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Privacy beleid MDA Bedrijfsrevisoren
1. Inleiding
Deze privacyverklaring geeft u informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en
verwerken en dit in navolging van de Verordening (EU) van het Europees parlement en de raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
Door ons uw gegevens te verstrekken, garandeert u ons dat u ouder bent dan 16 jaar.
MDA BEDRIJFSREVISOREN, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens (in
deze privacyverklaring "wij", "ons" of "onze" genoemd).
Contact informatie
Volledige naam van de rechtspersoon: MDA BEDRIJFSREVISOREN BV ovve BVBA
Geregistreerd: België
Ondernemingsnummer: 0872.997.327
E-mailadres: privacy@mdabedrijfsrevisoren.be
Adres: Langestraat 183,2240 Zandhoven
Telefoonnummer: +32 (03)385 03 99
Data protection officer: Dirk Achten
Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, heeft u het
recht om een klacht in te dienen bij :
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be
We zouden het echter op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt als u een klacht heeft,
zodat we deze voor u kunnen proberen op te lossen.
Het is erg belangrijk dat de informatie die we over u bijhouden juist en actueel is. Laat het ons weten
als uw persoonlijke gegevens op enig moment veranderen door een e-mail te sturen naar

privacy@mdabedrijfsrevisoren.be
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2. Welke persoonsgegevens bewaren wij van u ? (Art. 13-14 AVG)
Persoonlijke gegevens betekent alle informatie die ons in staat stelt om u als persoon te identificeren.
We kunnen de volgende categorieën persoonlijke gegevens over u verwerken:
Communicatiegegevens die alle communicatie bevatten die u naar ons verzendt, of dat nu via het
contactformulier op onze website is, via e-mail, tekst, berichten via sociale media, posting op sociale
media of enige andere communicatie die u ons stuurt.
Wij verwerken deze gegevens om te communiceren met u en bewaren deze in onze gezamelijke
database.
Op basis van artikel 5 paragraaf 23°van de Wet van 18 september tot voorkoming van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, zijn wij
wettelijk verplicht persoonsgegevens te identificeren (art 21 tem 24 in desbetreffende wet) in het kader
van onze wettelijke opdracht.
Dit houdt in dat wij krachtens artikel 26 van desbetreffende wet volgende verplichtingen hebben tot
identificatie
1° wanneer de identificatie betrekking heeft op een natuurlijk persoon, zijn naam, voornaam,
geboortedatum en – plaats en , in de mate van het mogelijke, zijn adres;
2° wanneer de identificatieverplichting betrekking heeft op een rechtspersoon, zijn maatschappelijke
naam, zijn maatschappelijke zetel, de lijst van bestuurders of zaakvoerders en de bepalingen inzake
de bevoegdheid om de rechtspersoon te verbinden;
3° wanneer de identificatieverplichting, betrekking heeft op een trust, een fiducie of een soortgelijke
juridische constructie, zijn benaming, de informatie bedoeld in de bepalingen onder 1° of 2°
betreffende zijn trustee(s) of fiduciebeheerder(s), zijn oprichter(s), in voorkomend geval zijn
protector(s), evenals de bepalingen inzake de bevoegdheid om de trust, de fiducie of de vergelijkbare
juridische constructie te verbinden.
Klantgegevens die gegevens bevatten over leveringen van diensten zoals uw naam, titel,
factuuradres, e-mailadres voor afleveradres, telefoonnummer, contactgegevens, aankoopgegevens
en uw kaartgegevens. Wij verwerken deze gegevens om de goederen en / of diensten die u hebt
gekocht te leveren en om dergelijke transacties bij te houden. Onze wettelijke grond voor deze
verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en / of het nemen van stappen op uw
verzoek om een dergelijk contract aan te gaan.
Technische gegevens die gegevens bevatten over uw gebruik van onze website en online diensten
zoals uw IP-adres, uw inloggegevens, details over uw browser, de duur van het bezoek aan pagina's
op onze website, paginaweergaven en navigatiepaden, details over het aantal keren u gebruikt onze
website, tijdzone-instellingen en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te
krijgen tot onze website. De bron van deze gegevens is afkomstig van ons analytics-volgsysteem. We
verwerken deze gegevens om uw gebruik van onze website en andere online services te analyseren,
om onze bedrijfsactiviteiten en website te beheren en beschermen, om relevante website-inhoud en
advertenties aan u te leveren en om de effectiviteit van onze advertenties te begrijpen. Onze wettelijke
grond voor deze verwerking is onze legitieme belangen die in dit geval ons in staat moeten stellen om
onze website en ons bedrijf naar behoren te beheren en onze activiteiten te laten groeien en onze
marketingstrategie te bepalen.
Gevoelige data
We verzamelen geen gevoelige gegevens over u. Gevoelige gegevens verwijzen naar gegevens die
details bevatten over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele
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geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en
genetische en biometrische gegevens.
Niet verstrekken van persoonsgegevens
Indien we wettelijk of contractueel verplicht zijn om persoonsgegevens te verzamelen en u verstrekt
ons deze gegevens niet wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het
contract uit te voeren.(Krachtens Artikel 30 Wet 18 september 2017, Wet tot voorkoming van het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten).
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor een doel waarvoor deze is verzameld of,
indien nodig, voor een redelijk compatibel doel. Stuur voor meer informatie hierover een e-mail naar
privacy@mdabedrijfsrevisoren.be. In het geval dat we uw gegevens moeten gebruiken voor een nietverwant nieuw doel, zullen we u de juridische redenen voor verwerking laten weten en uitleggen.
We kunnen uw persoonlijke gegevens zonder uw medeweten of toestemming verwerken indien dit
wettelijk vereist of toegestaan is.
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Opvragen van persoonsgegevens (Art. 15 -16 AVG)
In het kader van artikel 15 van hogervernoemde wet, heeft u ten allen tijde het recht om uitsluitsel te
verkrijgen over de juistheid van uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en de
verwerkingsdoeleinden hiervan. Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te
helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te
waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te
zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op
hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te
vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen
U kan uw persoonlijke gegevens op vragen bij onze functionaris voor gegevensbeheer via
privacy@mdabedrijfsrevisoren.be
Deze zal u binnen een maand na uw aanvraag een gratis kopie verstrekken van uw persoonlijke
gegevens. We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk
ongegrond, repetitief of buitensporig is of weigeren om aan uw verzoek te voldoen in deze
omstandigheden.
Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de
informatie u in een gangbare elektronische vorm verstrekt.
Ten allen tijde kan u ook uw recht op rectificatie uitoefenen ten aanzien van u persoonlijke gegevens.
Hiervoor dient u een verzoek in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbeheer via
privacy@mdabedrijfsrevisoren.be. Deze zal uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk in onze
gegevens bestanden.
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3. Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens ?
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld:

-

per e-mail
per post
per telefoon
per fax
per kopie van uw ID
per inlichtingsfiche of formulier in te vullen
door een formulier in te vullen op onze website

Geautomatiseerde technologieën of interacties: als u onze website gebruikt, verzamelen we mogelijk
automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en gebruikspatronen. We
verzamelen deze gegevens met behulp van cookies, serverlogboeken en vergelijkbare technologieën.
We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze
cookies gebruiken.
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4. Bekendmaking van uw persoonsgegevens (Art. 20 AVG)
Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de onderstaande partijen:

-

Serviceproviders die ons IT- en systeembeheerdiensten leveren
Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars die advies,
bank-, valuta-, juridische, verzekerings- en boekhouddiensten verlenen
Sociaal secretariaat

Wij eisen van alle derde partijen aan wie wij uw gegevens overdragen om de veiligheid van uw
persoonlijke gegevens te respecteren en te behandelen in overeenstemming met de wet. We staan
dergelijke derde partijen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke
doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.
Op basis van artikel 22 van hogergenoemde verordening (EU° 2016/679)heeft u het recht om niet te
worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering,
gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u in aanmerkelijke mate
treffen.
Uitzondering op de bekendmaking van u persoonsgegevens vormen artikelen 45 tem 65 van de Wet
van 18 september 2018 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
en tot beperking van het gebruik van contanten (BS.06/10/2017), waaronder wij ressorteren. Dit houdt
in dat wanneer er een vermoeden is van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme wij
ten allen tijde het CFI hierover dienen te informeren, zonder dit mee te delen aan de betrokken cliënt
noch aan derden die hierbij betrokken zijn.
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5. Dataveiligheid
We hebben veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per
ongeluk verloren, gebruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of geopend worden zonder uw toestemming.
We staan enkel toegang tot uw persoonlijke gegevens toe aan die werknemers en partners die een
zakelijke behoefte hebben om deze gegevens te kennen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens alleen
in het kader van onze wettelijke opdrachten gebruiken.
Bij een Data Breach, die wil zeggen een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige
wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de
ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens, zal de functionaris voor gegevensbescherming de
Privacy -commissie hiervan verwittigen en dit binnen de 72 uur nadat deze heeft kennis genomen van
de inbreuk.
Wanneer de inbreuk een hoog risico zou kunnen vormen voor de rechten en vrijheden van de
betrokken personen, zal de Data protection officer hen hiervan persoonlijk verwittigen.
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6. Bewaring van persoonsgegevens (Art. 17 AVG)
Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel bewaren voor zolang als nodig is om de doelen te bereiken
waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke,
boekhoudkundige of rapportagevereisten.
Bij het bepalen wat de juiste tijd is om de gegevens te bewaren, bekijken we de hoeveelheid, aard en
gevoeligheid, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de
verwerkingsdoeleinden, als deze kunnen worden bereikt met andere middelen en wettelijke vereisten.
In het kader van artikel 60 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS6/10/2017)
dienen alle identificatiegegevens gedurende 10 jaar vanaf het einde van de zakelijke relatie met de
cliënt of vanaf de datum van een occasionele verrichting bewaard te worden.
Na deze datum wordt het dossier zowel op materiële als elektronische wijze verwijderd uit onze
gegevensbestanden.
Voor zover de bewaring van uw persoonlijke gegevens niet vallen onder bovengenoemde wettelijjke,
boekhoudkundige of rapportagevereisten heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen (recht op
vergetelheid) in onze bestanden. Hiervoor dient u contact met onze functionaris voor
gegevensbescherming via privacy@mdabedrijfsrevisoren.be.
In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren voor onderzoeks- of
statistische doeleinden, in welk geval wij deze informatie onbeperkt kunnen gebruiken zonder
voorafgaande kennisgeving aan u.
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7. Updates en aanpassingen Privacy beleid MDA bedrijfsrevisoren
De updates en wijzigingen aan het privacy beleid van MDA bedrijfsrevisoren wordt voorgesteld door
de Data protection officer aan en goedgekeurd door de vennotenvergadering.

8. Disclaimer
Dit bericht werd gescand op virussen en werd verzonden door MDA Bedrijfsrevisoren. De verzonden
informatie is enkel bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het geadresseerd is en anderen die
toestemming hebben deze te mogen ontvangen. Dit bericht kan vertrouwelijke of geprivilegieerde
informatie bevatten. Als u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u hierbij op de hoogte gesteld dat
elke openbaarmaking, herverzending, verspreiding of gebruik, of elke actie in verband met deze
informatie verboden is. Als u dit bericht per vergissing ontvangen heeft, brengt u ons onmiddellijk op
de hoogte door op dit bericht te reageren en verwijder het uit uw systeem. MDA Bedrijfsrevisoren is
niet verantwoordelijk voor het correct of volledig versturen van de informatie in dit bericht noch voor
enige vertraging bij de ontvangst ervan. De opinies of adviezen gericht aan onze cliënten, zijn slechts
bindend indien zij bevestigd worden per ondertekende brief en/of fax.
Indien u enige problemen ondervindt, kan u zich wenden tot privacy@mdabedrijfsrevisoren.be
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