering
U hebt het recht uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze niet zouden kloppen of ze aan te
vullen indien ze niet compleet zouden zijn. U hebt ook het recht hun verwijdering te vragen wanneer
er geen reden meer is om ze te verwerken en ze dus niet in ons voormeld ‘permanent dossier’
moeten opgenomen worden.

iii- Recht op beperking van verwerking en verzet
U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen of u kunt
zich verzetten tegen hun verwerking. In dat geval bewaren we uw gegevens zonder ze te
verwerken.

Het terugtrekken van de toestemming tast het rechtmatige karakter van de opdracht- en/of
mandaatovereenkomst niet aan.
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Artikel 5 – Klacht
Conform artikel 77 van de GDPR kunt u zich richten tot of klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres:
1000, Brussel – Drukpersstraat 35
Telefoon: +32 2 274 48 00
Of per e-mail aan het volgende adres:
commission@privacycommission.be
Of via de toezichthoudende overheid in het land van uw gebruikelijke woonplaats voor de
uitoefening van uw rechten.

Hierbij geef ik aan L.G. & Associates mijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van
mijn persoonsgegevens.

Naam & Voornaam ………………………………………………………………………………………….

Datum & Plaats………………………………………………………………………………………………..

Gelezen en goedgekeurd ………………………………………………………………………………………….

Handtekening

L.G. & Associates SC SPRL - Accounting Firm - IPCF member 70483836 - BE0454.784.696
Alsembergsesteenweg 995, Afrikagebouw, Gelijkvloers, 1180 Brussel
Tel: 02/319.44.47 Mail: info@lieutenantguillaume.com
www.lieutenantguillaume.com

Page 5/5

