
 
 

 

Informatie betreffende artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

De bescherming van uw privacy vinden we bij EOS Aremas Belgium NV heel belangrijk. Wat gebeurt er met uw 

persoonsgegevens? Daarover willen we u informeren en controle geven.  

 

Verwerkingsverantwoordelijke en doeleinden: EOS Aremas Belgium NV, BE 0466 301 368, Ravensteinstraat 60 

bus 28, 1000 Brussel, België, http://www.eos-aremas.com. De verwerking van de persoonsgegevens vindt enkel plaats 

in het kader van een duidelijk bepaalde rechtsgrond. In het kader van een incassovordering omvat dit alle persoonlijke 

gegevens die de recuperatie van de onbetaalde schuld tot doel hebben. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor 

de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, steeds in 

redelijke en proportionele mate.  

 

Categorieën en oorsprong van persoonsgegevens: wij verwerken uw gegevens in het kader van volgende 

categorieën: persoonlijke gegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, schuldgegevens, betalingsgegevens. 

Deze gegevens werden verstrekt door de crediteur of een andere verwerkingsverantwoordelijke.  

 

Ontvanger van de persoonsgegevens: in het kader van de incasso-activiteiten worden deze gegevens gedeeld met 

de crediteur, een onderaannemer of een andere beheerder met als enig doel de schuld te recupereren: 

rechtverkrijgenden, incassomedewerkers, andere dienstleveranciers, rechtbanken, ministeriële ambtenaren, 

advocaten. Tevens kunnen wij eveneens gevraagd worden de verwerkte gegevens op basis van een wettelijke 

verplichting te delen.  

 

Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: eens de betaling voor de schuld werd 

uitgevoerd of eens de incassoprocedure ten einde is, worden uw gegevens opgeslagen, zoals voorzien in de wetgeving 

en in overeenstemming met de regels van de AVG.  

 

Rechten van de betrokkene: indien alle wettelijke vereisten zijn nageleefd, heeft de betrokkene op basis van het 

artikel 15 en 22 van de AVG het recht op: toegang, rectificatie, wissen, overdracht, beperking van het gebruik van de 

gegevens.  Indien u gebruik wenst te maken van dit inzagerecht kan u schriftelijk terecht bij EOS Aremas Belgium 

NV, t.a.v. De Verwerkingsverantwoordelijke, Ravensteinstraat 60/28 te 1000 Brussel of op het emailadres  CDO-

EOS@eos-aremas.com. In beide gevallen dient u een ondertekende kopie van uw identiteitskaart toe te voegen. In 

geval van een onrechtmatige verwerking of om iedere andere rechtmatige reden kan u, in overeenstemming met artikel 

77 van de AVG, contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

 

 

 

 


