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Pivacyverklaring Avilibery 

 

Identiteit bedrijf 

Avilibery 

Grégory Lauwers  

0498 67 75 19 

 

Algemeen 

Avilibery vindt discretie en privacy naar haar klanten toe belangrijk. Avilibery beschouwt alle 

gegevens van haar klanten als strikt vertrouwelijk en gaat hiermee met eerbied om. U treft 

hierna op een duidelijke en transparante wijze hoe Avilibery omgaat met uw persoonsgegevens. 

Deze verklaring is opgesteld conform de huidige regelgeving, inclusief de GDPR (General Data 

Protection Regulation) oftewel de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

regelgeving.  

 

U vindt terug voor welk doel Avilibery uw persoonsgegevens bijhoudt en verwerkt; welke 

persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke periode; de verwerking beperkt is tot de 

informatie die noodzakelijk is voor haar doel; de uitdrukkelijke toestemming tot verwerking 

van persoonsgegevens; de maatregelen tot beveiliging van uw persoonsgegevens; welke 

persoonsgegevens doorgegeven worden; respect en uiteenzetting van uw rechten met 

betrekking tot uw persoonsgegevens.  

 

Doel 

Avilibery heeft tot doel bevrijdend advies aan haar klanten aan te bieden. Probleempunten 

worden gericht aangepakt. De activiteiten van Avilibery betreffen: studie advies; juridisch 

advies; relaxatie advies en ouderen advies. Deze activiteiten gebeuren zowel aan huis of op 

praktijklocatie. 

Avilibery mag eveneens alle activiteiten ondernemen waarvoor zij is opgericht die noodzakelijk 

zijn om dit doel te verwezenlijken. U vindt een overzicht van deze activiteiten op 

https://kbopub.economie.fgov.be – Grégory Lauwers. 
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Noodzakelijke persoonsgegevens tot haar doel 

Avilibery bewaart en verwerkt van haar klanten de volgende gegevens: naam en voornaam; 

adres; telefoonnummer en e-mail. Deze gegevens zijn noodzakelijk en gerechtvaardigd voor 

haar doel van advies en verlichting, vrijheid te vervullen bij haar activiteiten van studie advies; 

juridisch advies; relaxatie advies en ouderen advies. 

Tevens kan de klant elke andere nuttige info, zoals onder meer rekeningnummer aan Avilibery 

meegeven.  

Indien persoonsgegevens van jongeren tot en met de leeftijd van 18 jaar noodzakelijk en 

gerechtvaardigd zijn voor haar doel dan zal Avilibery steeds uitdrukkelijk de toestemming 

vragen van een of beide ouders of voogd om deze persoonsgegevens te bewaren en te 

verwerken. 

De mededeling en toestemming van persoonsgegevens gebeurt door het schriftelijk invullen 

van de informatiefiche van Avilibery of door de ondertekening van de offerte/bon of 

overeenkomst door de klant en/of zijn vertegenwoordiger(s) of door akkoordverklaring met de 

algemene voorwaarden van Avilibery. 

Avilibery bewaart met zorg deze documenten op een beveiligde plek. Ook worden deze 

gegevens elektronisch op beveiligde wijze opgeslagen.  

 

Avilibery houdt een aparte lijst van contactpersonen, deskundigen met hun telefoonnummer en 

e-mail die noodzakelijk zijn om haar doel te verwezenlijken. Deze aparte lijst wordt op 

beveiligde wijze zowel materieel als elektronisch bijgehouden. 

 

Periode van bewaring 

Avilibery bewaart de persoonsgegevens van haar klanten niet langer dan noodzakelijk en 

gerechtvaardigd om haar doel te verwezenlijken en dit met een maximumtermijn van 5 jaar na 

het afsluiten van de dienstverlening en/of het dossier. Avilibery verzekert haar klanten dat na 

deze termijn alle gegevens op een professionele manier verwijderd en vernietigd worden.  

 

Toegang en beveiliging van persoonsgegevens 

Enkel Grégory Lauwers kan de persoonsgegevens van Avilibery’s klanten raadplegen en heeft 

toegang tot de beveiligde bewaring hiervan. 

 

Doorgeven aan derden 
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Avilibery vindt discretie en privacy naar haar klanten toe belangrijk. Daarom zal Avilibery 

nooit uw persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of dat u als 

klant hiervoor schriftelijk en uitdrukkelijk de toestemming heeft verleend. 

 

Uw rechten over uw persoonsgegevens 

Als klant bij Avilibery heeft u recht op informatie; recht op inzage en/of kopie; recht op 

aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens; recht op bezwaar; recht op vergetelheid 

en recht op overdraagbaarheid. U neemt hiervoor contact op met Grégory Lauwers. 

 

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de uitvoering van deze privacyverklaring door Avilibery, 

verzoeken wij u eerst contact op te nemen met Grégory Lauwers. U heeft steeds het recht een 

klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.  

 

Wijziging privacyverklaring 

Avilibery behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleging van 

oudere versies gebeurt op schriftelijk en uitdrukkelijk verzoek.   

 

                    20 maart 2020 

 


