PRIVACY STATEMENT
Artikel 1. Privacy statement
1.
Het privacy statement van het kantoor is verwoord in de artikelen 2 en verder.
2.
in de artikelen 3 en verder wordt door het kantoor uitvoering gegeven aan de in
de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen AVG) AVG
neergelegde informatieplicht aan de persoons wiens persoonsgegevens door
het kantoor worden verwerkt.
3.
De persoon wiens/wier persoonsgegevens worden verwerkt wordt hierna als
betrokkene aangeduid.
Artikel 2. Algemeen
1.
Het kantoor respecteert de persoonsgegevens van betrokkene en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of
anderszins door het kantoor wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
2.
Persoonsgegevens zijn alle informatie over betrokkene, waaronder mede te
verstaan gegevens die indirect iets over betrokkene zeggen.
Artikel 3. Verwerkingsverantwoordelijke, communicatie en evaluatie.
1.
Het kantoor verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden,
om de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met betrokkene
te kunnen communiceren.
2.
Het kantoor kan voor de evaluatie van de dienstverlening een derde partij
inschakelen. Betrokkene bepaalt zelf al dan niet aan deze evaluatie deel te
nemen en bepaalt zelf welke gegevens in het kader van deze evaluatie mogen
worden gebruikt.
Artikel 4. Grondslag van de verwerking van persoonsgegevens
1.
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van:
a.
de uitvoering van een overeenkomst;
b.
de voldoening aan een wettelijke verplichting;
c.
de verkregen toestemming van betrokkene;
d.
een gerechtvaardigd belang, waaronder de bescherming van een vitaal
belang van betrokkene en/of van een algemeen belang.
Artikel 5. Doel van de verwerking van persoonsgegevens.
1.
Het kantoor verwerkt de in artikel 6 genoemde persoonsgegevens uitsluitend
voor de navolgende doeleinden:
a.
het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een
overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
b.
het innen van declaraties;
c.
advisering van betrokkene, bemiddeling ten behoeve van betrokkene en
verwijzing van betrokkene;
d.
voldoening door het kantoor aan wettelijke en andere juridische
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verplichtingen.
Artikel 6. Te verwerken persoonsgegevens
1.
Het kantoor verwerkt de navolgende persoonsgegevens:
a.
de achternaam en de voornamen van betrokkene;
b.
de geboortedatum van betrokkene;
c.
de nationaliteit van betrokkene;
d.
het burgerservicenummer van betrokkene;
e.
een identiteitsbewijs van betrokkene;
f.
het telefoonnummer van betrokkene;
g.
het emailadres van betrokkene;
h.
in strafzaken bovendien:
het feit waarvan betrokkene wordt verdacht;
i.
in personen- en familierechtzaken:
familierelaties van betrokkene;
inkomensgegevens van betrokkene.
Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden
1.
Het kantoor deelt de persoonsgegevens van betrokkene met derde partijen
alleen indien dit voor de dienstverlening noodzakelijk is en dan met
inachtneming van de in artikel genoemde doeleinden.
2.
Als derden in de zin van lid 1 zijn onder meer aan te merken:
a.
de advocaat die tijdelijk de praktijk van een aan het kantoor verbonden
advocaat waarneemt;
b.
deskundigen die een onderzoek uitvoeren;
c.
de leverancier van informaticatechnologie aan het kantoor;
d.
gerechtelijke instanties en tegenpartijen;
e.
wettelijke toezichthouders of andere met openbaar gezag beklede
instanties, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
3.
In het geval het kantoor een verwerkersovereenkomst sluit wordt de verwerker
van die gegevens verplicht zich te houden aan het in de AVG bepaalde.
4.
Door
het
kantoor
ingeschakelde
derde
partijen,
die
als
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere)
verwerking van de persoonsgegevens van betrokkene zelf verantwoordelijk voor
de naleving van het in de AVG bepaalde.
Artikel 8. Beveiliging van persoonsgegevens
1.
Het kantoor draagt zorg voor de beveiliging en bescherming van de
persoonsgegevens van betrokkene.
2.
Het kantoor zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor
passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
3.
in het geval het kantoor gebruik maakt van diensten van derde partijen zal het
kantoor in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een
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verwerkingsovereenkomst
beveiligingsmaatregelen.

afspraken

vastleggen

over

afdoende

Artikel 9. Bewaartermijn van de persoonsgegevens
1.
Het kantoor bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan
noodzakelijk is voor de in artikel 5 genoemde doelen van de
gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
2.
Het zaaksdossier van kantoor betreffende betrokkene met daarin
persoonsgegevens van betrokkene wordt vernietigd 5 jaren nadat het kantoor
de behandeling van de betreffende zaak heeft beëindigd..
Artikel 10. Privacy rechten van betrokkene
1.
Een verzoek tot inzage, beperking, correctie of verwijdering van
persoonsgegevens, bezwaar tegen overdracht van persoonsgegevens of
intrekking van eerder verleende toestemming tot verwerking van
persoonsgegevens moet worden gedaan bij c.q. moet worden gemaakt bij het
kantoor.
2.
Het verzoek c.q. het bezwaar c.q. de intrekking moet schriftelijk of electronisch
worden gedaan c.q. gemaakt.
3.
Het adres van het kantoor in het kader van verzoek c.q. bezwaar c.. intrekking is
Haaksbergerstraat 217 te 7513 EN Enschede dan wel info@speijdel.nl.
4.
Het kantoor bevestigt binnen 4 weken na de ontvangst van het verzoek c.q. het
bezwaar c.q. de intrekking de ontvangst daarvan.
5.
Beletselen voor het kantoor om niet aan het verzoek c.q. het bezwaar c.q. de
intrekking te kunnen voldoen zijn onder meer de geheimhoudingsverplichting
van de aan het kantoor verbonden advocaten en (wettelijke) bewaartermijnen.
Artikel 11.Website, social media en cookies
1.
De website van kantoor heeft geen links naar andere websites.
2.
Het kantoor maakt geen gebruik van social media.
3.
Het kantoor maakt geen gebruik van cookies of tracking technologieën.
Artikel 12 Aanpassing privacy statement
1.
Het kantoor heeft het recht de inhoud van het privacy statement op ieder
gewenst moment, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
2.
Het kantoor publiceert de wijzigingen van het privacy statement op de website
www.speijdel.nl van het kantoor.
Artikel 13. Functionaris gegevensbescherming, privacy officer, contact en vragen
1.
Het kantoor heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming op grond
van de AVG en heeft evenmin een privacy officer.
2.
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van persoonsgegevens van
betrokkene door het kantoor kan betrokkene contact opnemen met Mr L.J.
Speijdel.
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