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Privacybeleid

Wij wensen u conform de GDPR wetgeving in te lichten hoe wij  uw privacy beschermen.  Op deze pagina 
laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten via telefoon, email of op onze website 
gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten verleend door Tax & Legal Consultants BVBA. U dient zich 
ervan bewust te zijn dat Tax & Legal BVBA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en 
bronnen. Door gebruik te maken van onze consultancy diensten en onze website geeft u aan het privacy 
beleid te accepteren. Tax & Legal Consultants BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar 
diensten en haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten (via telefoon, brief, email of via onze website) vragen 
we u meestal om persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie te verstrekken.  Deze gegevens worden  
gebruikt  om kennis te nemen van uw gegevens in het kader van de gevraagde opdracht, om na te gaan of we 
u onze diensten kunnen aanbieden, en ook om onze diensten uit te kunnen voeren. Wij hebben als 
cijferberoepers immers wettelijke verplichtingen en verplichtingen tegenover het Instituut de Accountants en 
Belastingconsulenten. De gegevens worden  opgeslagen  op eigen  beveiligde  servers  van Tax & Legal 
Consultants of  die  van  een  derde partij. 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten via diverse media naar ons verzendt, is het mogelijk/waarschijnlijk dat 
we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke of vertrouwelijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 
beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Tax & Legal Consultants of 
die van een derde partij, of eventueel ook in mappen die opgesloten zijn in beveiligde kasten. 

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonlijke informatie geenszins voor andere doeleinden dan de doeleinden  
die worden  beschreven  in  dit  privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben 
verkregen.

Derden

De informatie wordt (gedeeltelijk of geheel) noodzakelijkerwijze met de bevoegde overheidsinstanties gedeeld 
wanneer u daar uw toelating voor hebt gegeven (mondeling, schriftelijk of bij volmacht), doch uitsluitend voor 
het vervullen van de specifieke diensten die u als cliënt aan ons toevertrouwt. In enkele gevallen kan de 
informatie intern gedeeld worden met medewerkers of onderaannemers. Deze zijn evenzeer verplicht om de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden op eenvoudige aanvraag alle prospecten, cliënten en bezoekers de mogelijkheid tot het inzien , 
wijzigen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een bepaald moment aan ons op enigerlei wijze 
is verstrekt.
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