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UITGEBREID CV 

Specialisaties Gegevensbescherming – ICT – intellectuele eigendom 

Bernd Fiten adviseert over privacy- en gegevensbeschermingsrecht (GDPR), e-

commercerecht, intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht en merkenrecht) 

en algemeen commercieel recht. Hij staat cliënten bij in het opstellen en 

onderhandelen van allerlei soorten IT-contracten.  

Bernd staat zowel verwerkingsverantwoordelijken als verwerkers bij in de 

naleving van hun verplichtingen op basis van Europese en Belgische 

gegevensbeschermingswetgeving (waaronder GDPR, e-privacyrichtlijn, NIS-

richtlijn, enz.), waaronder: 

• het adviseren over de juiste kwalificatie onder de GDPR ( 

verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijke verantwoordelijke of 

verwerker), 

• het adviseren over het toepassen van de juiste rechtsgrondslag en het 

verwerken van gevoelige persoonsgegevens (gezondheidsgegevens, 

biometrische gegevens, enz.), 

• het opstellen en onderhouden van gerelateerde registers, zoals het 

register van verwerkingsactiviteiten, beeldverwerkingsactiviteiten en 

datalekken, 

https://www.linkedin.com/in/bernd-fiten-151538107
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• het beoordelen of een datalek moet worden gemeld en indien dat het 

geval blijkt te zijn, op welke manier en aan wie (toezichthoudende 

autoriteiten en/of betrokkenen), 

• het adviseren over doorgiften van persoonsgegevens buiten de EU en 

ondersteuning bij het implementeren van een gepaste waarborgen 

hiervoor, en 

• het opstellen van en ondersteuning bij zowel interne als externe 

beleidsdocumenten, waaronder privacy policies, cookie policies, een 

intern gegevensbeschermingsbeleid, procedures over verzoeken van 

betrokkenen, hoe te handelen bij een mogelijk datalek, enz. 

Bernd ondersteunt bedrijven (start-ups, kmo’s en multinationals) en 

overheden om hun inspanningen op het gebied van compliance te beoordelen 

en verbeteren, onder meer door middel van het uitvoeren van audits en het 

geven van trainingen over privacy en gegevensbescherming. Voor overheden 

stelt Bernd onder andere protocolakkoorden op en adviseert hij over de 

protocolverplichting en elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer.  

Daarnaast heeft Bernd ruime ervaring in gerelateerde domeinen zoals 

elektronische communicatie, elektronische handtekeningen, cookies en 

vergelijkbare technologieën, direct marketing, sociale media, het recht op 

afbeelding (portretrecht), biometrie, bewakingscamera’s en arbeidsrechtelijke 

aspecten daarvan, wetgeving over de elektronische identiteitskaart, het 

Rijksregister (machtigingen), de beveiliging en bescherming van kritieke 

infrastructuren, enz. 
 

Werkervaring 2016 –  vandaag Advocaat bij Timelex 
 

Opleiding 2016 Master in intellectuele eigendomsrecht en ICT-

recht, KU Leuven (2016) – cum laude 

2010 – 2015 Master in de rechten, KU Leuven – cum laude 
 

Publicaties  B. FITEN, “Juridische nieuwssite Jubel krijgt ‘cookieboete’”, Juristenkrant 

2020, afl. 402, 5. 

Bernd FITEN, Pieter GRYFFROY en Dorien SURINX, “Zelfrijdende wagens anno 

2019. Waar staan we juridisch en maatschappelijk?”, NjW 2019, afl. 406, 542-

556. 

B. FITEN, “Wijziging van de Wet Private Veiligheid maakt beperkingen van de 

AVG-rechten mogelijk”, Tijdschrift Privacy & Persoonsgegevens 2019, afl. 2, 

14-18.  
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B. FITEN, “Internetmemes en vrije meningsuiting”, Juristenkrant 2018, afl. 

373, 20. 

B. FITEN, “De registerplicht uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming nader bekeken”, Tijdschrift Privacy & 

Persoonsgegevens 2018, afl. 1, 6-13.  

B. FITEN, G. SOMERS, “Geen e-mail om huis te (ver)kopen? Veel heisa om 

niets”, Juristenkrant 2017, afl. 346, 12-13. 

B. FITEN, “De doelomschrijving van de ANBI en haar Belgische tegenhanger” in 

‘Vakblad Fondsenwerving’ (VF): the Netherlands’ leading magazine in the non-

profit sector with 5000 subscribers, including 200 subscribers in Flanders. 

B. FITEN, “A public debate on ‘backdoors’ in the light of the recent 

developments in the Apple FBI iPhone case”, www.ie-forum.be.  

B. FITEN, “Apple vs. het FBI: veel vragen blijven onbeantwoord”, Juristenkrant 

2016, afl. 327, 12-13. 

 

 


