Privacybeleid
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. We willen u daarom
informeren over ons privacy beleid.
Indien u ons eveneens persoonsgegevens van derden bezorgt zoals van uw medewerkers of
uitvinders, dient u deze derden tevens te informeren over ons privacybeleid, alvorens u ons de
persoonsgegevens van deze personen meedeelt.
Inhoud van ons privacy beleid:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

I.

De verantwoordelijke voor de verwerking
Doeleinden en wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking
De persoonsgegevens die worden verwerkt en hun mogelijk noodzakelijk karakter
Duur van de gegevensverwerking
Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en doorgifte
Uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking
Contact Denk iP inzake privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking is DenK iP bvba, met maatschappelijke zetel op het
volgende adres: Hundelgemsesteenweg 1116, 9820 Merelbeke (BE).
Er is een tweede vestiging in Boortmeerbeek (Mechelen) op het volgende adres: Leuvensesteenweg
203, 3190 Boortmeerbeek (BE).
Het ondernemingsnummer van DenK iP bvba is BE0809963559.
II.

Doeleinden en wettelijke grondslagen voor de gegevensverwerking

Denk iP verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten, de medewerkers van haar cliënten, en
desgevallend van personen (bijvoorbeeld uitvinders) waarvan zij via haar cliënten de
persoonsgegevens ontvangt, voor de volgende doeleinden:
-

-

-

-

De levering van haar diensten: het verrichten van studies inzake de octrooieerbaarheid van
uitvindingen, de redactie van octrooiaanvragen, het verlenen van advies, het indienen en
opvolgen van octrooiaanvragen, communicatie met de octrooiautoriteiten en met
correspondenten, alle op uw verzoek.
Communicatie tussen u en Denk iP (telefonisch, via e-mail, of per post) in het kader van deze
diensten, m.i.v. voor het opvragen en ontvangen van uw instructies, u op de hoogte houden
van de stand van zaken van uw dossier, doorgeven van informatie van officiële instanties,
enzovoort.
Om u op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen inzake octrooirecht of
intellectuele eigendomsrechten in het algemeen of van nuttige informatie over ons kantoor
(jaarlijkse vakantie, afwezigheden, enzovoort), onder meer door middel van elektronische
nieuwsbrieven en de organisatie van seminaries.
Facturatie en de opvolging daarvan.
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De wettelijke grondslag voor deze verwerkingen is:
-

-

-

-

Indien u zelf een cliënt bent, is de verwerking van de hierna bepaalde persoonsgegevens
door ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die tussen u en Denk iP
werd afgesloten voor de levering van diensten.
Indien u een medewerker bent van onze cliënt en onze cliënt schuift u naar voor als onze
contactpersoon, is de verwerking van uw persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor het
doel van het gerechtvaardigde belang dat wordt nagestreefd door onze cliënt om haar
intellectuele eigendomsrechten te optimaliseren en daartoe een beroep te doen op onze
dienstverlening.
Indien wij uw gegevens via de cliënt hebben verkregen, bijvoorbeeld omdat u een uitvinder
bent, is de verwerking van uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor het
gerechtvaardigde belang dat wordt nagestreefd door onze cliënt om haar intellectuele
eigendomsrechten te optimaliseren en daartoe een beroep te doen op onze dienstverlening.
Wat de verwerking en het gebruik van e-mail adressen betreft voor onze elektronische
nieuwsbrieven en uitnodigingen voor seminaries, menen we dat ook deze verwerking
noodzakelijk is voor het doel van het gerechtvaardigde belang dat Denk iP nastreeft met
name om haar cliënten passende informatie te bezorgen over ontwikkelingen in het
octrooirecht en intellectuele eigendomsrechten in het algemeen, alsook nuttige informatie
over het kantoor (jaarlijkse vakantie, afwezigheden, enzovoort).

We menen dat waar wij een gerechtvaardigd belang van onze cliënt of van Denk iP inroepen, de
belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken personen waarvan de gegevens
worden verwerkt, niet zwaarder doorwegen dan dit belang. Indien u een andere mening bent
toegedaan, en/of u niet wenst dat we uw gegevens verwerken voor dit belang, aarzel dan niet ons te
contacteren. U heeft immers een recht om u tegen deze verwerking te verzetten (infra VI).
Nu wij uw elektronische contactgegevens hebben bekomen in het kader van onze dienstverlening,
gaan we ervan uit dat wij uw elektronische contactgegevens mogen gebruiken om u over onze
dienstverlening en het octrooirecht of intellectuele eigendomsrechten in het algemeen te
informeren, ook door middel van elektronische nieuwsbrieven. Bij elke nieuwsbrief krijgt u evenwel
de mogelijkheid om een “unsubscribe” link aan te klikken om ons te laten weten dat u dergelijke
nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen en/of dat u niet wenst dat uw gegevens worden
verwerkt in het kader van dergelijke nieuwsbrieven.
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III.

De persoonsgegevens die worden verwerkt en hun mogelijk noodzakelijk karakter

Persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Functie of hoedanigheid
• Nationaliteit
• Geslacht
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bedrijfsgegevens:
• Naam
• Adres
• Telefoonnummer
• Juridische vorm
• BTW-nummer

En afhankelijk van het geval:
• Manier waarop intellectuele eigendomsrechten verkregen werden
• Andere dossier gerelateerde informatie
Bepaalde gegevens zullen door Denk iP noodzakelijkerwijze moeten worden verwerkt opdat wij u de
door u gevraagde diensten zouden kunnen leveren. Dit betreft meer bepaald de gegevens die
verplicht moeten worden vermeld op octrooiaanvragen en de gegevens die wij nodig hebben voor
correcte facturatie.
IV.

Duur van de gegevensverwerking

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig voor actieve dossieropvolging of eventuele
toekomstige dienstverlening, en na de beëindiging van de samenwerking, zolang als wettelijk
noodzakelijk om fiscale, boekhoudkundige of juridische redenen.
V.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en doorgifte

Onder bepaalde omstandigheden zullen wij uw persoonsgegevens meedelen aan derden. Dit is het
geval:
Wanneer we de persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening moeten doorgeven
aan derden: officiële instanties in het binnen- en buitenland of agenten in het buitenland
(bijvoorbeeld bij de indiening van een octrooiaanvraag).
Let op: een gedeelte van deze informatie (uw naam, adres en nationaliteit) wordt
gepubliceerd door de officiële instantie. Dit is immers onderdeel van de aanvraagprocedure
en dus ook van de opdracht die wij van u krijgen.
Misschien vraagt u ons octrooibescherming te organiseren in een territorium buiten de Europese
Unie. Mogelijk bestaat daar geen overeenkomstige, adequate bescherming voor uw
persoonsgegevens.
In dat geval is de doorgifte van bepaalde persoonsgegevens aan buitenlandse correspondenten en
octrooiautoriteiten mogelijk een noodzakelijke voorwaarde voor en gevolg van uw opdracht. We
beperken de doorgifte van de persoonsgegevens buiten de Europese Unie in dat geval tot wat
absoluut noodzakelijk is om de opdracht die u ons geeft, te vervullen.
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VI.

Uw rechten ten aanzien van de gegevensverwerking

Met betrekking tot uw persoonsgegevens die door Denk iP worden verwerkt beschikt u over een
aantal wettelijke rechten:
•
•
•
•

U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en deze te laten
verbeteren.
U kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de verwerking te beperken.
Indien de verwerking is gegrond op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om zich te
verzetten tegen de verwerking ervan.
U kunt vragen om uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere partij.

Binnen maximaal 1 maand na ontvangst van uw vraag, geven wij daaraan het passende gevolg.
Indien we om enige reden geen gunstig gevolg kunnen geven aan uw vraag, wordt u hierover
geïnformeerd met opgave van de redenen.
VII.

Contact Denk IP inzake privacy

Voor de uitoefening van uw rechten onder titel VI, of indien u vragen of opmerkingen heeft bij dit
privacy beleid kan u steeds bij ons terecht, zowel telefonisch als via e-mail. U kan:
• uw gebruikelijke octrooigemachtigde bij Denk IP contacteren of
• contact opnemen via de contactgegevens die u kan terugvinden op de contactpagina van
onze website http://denkip.com.
Indien u klachten heeft over de wijze waarop Denk iP omgaat met uw persoonsgegevens kan u
eveneens terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
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