PRIVACYBELEID
Advocatenkantoor De Boer, hierna te noemen “DE BOER” is verantwoordelijk voor de
verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke
persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door DE BOER mee wordt omgegaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2018. DE BOER behoudt zich
het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve
aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van
wezenlijke wijzigingen in het beleid van DE BOER inzake privacy, zal hierover een duidelijke
kennisgeving op onze website worden geplaatst.
In dit Privacybeleid lichten wij toe:
1. welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken;
2. voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken;
3. hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
4. met wie wij uw persoonsgegevens delen;
5. hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
6. de rechten waarover u als betrokkene beschikt;
7. gegevens naar buitenland
8. ons gebruik van cookies;
9. Verwerkers
10. hoe u contact met ons op kunt nemen.
1. Persoonsgegevens
In het kader van onze juridische en mediation dienstverlening verwerken wij
persoonsgegevens van onze (potentiele) cliënten, sollicitanten, relaties, leveranciers,
wederpartij en, intake gesprekken en van personen waarvan zich informatie in onze dossiers
bevindt. De informatie kunnen wij van uzelf hebben verkregen zoals bijvoorbeeld tijdens
acquisitiegesprekken, kennismakingen, seminars en andere evenementen of via derden,
zoals via onze opdrachtgevers, via gerechtelijke instanties of via wederpartijen.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing) verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
Titulatuur
Zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW-nummers
Bedrijfsnaam en functie
Geboortedatum en geboorteplaats
Geslacht
Burgerservicenummer (indien van toepassing)
Pasfoto/Kopie paspoort (indien van toepassing)
Bank- en betaalgegevens
Inhoud van dossier, zoals correspondentie, processtukken, adviezen en
uiteenlopende stukken die verband houden met de een aan ons verstrekte opdracht
tot juridische dienstverlening

•
•

Inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze
Verslaglegging van besprekingen

2. Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor onze juridische en mediation
dienstverlening. Meer in het bijzonder verwerken wij uw persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van
juridische diensten, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures voor
cliënten en het verrichten van overige juridische werkzaamheden
het aanleggen en beheren van het cliëntenbestand
conflictcheck
het onderhouden van contact met cliënten en andere bij het dossier betrokken
partijen
het naleven van de identificatieplicht op grond van de Advocatenwet facturering,
crediteuren- en debiteurenbeheer
het innen van vorderingen en het nemen van incassomaatregelen
archivering
het afleggen van verantwoording aan de Nederlandse Orde van Advocaten of andere
bevoegde instanties en toezichthouders
het doen van accountantscontrole
het naleven van wet- en regelgeving
het voldoen aan rechterlijke bevelen
het voeren van geschillen

DE BOER verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst waarin u ons
opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten of mediation.
Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en
mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaak/opdracht.
Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien,
contacten te onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen
voor evenementen), in het kader van facturatie, in het kader van een sollicitatie en in het
kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen.
Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan
waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de
betreffende verwerking is. Is dit niet het geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden
gevraagd.
3. Bewaartermijnen
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor
het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

4. Delen met anderen
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar
niet beperkt tot:
•

Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen,
advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
• Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen.
• Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in dit
Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van
communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende
diensten uitbesteden.
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen
voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit
Privacybeleid vermelde grondslagen.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de
naleving van de privacywetgeving. De Boer DE BOER is niet verantwoordelijk noch
aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden.
Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Wel
kan het zijn dat er bij evenementen contactgegevens worden uitgewisseld van de
aanwezigen.
5. Rechten van betrokkenen
Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens door DE BOER . Ook heeft eenieder het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen. DE BOER zal zich op voorhand er wel van moeten
verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@akmdb.nl .
Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten
verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering.
Indien u vindt dat DE BOER niet op correcte wijze met uw persoonsgegevens omgaat, dan
verzoeken wij u om hierover contact met ons op te nemen. Uiteraard heeft u ook de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

6. Gegevens naar buitenland
Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden
nagegaan of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de
persoonsgegevens. Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming
gelijk is. Wanneer er derhalve persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie
binnen de EU (en de EER), dan is voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de
eisen van de AVG. Voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU gelden
aparte regels. De hoofdregel die DE BOER daarbij hanteert is dat persoonsgegevens alleen
mogen worden doorgegeven naar landen met een passend beschermingsniveau.
7. Beveiliging van persoonsgegevens
DE BOER neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen (beveiliging van
systemen), houdt dit ook in dat DE BOER organisatorische maatregelen neemt, waaronder
het informeren van haar medewerkers over de AVG, het onderwerpen van al haar
medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het nastreven van een clean-deskpolicy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot de gegevens zo beperkt
mogelijk gehouden.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact met ons op.
8. Cookies
DE BOER maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand
dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van
cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter
wel van invloed zijn op het functioneren van de website.
De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.
9. Verwerkers
Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de
verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens
rechtstreeks gezag te staan. DE BOER kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens
gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-dienstverleners).
DE BOER heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomsten gesloten die
voldoen aan de wettelijke vereisten.
10. Contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is DE BOER , gevestigd aan de Singelpark 1, 3984 NC Odijk.
U kunt ons bereiken via e-mail: info@akmdb.nl .

