PRIVACYVERKLARING FIDUCIAIRE OMEZ:

Fiduciaire Omez hecht heel veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens,
daarom willen wij onze (potentiële) klanten, leveranciers, partners en tegenpartijen zoveel
mogelijk informeren, hun privacy garanderen en een beeld schetsen wat er met hun
gegevens gebeurt. Hieronder vindt u ons beleid inzake het verzamelen, opslaan gebruiken,
communiceren en openbaar maken van persoonsgegevens.
Fiduciaire Omez wil beklemtonen dat zij steeds zal streven om te handelen in
overeenstemming met de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met het verwerken van
persoonsgegevens, het vrije verkeer van deze gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG.

TOEPASSINGSGEBIED
Deze privacyverklaring is van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van onze website
(www.omez.be) alsook op alle relaties (en de gegevensuitwisseling die hier eventueel mee
gepaard gaat) tussen Fiduciaire Omez en haar (potentiële) klanten, leveranciers, partners,
(potentiële) werknemers.
IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Fiduciaire Omez is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Fiduciaire Omez is een middelgroot accountancykantoor met ondernemingsnummer BE
0413.258.107 gevestigd te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255/A.
De verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel en de middelen van de verwerking
van de persoonsgegevens bepaalt.
Fiduciaire Omez kan gecontacteerd worden per post, via telefoon op het nummer 051/24 24
44, per fax op het nummer 051/24 11 39 en via e-mail info@fidomez.be
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WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT FIDUCIAIRE OMEZ ?
Uw persoonsgegevens worden verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (zoals uw
naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) alsook gevoelige informatie (zoals familiale
gegevens, eventuele mandaten in andere ondernemingen, financiële gegevens,
bankrekeningnummer). Deze informatie heeft Fiduciaire Omez nodig voor het verstrekken
van diensten waarvoor u op haar beroep doet. Hieronder vindt u op welke manier wij deze
gegevens verzamelen.

-

Voor het eerst klant bij Fiduciaire Omez ?
Als u voor het eerst klant wordt bij fiduciaire Omez en u wenst beroep te doen op
onze diensten, dan dient u een klantenacceptatieprocedure te doorlopen. Dit omdat
wij als IAB-accountancykantoor onderworpen zijn aan de antiwitwaswetgeving.
Gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadressen, BTW-nummer, kopie van uw
identiteitskaart, etc. worden verzameld met behulp van een klantenfiche en E-ID
reader. Deze gegevens worden opgeslagen in de databanken van Fiduciaire Omez.

-

Reeds klant bij Fiduciaire Omez ?
Als u al klant bent bij Fiduciaire Omez zijn wij ook genoodzaakt om persoonsgegevens
te verzamelen. Dit omdat wij deze gegevens nodig hebben om de diensten die wij
aanbieden op een professionele en tevens ook correcte manier te kunnen uitvoeren.
Deze gegevens zijn:
 Sociaal-demografische gegevens (burgerlijke staat, gezinssituatie,…)
 Financiële gegevens (inkomsten, bezittingen, bankerekeningen…)
 Persoonlijke kenmerken (geslacht, leeftijd,…)
 Leefgewoonten (informatie omtrent sociale contacten, ongevallen,…)
 Lidmaatschappen (bijvoorbeeld in een vereniging of organisatie)
 Woningkenmerken (huurprijs, lasten, KI,…)
 Gegevens omtrent uw opleidingen en vormingen
 Gegevens omtrent beroep en betrekking
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-

De website van Fiduciaire Omez (www.omez.be)
De meeste informatie die op de website staat is beschikbaar zonder dat u uw
identiteit moet bekend maken.
In bepaalde gevallen kan er wel gevraagd worden om persoonlijke informatie te
delen met ons. Dit met behulp van een contactformulier die te vinden is onder de
rubriek contact.
Fiduciaire Omez verzamelt echter geen gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn
gegevens over etniciteit, religie, seksuele geaardheid of gezondheid.

VERWERKING VAN DE GEGEVENS
Wij bij Fiduciaire Omez vinden het heel belangrijk dat uw privacy geëerbiedigd wordt.
De informatie die wij verzamelen (dit werd in de bovenstaande rubriek uitgebreid
besproken) wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van General Data
Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad
van 27 april 2016.
Fiduciaire Omez gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u op haar
beroept.
Wanneer uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden gebruikt zouden worden, zal er
uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw emailadres om u op de hoogte te houden van mogelijke wijzigingen binnen de wetgeving en
andere ontwerpen die voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan uw e-mailadres gebruikt
worden om u te informeren over de diensten en nieuwsbrieven die Fiduciaire Omez
aanbiedt.
Fiduciaire Omez deelt persoonlijke gegevens nooit met externe bedrijven, organisaties en
personen, behalve in een van de volgende gevallen.
-

Met uw toestemming:
Medewerkers van Fiduciaire Omez kunnen uw persoonlijke gegevens delen met
bedrijven, organisaties of individuen buiten Fiduciaire Omez wanneer u uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven dit te doen.
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-

Wettelijke verplichtingen:
Fiduciaire Omez distribueert persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of
personen buiten de onderneming als wij zeker zijn dat de toegang, het gebruik, het
opslaan of de publicatie van de gegevens nodig is om:
 Te voldoen aan de wet- en regelgeving, wettelijke procedures of op verzoek
van overheidsinstanties.
 De voorwaarden, die van toepassing zijn, af te dwingen, waaronder het
onderzoeken van mogelijke schennissen.
 Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, voorkomen en
aanpakken.
 De rechten, eigendom of veiligheid van Fiduciaire Omez, haar klantenbestand
of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan is volgens de wet.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS
Fiduciaire Omez doet haar uiterste best om zichzelf te beschermen tegen ongeautoriseerde
toegang tot de gegevens alsook de aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van deze
gegevens.
-

-

Fiduciaire Omez evalueert regelmatig en systematisch over haar handelswijze
betreffende de verzameling, opslag en verwerking van de gegevens. Zo beschikt zij over
enkele fysieke beveiligingssystemen en ook over de nodige beveiligingssystemen om
ongeautoriseerde toegang tot de databank te voorkomen.
Intern wordt de toegang tot persoonlijke gegevens door medewerkers of contractanten
beperkt en worden deze aan een strenge contractuele geheimhouding gebonden. Als
deze geheimhouding geschonden zou worden riskeren zij bestraft of ontslagen te
worden.

BEWAARTERMIJN
Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de naleving
van een verjarings- of vervaltermijn voorzien in de wet of door de naleving van een andere
wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig voor de
doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, zoals omschreven onder de rubriek
‘verwerking van de gegevens’.
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RECHTEN VAN DE BETROKKENE
Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten die wij respecteren. Indien u een van deze
rechten wenst uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met ons via de contactgegevens
beschreven in deze privacyverklaring onder de rubriek ‘identiteit van de
verwerkingsverantwoordelijke’.
De rechten die u heeft zijn de volgende:
-

Recht van inzage uiterlijk één mand na ontvangst van het verzoek: u heeft het recht om
kennis te nemen van uw gegevens waarover wij beschikken om na te gaan waarvoor wij
deze gegevens gebruiken

-

Recht van aanpassing of rectificatie van verkeerde gegevens: u kunt vragen om onjuiste
gegevens te laten verbeteren of onvolledige gegevens te vervolledigen
Recht op bezwaar wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij uw
persoonsgegevens verwerken

-

-

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in
een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te verkrijgen en om deze gegevens over te
dragen aan derden.

-

Recht op gegevenswissing: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om
persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit verzoek kan geweigerd worden.

-

Recht op beperking van de verwerking
Deze rechten kunt u in principe kosteloos uitoefenen. Hiervoor dient u een verzoek met een
kopie van uw identiteitskaart te sturen naar ons om elke ongewenste of ongeautoriseerde
openbaarmaking van uw gegevens te voorkomen.
Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij een redelijke
vergoeding aanrekenen voor de administratieve kosten die gepaard gaan met uw verzoek of
kunnen wij uw verzoek weigeren. Bovendien kunt u deze rechten slechts éénmaal om de zes
maanden uitoefenen.
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KLACHTEN
Wanneer u het zou oneens zijn met de manier waarop Fiduciaire Omez uw
persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt kan u uiteraard altijd contact
opnemen met ons.
Daarnaast beschikt u ook over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit:
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
Website: https://www.privacycommission.be
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