
 
 
 
 
 

Dit document is integraal auteursrechtelijk beschermd en is enkel bestemd voor gebruik door leden van BZB-Fedafin als basis voor de 
naleving van de GDPR-regelgeving. BZB-Fedafin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het gebruik van deze handleiding en kan niet 
garanderen dat overheidsinstanties of rechtbanken de visie van BZB-Fedafin onderschrijven. Leden van BZB-Fedafin die dit document 
gebruiken, worden verondersteld nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen aan de GDPR-regelgeving op te volgen en desgevallend hun gedrag 
en procedure aan te passen. 

Privacybeleid – algemeen beleid inzake verwerking van persoonsgegevens 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de 

General Data Protection Regulation van 27 april 2016 (hierna de ‘GDPR’).  

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:  

• Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking (DEEL I) 

• Welke verwerkingen wij juist doen (DEEL II)  

• Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III) 

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook 

regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.  

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met het Westels 

Zakenkantoor, info@westelszakenkantoor.be.  
 

DEEL I. Verwerkingsverantwoordelijke 

Wij nemen uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij uw 

persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Dit vormt aldus ons algemene beleid op het 

vlak van gegevensverwerking. 

De verwerkingsverantwoordelijke is Westels Zakenkantoor, Grote Markt 65, 2260 Westerlo, 

BE0870.640.920. 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met het Westels 

Zakenkantoor, info@westelszakenkantoor.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om 

inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie 

en gegevens aan de juiste persoon verstrekken. 

DEEL II. Welke verwerkingen doen wij juist? 

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens? 

Wij verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u als klant op onze bemiddelingsdiensten 

inzake financiële producten een beroep doet.  

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader 

van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het 

opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij 

uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).  

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze 

activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.  

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij?  

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de 

producten of diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en 
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professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. 

Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens 

verkrijgen van andere partijen.   

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige 

producten of diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de 

boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van 

communicatie of public relations. 

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat 

elektronisch doet.  

Voor welke doeleinden verzamelen en verwerken wij gegevens? 

Deze gegevens verwerken wij voor bemiddelingsdiensten in financiële producten, direct marketing 

(om u te informeren over de diensten die wij aanbieden) leveranciersbeheer, boekhouding en 

communicatie/public relations.  

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op 

u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die 

voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te 

stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons? 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met 

u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag 

voor de verwerking van gegevens over leveranciers. 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct 

marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in 

het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er 

tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te 

kennen. Als wij uw e-mailgegevens willen gebruiken om u commerciële berichten toe te sturen, zullen 

wij u, in de mate dat u geen klant bent, steeds voorafgaandelijk toestemming hiervoor vragen. 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden? 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. 

Ze worden tevens meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappijen/kredietgevers waarbij u via onze 

bemiddeling een verzekeringspolis/krediet afsluit.  

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan 

onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van 

het Westels Zakenkantoor.  

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij 

hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te 

vragen. 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa? 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren 

tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, 



 
 
 
 
 
Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat de derde landen over een 

adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat wij zorgen voor passende waarborgen door 

met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit 

niet mogelijk is, zorgen wij ervoor dat wij ons kunnen baseren op een van de afwijkingen waarin de 

GDPR voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met het Westels Zakenkantoor, 

info@westelszakenkantoor.be. 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via 

de website aan gebruikers worden gemeld. 

Bewaartermijnen  

Uw gegevens worden bewaard gedurende de periode dat uw dossier of relatie actief is en na het 

einde van onze overeenkomst gedurende de termijn die de regelgever oplegt of die noodzakelijk is in 

het belang van de verwerkingsverantwoordelijke.  

Hebben we uw gegevens bekomen of worden deze uitsluitend verwerkt in het kader van direct 

marketing dan bewaren we uw gegevens gedurende 2 jaar.  

Minderjarigen 

Wij verwerken in beginsel geen persoonsgegevens van en over minderjarigen. In elk geval verwerken 

wij nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van hun wettelijke 

vertegenwoordiger die vereist is om de producten en diensten van ons te gebruiken en om daarna de 

rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen. 

Als er toch te goeder trouw persoonsgegevens van minderjarigen zouden verwerkt worden, zullen wij 

deze zo snel mogelijk na kennisname wissen. 

 

 

 

Deel III. Uw rechten 

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde 

verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met het Westels Zakenkantoor, 

info@westelszakenkantoor.be. 

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of 

wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij het Westels Zakenkantoor, 

info@westelszakenkantoor.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat 

uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. 

Klachten 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een 

klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - 

Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). 
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