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GDPR 
(Wet van 3 dec 2017 oprichting Gegevensbeschermingsautoriteit BS 10 januari 2018). 
 
 
Advocatenkantoor Lieven PLUYM zich heeft aangepast conform de wettelijke verplichtingen 
inzake gegevens-bescherming (General Data Protection regulation,  Wet van 3 dec 2017 oprichting 
Gegevensbeschermingsautoriteit BS 10 januari 2018). 
 
Dit houdt o.m. navolgende in : 
 

• In het kader van de opdracht tot rechtsbijstand die u wenst toe te vertrouwen aan uw 
advocaat, moet deze een zekere hoeveelheid informatie van en over u verwerken. Deze 
informatie is noodzakelijk om de opdracht te vervullen.  

• Uw verzamelde gegevens kunnen ook gebruikt worden om (een) andere opdrachten te 
realiseren die noodzakelijkerwijs nauw verbonden zijn met uw opdracht. 

• Uw verzamelde gegevens zijn minimaal uw identiteitsgegevens, uw correspondentieadres, 
eventueel gegevens over uw bestaansmiddelen (inkomen en vermogen) en leden van het 
gezin, evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. 

• Deze gegevens kunnen - als dit nodig is voor de verwerking van uw opdracht - gevoelige 
gegevens uitmaken zoals: medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, biologische 
voorbeeldgegevens, brieven en schriftelijke rapporten van de artsen die u hebben 
behandeld, of gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, 
vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen.  

• Deze door u aan ons meegedeelde gegevens worden verzameld en met uw toestemming 
louter gebruikt in het kader van de aan ons kantoor toevertrouwde opdracht en 
behartiging van uw belangen ter zake en dit en in overeenstemming met de Europese en 
Nationale wetgeving rond gegevensbescherming.  

• Deze gegevens niet worden verwerkt via nieuwsbrief of commerciële doeleinden; 

• Deze gegevens op kantoor worden enerzijds bewaard op papier (gepersonaliseerd dossier) 
en anderzijds opgeslagen onder beschermde software-licenties Kluwer – Kleos (icloud), 
waarbij uw advocaat alle nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen.  

• U bent gerechtigd om hieromtrent op afdoende wijze bijkomend geïnformeerd te worden, 
de gegevens in kwestie in te zien en zo nodig te rectifiëren, waarbij de gegevens kunnen 
worden gewist na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn (5 jaar na afsluiten 
dossier). 
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Welke uitzonderingen bestaan er op mijn rechten als cliënt?  
• Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie 

beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk moeten 
blijven uit hoofde van een beroepsgeheim en wanneer het verstrekken van die informatie 
onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij 
verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische doeleinden.  

• Uw recht om uw gegevens aan te passen en/of te verwijderen geldt niet wanneer een 
wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens 
nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of 
voor de instelling,  uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  

 
 


