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Advocaat Kristin Goossens draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Met dit privacybeleid laat advocaat Kristin Goossens u weten welke
gegevens zij verzamelt, waarom zij deze gegevens verzamelt en hoe zij die gegevens bewaart en 
beschermt. Door de totstandkoming van de samenwerking aanvaardt u het privacybeleid. 

1. Doeleinden en rechtsgronden
Wanneer u zich aanmeldt bij advocaat Kristin Goossens vraagt zij u om persoonlijke gegevens en 
nuttige informatie met het uitsluitende doel haar diensten te kunnen uitvoeren. Deze gegevens zijn 
noodzakelijk om verder samen te werken. Indien u weigert de vereiste gegevens mee te delen, kan
er geen samenwerking volgen.

Bij de start van de samenwerking wordt een overeenkomst ondertekend, dit is de rechtsgrond.

2. Bewaren en gebruiken van de verstrekte gegevens
De gegevens worden opgeslagen in een papieren dossier en/of op de persoonlijke computer van 
advocaat Kristin Goossens.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar het kantoor verzendt, worden die berichten bewaard. 
De gegevens worden opgeslagen in een papieren dossier en/of op de persoonlijke computer van 
advocaat Kristin Goossens. 

De gegevens worden bewaard voor (minstens) een periode noodzakelijk om de dienst uit te 
voeren. De papieren dossiers worden voor een periode van minstens 7 jaren gearchiveerd op het 
kantoor.

Enkel advocaat Kristin Goossens heeft toegang tot deze gegevens. Zij versterkt uw informatie 
enkel aan derden mits uw expliciete toestemming.

3. Rechten
De cliënt heeft de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, verwijderen of beperken van alle 
persoonlijke informatie die aan het kantoor is verstrekt.  Als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen, 
verwijderen of beperken, kunt u contact met advocaat Kristin Goossens opnemen. Zie 
onderstaande contactgegevens.

De cliënt kan eveneens bij het kantoor bezwaar aantekenen, of een klacht indienen bij de 
toezichthoudende autoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere 
Privacycommissie).

4. Vragen en feedback
Advocaat Kristin Goossens is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens 
en zij stelt alles in het werk om op regelmatige tijdstippen na te gaan of het kantoor aan dit 
privacybeleid voldoet. Als u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met :

Advocaat Kristin Goossens
Duffelsesteenweg 159, 2547 Lint
03 454 01 72
info@advocaatkristingoossens.be


