Privacyverklaring
In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij
zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Uw persoonsgegevens – alle informatie over een persoon én die gegevens die indirect iets
over iemand zeggen – worden door ons vertrouwelijk behandeld. Zij worden alleen verwerkt
voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.
De verwerkingsverantwoordelijken binnen onze organisatie zijn mr. N.A.M. de Bie en
M. Verdonk-Braken. Zij hebben een geheimhoudingsplicht.
De gegevens die wij verwerken
§ Volledige naam
§ BSN (voor zover wettelijk vereist of noodzakelijk in de uitvoering van de overeenkomst)
§ Geboortedatum
§ Burgerlijke staat (voor zover wettelijk vereist of noodzakelijk in de uitvoering van de
overeenkomst)
§ Volledige adresgegevens
§ Telefoonnummer
§ E-mailadres
§ Bankrekeningnummer
§ Overige noodzakelijke gegevens die in overleg met u zijn verkregen
Deze gegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn
verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons
kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
Doel en grondslag van verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:
§ Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en
het voeren van (gerechtelijke) procedures.
§ Het innen van facturen.
§ Advisering, bemiddeling en verwijzing.
§ Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
§ Communicatie.
Deze gegevens worden niet op een met de hier genoemde doeleinden onverenigbare wijze
verwerkt.
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Tevens
verzamelen wij geen IP-adressen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening, met inachtneming van het vorenstaande. U kunt daarbij denken aan
waarneming van de praktijd door een advocaat, het (laten) uitvoeren van een
deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde deskundige partij. Ook
worden uw persoonsgegevens gedeeld in een (gerechtelijke) procedure of correspondentie
met de wederpartij.
Een derde partij (waaronder ook een ingeschakelde (gerechts)deurwaarder, accountant, notaris
en een ingeschakelde deskundige) is eveneens gehouden tot naleving van de AVG.

Uw persoonsgegevens worden door ons nooit gedeeld voor marketingdoeleinden of
doorgegeven aan een internationale organisatie dan wel buiten de EU verspreid.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden die in
deze privacyverklaring zijn beschreven of voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan
de wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.
Rechten van de betrokkene
Uit hoofde van de AVG heeft betrokkene de volgende rechten m.b.t. diens persoonsgegevens:
§ Informatie en inzage. U kunt vragen om informatie over of inzage in de persoonsgegevens
die van u worden verwerkt.
§ Rectificatie. Wanneer u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn kunt u
vragen om wijziging of aanvulling daarvan.
§ Beperking. U kunt verzoeken om het verwerken van (een deel van) uw persoonsgegevens
tijdelijk of permanent te stoppen.
§ Bezwaar. Vanwege specifiek met uw situatie verband houdende redenen kunt u bezwaar
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
§ Vergetelheid. U hebt het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.
Vanwege geheimhoudingsplicht of wettelijke bewaartermijnen kan niet altijd (volledige)
uitvoering aan u verzoek worden gegeven. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die
betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens, u dient zich dus te kunnen legitimeren.
Uw verzoek kunt u schriftelijk doen waarna wij binnen vier weken na ontvangst daarvan
zullen reageren.
Deze privacyverklaring wordt zo veel als mogelijk up-to-date gehouden en kan dus wijzigen
zonder dat dat aan u ter kennis wordt gebracht.
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