Privacyverklaring LeadService Comm.V

LeadService Comm.V hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw
privacy wordt gerespecteerd).
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we
verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen
en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LeadService Comm.V houdt zich in alle gevallen
aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
•uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
•verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
•passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
•geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
•op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als LeadService Comm.V zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
LeadService Comm.V
Stationsstraat 173
8790 Waregem
info@leadservice.be
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Waarom verwerken wij persoonsgegevens
1. U BENT ZELFSTANDIGE
Uw persoonsgegevens worden door LeadService Comm.V verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden : Het vervullen van wettelijke formaliteiten en socio-economische
administratie, zoals:
- oprichting van uw eenmanszaak, vennootschap, VZW, feitelijke vereniging
- administratieve wijzigingen doorvoeren in uw eenmanszaak, vennootschap, VZW, feitelijke vereniging
- schrapping of vereffening van uw eenmanszaak, vennootschap, VZW, feitelijke vereniging
- aanvraag, wijziging of stopzettingen van vergunningen
- aansluiting, wijziging of schrapping van uw aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds
- publicaties in het Belgisch staatsblad
- aanvraag subsidies, zoals onder andere de KMO-portefeuille
- aanvraag merkenbescherming
- aanvraag geregistreerd kassasysteem
- administratieve ondersteuning
Verder worden uw gegevens gebruikt om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van onze
dienstverlening.

2. U BENT BOEKHOUDER
Uw persoonsgegevens worden door LeadService Comm.V verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden : Het vervullen van wettelijke formaliteiten en socio-economische
administratie voor de door u opgegeven opdrachten voor uw zelfstandige klanten (opgesomd in 1. U
BENT ZELFSTANDIGE). Evenals worden uw persoonsgegevens verwerkt voor ons klantenbeheer. Verder
worden uw gegevens gebruikt om met u te communiceren en u op de hoogte te brengen van onze
dienstverlening.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en
opslagen)(verzamelen)(verwerken)
•Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht,
nationaliteit, burgerlijke staat
•Rijksregisternummer
•Bankrekeningnummer
•Uittreksel Strafregister
•Kopie loonfiche, pensioenbewijs
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•Kopie diploma’, beroepservaring
•Kopie vergunningen
•Ondernemingsnummer
•Uittreksel strafregister (voor zover nodig in het kader van een erkenningsnummer als aannemer)
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben
verkregen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
•het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
•het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, ...);
•Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen.
De gegevens die u aan ons geeft worden elektronisch ter beschikking gesteld aan uw boekhoud-of
accountantskantoor. Voor verwijdering of overplaatsing, kunt u steeds contact met ons opnemen op
voorgenoemde contactgegevens.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken),
tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u
hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in
opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen.

Wijziging privacy statement
Aangezien zowel onze bedrijfsactiviteiten als de wetgeving terzake aan verandering onderhevig zijn, kan
het nodig zijn deze verklaring aan te passen. Wij raden u aan om op regelmatige basis deze verklaring te
raadplegen. Wijzigingen aan deze verklaringen treden in voege op het ogenblik van publicatie op de
LeadServicewebsite.
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