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Over Paul Van den Bulck
Paul Van den Bulck is partner en advocaat bij AKD. Hij staat zijn cliënten bij in
juridische kwesties op het gebied van informatietechnologie (IT),
gegevensbescherming, intellectueel eigendom (IE) en media & entertainment.
Zijn adviezen behelzen alle transactionele aspecten van IT- of IP-projecten.
Verder begeleidt hij cliënten bij het oplossen van geschillen en het voeren van
procedures.
Cliënten van Paul komen uit veel verschillende sectoren en hij adviseert ze over
zowel dagelijkse zaken als op strategisch vlak. Ze waarderen zijn ‘grote
betrokkenheid’ en ‘snelle reactietijd’, vinden hem tegelijkertijd ‘technisch
uitmuntend’ en vinden dat hij ‘praktische en pragmatische’ adviezen geeft, aldus
omschrijvingen in The Legal 500.
Paul heeft, aanvullend op zijn werk bij AKD, gedoceerd aan verschillende
universiteiten en academische centra en hij is lid van wetenschapscommissies.
Hij publiceert regelmatig artikelen en spreekt wereldwijd op congressen over ITen IP-onderwerpen.
De gegevensbeschermingspraktijk van Paul richt zich op alle gebieden van
(inter)nationale gegevensbescherming en -beveiliging, inclusief algemene
compliance (zoals verwerking voor HR-doeleinden, CRM-strategie en direct
marketing), informatiebeveiliging en cybercrime, internationale data-overdracht,
intra-concernovereenkomsten, verwerken van cloud-overeenkomsten en advies
over beleid en procedures. Ook treedt Paul regelmatig op als mediator en arbiter
in geschillen over informatietechnologie en intellectueel eigendom (zoals WIPO,
CMAP, b.Mediation en CEPANI).

Frans

Toegelaten tot de orde van advocaten
België
Frankrijk

Lidmaatschap
ITechLaw (International Technology Law
Association)
IAPP (International Association of Privacy
Professionals)
AIPPI / VIA (Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Intellectuelle /
/International Association for the Protection of
Intellectual Property);
BVA-ABA (Belgische vereniging voor het
auteursrecht /Association belge pour le droit
d'auteur)
CEPANI/CEPINA (Centre belge d’Arbitrage et
de Médiation / Belgisch centrum voor arbitrage
en mediatie)
CMAP (Centre de Médiation et d'Arbitrage de
Paris)
bMediation
Fondation Universitaire / Universitaire Stichting
Brussels Bar
Paris Bar

Opleidingen
• LLM, Duke University (USA)
• Master of Laws (magna cum laude), Vrije
Universiteit Brussel

