
Privacyverklaring Patenthuis

Wij verzamelen de volgende gegevens:
Naam, adres, telefoon en emailadres van klanten/octrooiaanvragers en potentiele klanten. Dit doen wij om contact op te
kunnen nemen in het geval dit nodig mocht zijn.
Naam en adres van uitvinders. Deze verkrijgen wij van de octrooiaanvragers.

Bewaartermijn:
De gegevens van klanten worden bewaard zolang iemand klant is, dat wil zeggen nog minimaal 1 actief
dossier heeft bij ons, plus 1 jaar. Hierdoor kunnen wij altijd zorgdragen voor de goede begeleiding van uw dossiers waar U ons
voor heeft ingeschakeld en een gezond bedrijf zijn en blijven.

De gegevens van potentiele klanten maximaal 1 jaar bewaard. Dit geeft een goede balans tussen de noodzaak om niet
herhaaldelijk informatie te moeten geven bij herhaalde contacten en uw privacy.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig:
De namen en adressen van octrooiaanvragers en uitvinders hebben wij nodig om namens onze opdrachtgevers (de
octrooiaanvragers), octrooien te kunnen aanvragen. Deze gegevens worden gedeeld met de overheidsinstaties waar
octrooien kunnen worden aangevraagd, zoals het Europees Octrooibureau en de Dienst voor de Intellectuele Eigendom van
de FOD Economie. Dit moet, anders kan er geen octrooi worden aangevraagd.

Analoge overheidsinstanties in andere landen en collega-octrooigemachtigden in die landen, zowel binnen als buiten de EU,
krijgen deze gegevens ook, om dezelfde reden. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen indien de octrooiaanvrager besluit om in
het betreffende land octrooi aan te vragen.

Opslag en beveiliging:
De persoonsgegevens worden bewaard op onze eigen computersystemen. Deze zijn met een wachtwoord beveiligd en/of
staan in een afgesloten ruimte. De persoonsgegevens worden tevens bewaard op systemen van onze leverancier van IT
diensten, Tuxis BV (NL), en onze leverancier van dossiermanagementsoftware en dossiermanagementdiensten, Effopower bv
(NL). Met deze partijen zijn contracten afgesloten om te verzekeren dat zij ook juist met de gegevens omgaan. Back-ups en
archieven zijn technisch dubbel beveiligd: zij worden versleuteld, en staan tevens alleen op opslagsystemen die met een
wachtwoord beveiligd zijn.

Uw rechten
U hebt de volgende rechten:

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
Inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Profilering:
Er vind geen profilering plaats

Klachten
Als U vindt dat wij U niet juist helpen kunt een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel, E-mail: commission@privacycommission.be Website:
http://www.privacycommission.be

Verantwoordelijke:
Patenthuis bvba, Dhr BertJan Kamphuis, Slachthuisstraat 120 bus 3, 2300 Turnhout, patent@patenthuis.be
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