GDPR – Algemene verordening gegevensbescherming

In het kader van zijn activiteiten,
dient de notaris uw persoonsgegevens
te verwerken.
WELKE GEGEVENS?
Het gaat met name om identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke staat, rijksregisternummer, geboorteplaats
en -datum, ...), contactgegevens (adres, telefoonnummer,
...), economische en financiële gegevens (bankgegevens,...), gegevens over de akten die op het kantoor verleden
werden en gegevens over de familiale, sociale, fiscale of
andere situatie die de notaris met betrekking tot uw persoon
dient te verzamelen bij de officiële bronnen en
administraties.

Worden uw gegevens aan derden meegedeeld?

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens kunnen mogelijk aan derden worden meegedeeld
en, meer specifiek aan:

Uw gegevens worden bewaard zolang nodig is voor de vervulling
van voornoemde doeleinden en dit, in functie van de wetten die
specifiek van toepassing zijn en de verjaringstermijnen van de
zakelijke en persoonlijke vorderingen.

•

de wettelijk gemachtigde partners zoals de overheidsinstellingen en de notariële instellingen voor het bewaren van
akteafschriften en hun metagegevens in het kader van de
elektronische registratie en voor de inschrijving van uw gegevens in de centrale registers van het notariaat;

•

de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vzw,
voor wat de betreft de gegevens m.b.t. de onroerende
goederen om deze op te nemen in een databank van het
notariaat die als doel heeft statistieken te genereren alsook
de notaris tijdens de uitoefening van zijn opdracht toe te
laten de waarde van onroerende goederen te schatten;

•

algemeen, de Koninklijke Federatie van het Belgisch
Notariaat vzw om de gegevens te verwerken met het oog op
statistische
doeleinden
en
wetenschappelijke
onderzoeken;

•

de andere notarissen die bij uw dossier betrokken zijn;

•

de banken die bij uw dossier betrokken zijn.

Voor welke doeleinden (waarom) worden uw
gegevens verzameld, gebruikt, meegedeeld en
bewaard?
De notaris verzamelt en verwerkt deze gegevens om de rechtszekerheid te garanderen van de verrichtingen waarvan hij de
authenticiteit waarborgt alsook voor het beheer van de dossiers
die hem worden toevertrouwd.

Is dit conform de GDPR?
Deze verwerkingen worden als rechtmatig beschouwd aangezien
ze, in de meeste gevallen, noodzakelijk zijn voor de naleving van
een wettelijke verplichting waaraan de notaris onderworpen is of
noodzakelijk zijn voor het vervullen van een opdracht van openbaar belang die aan de notaris toevertrouwd wordt. In de andere
gevallen steunt de rechtmatigheid van de verwerking op het noodzakelijk karakter van de verwerking in het kader van de uitvoering
van een contract of precontractuele maatregelen waarbij u partij
bent.

Uw rechten?
Krachtens de GDPR beschikt u over een recht op een transparante verwerking van uw gegevens, een recht op informatie en
een recht van inzage.
Onder bepaalde voorwaarden en strikte omstandigheden,
beschikt u eveneens over een recht op rectificatie en uitwissing
van uw gegevens alsook over een recht op bezwaar tegen het
gebruik ervan en een recht op beperking van de verwerking.
U kunt uw rechten rechtstreeks bij de Notaris uitoefenen of bij de
Functionaris voor gegevensbescherming die hij aangeduid heeft
(«ʹAfdeling gemeenschappelijke DPO van het notariaatʹ» bij
Privanot vzw, info@privanot.be).
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