Privacybeleid voor de burgers
Het doel van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is het vaststellen van de
beginselen en richtlijnen die door het Genootschap van Notarissen van de provincie Antwerpen worden
toegepast met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de
bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
(de algemene verordening inzake gegevensbescherming, hierna "GDPR" genoemd).
De verwerkingsverantwoordelijke is:
Het Genootschap van Notarissen van de provincie Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0858.348.248
Adres: Koningin Elisabethlei 10, 2018 Antwerpen
Email: kamer@notarissen-antwerpen.be
Telefoonnr: 03/238.32.92
(Hierna “het Genootschap van Notarissen”)
Deze heeft volgende functionaris van Gegevensbescherming aangesteld:
Het Gemeenschappelijke DPO-departement (vzw Privanot)
Adres: Bergstraat 30, 1000 Brussel
Email: info@privanot.be
Telefoonnr: 02/500.14.15
(hierna de “DPO”)
 Uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens
Verwerkingen, doelstellingen en verwerkte gegevens
Als openbare instelling is het Genootschap van Notarissen verplicht, in het kader van haar wettelijke
taken, ondermeer volgende verwerkingen uit te voeren:



het beheer van klachtendossiers die tegen één van haar leden zijn ingediend (Art. 76, 1°, 4° en
6° Wet op het Notarisambt) ;
de controle van de boekhouding van de notariskantoren die ressorteren onder de bevoegdheid
van het Genootschap van Notarissen (Art. 76, 5° Wet op het Notarisambt).

Om deze wettelijke taken uit te voeren, dienen volgende gegevens te worden verzameld en verwerkt:




identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke staat, geboortedatum en -plaats,...);
contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummer, ...) ;
boekhoudkundige gegevens;
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en alle andere persoonlijke gegevens die het Genootschap van Notarissen nodig heeft voor de
uitvoering van haar wettelijke opdrachten.

Deze gegevens zijn voornamelijk afkomstig van een notaris die belast is met een dossier waarbij u
betrokken bent, maar kunnen ook afkomstig zijn van andere notariële instellingen.
Bewaartermijn
In overeenstemming met het beginsel van beperkte bewaring van persoonsgegevens, worden uw
gegevens bewaard gedurende de termijn noodzakelijk voor het naleven van de wettelijke verplichtingen
van het Genootschap van Notarissen.
Zo worden uw persoonsgegevens bijvoorbeeld bewaard:



tot het overlijden van de notaris in het kader van het beheer van de tucht van de leden;
gedurende tien jaar vanaf de sluiting van het boekjaar in het kader van de controle van de
boekhouding van de kantoren.

 Doorgifte van gegevens
Het Genootschap van Notarissen kan uw persoonlijke gegevens - geheel of gedeeltelijk - ook aan derden
doorgeven, en in het bijzonder aan deze derden:
 de notaris tegen wie u een tuchtrechtelijke klacht heeft ingediend;
 de advocaat van de notaris tegen wie de tuchtrechtelijke klacht is gericht;
 Juridische instanties: rechtbank van eerste aanleg, parket, …;
 FOD Financiën - Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII);
 advocaat van het Genootschap van Notarissen.
Wanneer deze gegevens aan derden worden meegedeeld, zijn ze ook bedoeld om het Genootschap van
Notarissen in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan zij onderworpen is.

 Beveiligingsmaatregelen
Overeenkomstig de richtlijnen van de GDPR neemt het Genootschap van Notarissen voldoende
technische en organisatorische maatregelen om u te kunnen verzekeren dat uw gegevens vertrouwelijk
blijven en indien een verwerking plaatsvindt, dit op een veilige manier gebeurt.
Er worden onder andere verwerkersovereenkomsten ondertekend met externe verwerkers van de
persoonsgegevens en de toegangen tot deze gegevens worden beveiligd, …

Een geheel of gedeeltelijke reproductie maken van dit privacybeleid is ten strengste verboden, tenzij hiervoor toestemming
wordt gegeven door de DPO

 Rechten van de betrokkenen
Krachtens de GDPR heeft u, als persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens door
het Genootschap van Notarissen, recht op een transparante verwerking van uw gegevens, een recht op
informatie en een recht van toegang.
Onder bepaalde voorwaarden en in welbepaalde gevallen hebt u ook het recht om uw gegevens te
corrigeren en te verwijderen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik ervan en het
recht om de verwerking ervan te beperken.
U kunt uw rechten rechtstreeks uitoefenen bij het Genootschap van Notarissen (Kamer van Notarissen,
kamer@notarissen-antwerpen.be) of bij de door haar aangestelde functionaris voor
gegevensbescherming (Het gezamenlijk DPO-departement van Privanot vzw, info@privanot.be).
Ten slotte, als u van mening bent dat uw rechten niet worden geëerbiedigd in overeenstemming met de
Verordening, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit (Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel) of om een rechtsvordering in te stellen.

Indien u nog andere vragen heeft kan u altijd contact opnemen met de functionaris van
gegevensbescherming via mail (info@privanot.be ) of via de telefoon 02/500.14.15
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