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De Verwerkingsverantwoordelijke 
De persoonsgegevens die via onze websites (www.lexit.be en www.gdprmasters.com) worden verzamelt, worden 
verwerkt door Lexit CVBA, Leonardo da Vincilaan 19A 8, 1831 Diegem, ondernemingsnummer BE0716.962.236, 
als de verwerkingsverantwoordelijke. 

Beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens 
LEXIT erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonlijke gegevens van haar klanten en 
websitebezoekers. Daarom zal zij de persoonlijke gegevens van de betrokkenen met de nodige zorgvuldigheid 
behandelen.  

LEXIT bevestigt uitdrukkelijk dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de 
Belgische wet van 8 december 1992 en de verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije van deze gegevens 
(hierna GDPR) voor zover mogelijk en wenselijk. 

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon (' betrokkenen '). LEXIT beschouwt de verzamelde persoonsgegevens als vertrouwelijke 
informatie die zij alleen voor de in dit beleid gespecificeerde doeleinden zal verwerken en die zij niet meer zal 
behouden dan nodig is voor de realisatie van deze doeleinden. 

LEXIT kan de volgende gegevens (zowel fysiek als via deze website) verwerken die persoonsgegevens van de 
betrokkene kunnen bevatten: 

Met betrekking tot de evenementen georganiseerd door LEXIT 

 Persoonlijke contactgegevens 

 Naam 

 Voornaam 

 E-mail 

 Telefoonnummer 

Elke betrokkene heeft het recht om de persoonlijke contactgegevens verder te vervolledigen. LEXIT zal 
deze persoonsgegevens verwerken, rekening houdend met de volgende doeleinden: 
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 Administratieve taak met betrekking tot LEXIT evenementen 

 Uitnodigen van betrokkenen voor evenementen georganiseerd door LEXIT 

 Kwaliteitsdoeleinden: zowel voor de evaluatie van onze diensten als voor de kwaliteit van de 

persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt 

 Direct marketing doeleinden (zoals promoties met betrekking tot de producten en diensten van LEXIT) 

De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn in de algemene verordening inzake 
gegevensbescherming beschreven rechten uit te oefenen. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen: 

 Recht op informatie: De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om alle verzamelde persoonsgegevens 
(met inbegrip van verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaringsperiode) 
voor inspectie aan te vragen. 

 Recht op rectificatie: De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om onjuiste persoonsgegevens te 
corrigeren. 

 Recht op vergetelheid: Indien de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd, 
kan de betrokkene altijd contact opnemen met LEXIT op info@lexit.be om de verwijdering van 
persoonsgegevens door een eenvoudig verzoek te bewerkstelligen.  

 Recht op bezwaar: Indien de betrokkene niet langer op de hoogte wenst te worden gesteld van eventuele 
updates of direct marketing ontvangt, is de betrokkene gerechtigd om een dergelijk verzoek in te dienen via 
mailing naar info@lexit.be of klik op de afmelden-link beschikbaar in LEXIT e-mails.  

 Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen is de betrokkene gerechtigd de verwerking 
van zijn of haar persoonsgegevens te beperken. 

 Recht op dataportabiliteit: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens betreffende hem of haar 
te ontvangen, verwerkt door LEXIT, in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare vorm en/of 
om deze gegevens door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke. 

 Recht om een klacht in te dienen: Indien u op enig moment van mening bent dat LEXIT een inbreuk maakt 
op uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 
35, 1000 Brussel, Tel + 32 (0) 2 274 48 00 e-mail: contact(at)apd-gba.be. 

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar  info@lexit.be . 

Voor verdere vragen u ons bereiken via e-mail op info@lexit.be. Voor alle bijkomende informatie 
betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens u contact opnemen met de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact). 

LEXIT zal zich onthouden van het bekendmaken van persoonsgegevens van de aan derden onderworpen 
gegevens en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van de betrokkenen. Persoonsgegevens 
van de betrokkenen zullen alleen aan derden of externe partijen worden meegedeeld op voorwaarde dat de 
toestemming van de betrokkenen is verkregen of de persoonsgegevens van de betrokkenen noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van een contract. 
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LEXIT erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van de 
gegevensbescherming. Wanneer het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal LEXIT 
passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen. 

Wijzigingen in onze Privacy Policy 
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. We zullen dit doen door het plaatsen van de 
bijgewerkte versie op de LEXIT websites (www.lexit.be en www.gdprmasters.com). Wanneer we 
wijzigingen in ons beleid publiceren, zullen we de datum van de "laatste update" van onze privacyverklaring 
wijzigen. Belangrijke wijzigingen zullen worden gerapporteerd op onze homepage. Wij raden u echter aan 
om onze privacyverklaring periodiek te lezen. 
 


