PRIVACYKENNISGEVING
KPMG Central Services ESV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem en met
registratienummer BE 473 719 789, (hierna "KPMG") verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke de
persoonsgegevens die u via dit webformulier verstrekt (voornaam, achternaam en e-mailadres) en
waarvoor u als enige verantwoordelijk blijft.
KPMG zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke Europese
privacywetgeving (met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming
2016/679 - hierna "AVG" genoemd) en de nationale privacywetgeving (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens).
KPMG zal uw persoonsgegevens verwerken om:

Doel

Rechtsgrondslag

U te contacteren over Digital transformation, in Verwerking op basis van uw toestemming het kader van business development
artikel 6.1 a) van de AVG
U op de hoogte houden van de activiteiten en de
diensten van KPMG en/of haar netwerk
(nieuwsbrieven, evenementinformatie, ...)
Uw contactgegevens toe te voegen aan het
CRM-systeem van KPMG voor relatiebeheer

Verwerking op basis van uw toestemming artikel 6.1 a) van de AVG
Verwerking in het kader van gerechtvaardigd
belang van KPMG (het uitvoeren van
prospectief relatiebeheer) - artikel 6.1 f) van de
AVG

Uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld met de Belgische KPMG-entiteiten 1 in het kader van
relatiebeheer.
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt en worden
niet aan derden doorgegeven.
Uw persoonsgegevens worden gedurende de volgende periode bewaard:
Doel
U te contacteren over Digital transformation, in
het kader van business development
U op de hoogte houden van de activiteiten en de
diensten van KPMG en/of haar netwerk
(nieuwsbrieven, evenementeninformatie, ...)
Uw contactgegevens toe te voegen aan het
CRM-systeem van KPMG voor relatiebeheer

1

Rechtsgrondslag
Zolang u uw toestemming niet intrekt
Zolang u uw toestemming niet intrekt
Maximaal drie (3) jaar na het laatste contact
met u

https://home.kpmg/be/en/home/misc/belgian-kpmg-entities.html

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te wissen en om de
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken. Daarnaast heeft u
recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door dit
formulier in te vullen en wij zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw
verzoek te voldoen, mits dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele
normen. U heeft ook het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de
intrekking daarvan. U heeft ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
Tot slot delen wij u mee dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Belgische
Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden.
Voor de volledigheid: uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de
"privacyverklaring" van KPMG.

