AVG PRIVACYBELEID Bouman cs advocaten bv Helmond
Bouman cs Advocaten bv is gevestigd in (5701SR) Helmond, Noordende 28 en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer K.v.K. 17129919 respecteert
uw privacy.
Deze privacyverklaring is opgesteld in het kader van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor
welke doeleinden deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.
Dit privacybeleid is opgesteld op 10 juli 2018. Bouman advocaten behoudt zich het recht voor dit
privacybeleid éénzijdig aan te passen, te veranderen en/of bij te werken of aan te vullen door
middel van het aanpassen van dit document.
Bouman advocaten adviseert u om deze pagina regelmatig te raadplegen.
In dit privacybeleid wordt verwoord welke persoonsgegevens wij verwerken en waartoe.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden omschreven als: alle informatie over een natuurlijk persoon
(identificeerbaar) en worden geregistreerd onder meer wanneer u zich tot ons wendt en
contact opneemt ( via e-mail, het contactformulier op de website, telefonisch, bij aanmelding
via het Juridisch Loket enzovoort).
Persoonsgegevens bevatten basisgegevens als
a.

voornamen en achternaam;

b.

geboortedatum;

c.

adres;

d.

e-mailadres en IP-adres;

e.

telefoonnummer;

f.

geboortedatum;

g.

geslacht;

h.

datum registratie op kantoor;

i.

rekeningnummer(s);

j.

BSN-nummer

k. IND-nummer
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Daarnaast betreffen het alle persoonsgegevens die worden verstrekt ten behoeve van
sollicitaties, stages, opvragen van medische informatie, verstrekking van medische informatie
en alle andere voorkomende informatieverstrekking van en naar derden.
Deze gegevens worden door u aan ons verstrekt door het invoeren van uw gegevens op de
website, door het afgeven van uw visitekaartje, door het solliciteren naar een stageplaats of
baan; wij voeren deze gegevens in bij het aangaan van de overeenkomst.
Ook kunnen wij uw gegevens verkrijgen uit openbare bronnen als Facebook, de Kamer van
Koophandel, het Kadaster. Daarnaast vanwege andere organisaties zoals de Raad voor
Rechtsbijstand, de gemeente, het IND (de immigratie en naturalisatiedienst), de Raad voor de
Kinderbescherming, etc.
De reden voor het invoeren van deze gegevens en de doeleinden daarvan zijn de navolgende:
-

om u juridisch te kunnen bijstaan;
om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
voor het behandelen van uw sollicitatie of stageverzoek.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de navolgende juridische grondslagen:
- Het uitvoeren van de aangegane overeenkomst;
- Het voldoen aan de wettelijke verplichting.
2. INFORMATIE EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met het kantoor op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur of per
e-mail: info@boumanadvocaten.nl voor:
- meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt;
- vragen met betrekking tot deze privacyverklaring;
- inzage in de persoonsgegevens die het kantoor met betrekking tot u gebruikt;
- het maken van gemotiveerd bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS EN BEWAARTERMIJN
Bouman advocaten bewaart uw lijfelijke dossier tot 5 jaar ná sluiting van het dossier. De
elektronische gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om aan wet- en regelgeving te
voldoen danwel voor het bereiken van de in dit privacybeleid genoemde voorwaarden en
doeleinden.
Bouman advocaten heeft derhalve technische en organisatorische maatregelen genomen
betreffende beveiliging van uw persoonsgegevens om ongeoorloofde en/of onrechtmatige
verwerking, verlies, schade door bekendmaking te voorkomen.
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4. DERDEN
Ten behoeve van de in dit privacybeleid genoemde voorwaarden en doeleinden kan Bouman
advocaten uw persoonsgegevens delen met derden waaronder derden als wederpartijen, andere
advocaten, overheidsinstellingen, Gerechten als Rechtbank en Kantongerecht etc, artsen,
medisch adviseurs en anderen niet nader genoemd hier.
Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verstrekt ten behoeve van ICT-leveranciers voor
verwerking van uw persoonsgegevens, communicatiediensten en andere diensten waar wij mee
werken.
Doorgifte van uw persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op basis van de in dit privacybeleid
genoemde doeleinden.
Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, zijn zélf verantwoordelijk voor de
naleving van de wetgeving op privacy.
Bouman advocaten is niet-verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van uw
persoonsgegevens door derden.
5. UW RECHTEN
U heeft recht op inzage wat wil zeggen dat u een schriftelijk verzoek kunt doen om inzage te
krijgen in de door ons verzamelde informatie.
Er zal een afspraak met u worden gemaakt ten kantore: het maken van kopieën is dan niet
toegestaan: in principe hebt u reeds een kopie gehad van alle inkomende en uitgaande
correspondentie in uw zaak.
U kunt aangeven en hebt recht op rectificatie wanneer de door ons gehanteerde
persoonsgegevens onjuist blijken te zijn.
U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, 5 jaar ná het sluiten van uw lijflijke
dossier wordt het vernietigd; voor wat betreft uw elektronische dossier kan het dat we deze
bewaren om aan wettelijke en juridische vereisten te voldoen.
Uw volledige namen en het door ons aan uw dossier gegeven persoonlijke nummer blijven
bewaard, dit om te voorkomen dat u in een later stadium eventueel 'wederpartij" wordt.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens echter door
wet- en regelgeving kan het zijn dat wij niet aan uw verzoek tot beperking van verwerking of tot
verwijdering kunnen voldoen.
Helmond, 10 juli 2018
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