Privacy statement: DutchlawDesk

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy
willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
We maken helder welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden die worden
gebruikt. We leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het
belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan dit document zorgvuldig te lezen.
1.

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in de volgende gevallen:
• indien u gebruikt maakt van onze (juridische) dienstverlening;
• indien u diensten aan ons levert;
• indien u onze website bezoekt;
• indien u reageert op een vacature;
• indien u zich inschrijft voor een seminar of andere aangeboden dienst.
Wij verwerken onder meer de volgende gegevens:
•
(bedrijfs)naam;
•
adres;
•
postcode;
•
woonplaats;
•
telefoonnummer;
•
geboortejaar;
•
e-mailadres;
•
bankrekeningnummer;
•
financiële gegevens;
•
inhoudelijke gegevens die relevant zijn voor de behandeling van zaak, hetgeen per zaak zeer
verschillend kan zijn;
•
in voorkomende gevallen: een kopie van uw identiteitsbewijs;
•
in voorkomende gevallen (zoals voor een aanvraag van een toevoeging): BSN-nummer.
De verwerking is gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:
• ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van juridische diensten);
• ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
a. het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;
b. het voeren van procedures;
c. het beveiligen en beheren van onze systemen.
• ter nakoming van wettelijke verplichtingen;
• op basis van toestemming.
2.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op apparaat
waarmee u de website bezoekt wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. De daarin opgeslagen
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Wij maken gebruik van analytische cookies van Google:
Als u de website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:
• browsergegevens;
• duur van uw bezoek;
• pagina’s die u bezoekt;
• links waar u op klikt;
• locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
• verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.
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Met gebruik van Google Analytics en andere analytische cookies wordt bijgehouden hoe onze website
wordt gebruikt. Zo kunnen wij zien welke delen van de site populair zijn en de kwaliteit van de website
verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt
beveiligd (via SSL) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in verschillende landen
binnen de EER en daarbuiten. Het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet
het volledige IP-adres verwerkt en het ook voor ons niet mogelijk is om informatie te herleiden naar
individuele personen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het privacybeleid van
Google en naar het privacybeleid van Google Analytics.
3.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen aan derden. Derden kunnen zijn IT
dienstverleners (zoals Basenet) en financiële dienstverleners. De verstrekte gegevens worden
opgeslagen op beveiligde servers binnen Nederland.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken in het kader van de uit te voeren
juridische dienst. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een wederpartij, zijn gemachtigde of een andere
bij het dossier betrokken derde partij.
De aard van de zaak en de in dat geval betrokken partijen (zoals een wederpartij), zullen
vanzelfsprekend wel van invloed zijn op een eventuele verstrekking aan een persoon buiten
Nederland of de EU. Er zullen niet meer gegevens verstrekt worden dan nodig is.
Verder kunnen (wettelijke) verplichtingen, zoals van de Orde van Advocaten of de Belastingdienst, ons
noodzaken om gegevens aan derden te verstrekken.
Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet aan andere partijen ter beschikking stellen, tenzij wij te
goeder trouw menen dat verstrekking gerechtvaardigd is of een wettelijke plicht ons daartoe
noodzaakt.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden.
4.

Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, hebt u meerdere rechten. Hieronder worden
die rechten weergegeven:
•
•
•

•
•
•
•
•

u mag altijd een overzicht vragen van alle persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en u
kunt daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage);
indien uw persoonsgegevens onjuist en/of incompleet in de administratie zijn verwerkt, dan
kunt u vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen (recht op correctie);
indien u niet wilt dat bepaalde gegevens in de administratie zijn geregistreerd, dan kunt u
verzoeken deze gegevens te verwijderen (recht op wissen dan wel ‘het recht om vergeten te
worden’);
u hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten
dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking);
u kunt onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van
persoonsgegevens (recht van verzet);
u hebt het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming, waaronder profilering1;
u kunt aan de ons laten weten welke persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan
een derde (recht op overdracht);
indien wij van een derde persoonlijke gegevens van u ontvangen en die persoonsgegevens
verwerken, dan informeren wij u op verzoek over de bron waaruit deze informatie is
ontvangen.

1

Profilering is het indelen van werknemers in categorieën (profielen) op basis van hun persoonsgegevens. Op basis van deze
profielen kunnen vervolgens (geautomatiseerde) individuele besluiten worden genomen.
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Aan een verzoek van u hoeft overigens niet te worden voldaan indien wij een gerechtvaardigd en/of
zwaarwegend belang daarbij hebben en/of medewerking aan dat verzoek op een andere wettelijke
grondslag geweigerd kan worden.
Verder kan het zo zijn dat het doen van een beroep op één van voornoemde rechten tot gevolg heeft
dat wij geen verdere werkzaamheden voor u kunnen uitvoeren. In dat geval zijn wij bevoegd de
overeenkomst op te zeggen en zijn wij: (1) niet verplicht tot verdere uitvoering van werkzaamheden en
(2) bevoegd om aanspraak te maken op (2a) betaling van de reeds verrichte werkzaamheden, (2b)
een vergoeding van reeds gemaakte kosten en (2c) een compensatie voor gemiste opbrengsten.
5. Bewaartermijn
Persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de periode, waarbij de langste van de hierna te
noemen periode geldt:
• dat door derden (zoals door de Belastingdienst, Orde van Advocaten) is voorgeschreven dat
die gegevens moeten worden bewaard, dan wel;
• tot maximaal vijf jaar na het eindigen van de laatste overeenkomst (zoals ook in de
overeenkomst is opgenomen), tenzij wij een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang
hebben om de gegevens langer te bewaren (zoals een gerechtelijke procedure).
6. Klachtrecht over het gebruik van persoonsgegevens
Ingeval van een klacht of vraag over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht
sturen naar info@dutchlawdesk.com. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent de klacht
of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en/of vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier
weken reageren. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.
7. Verwerking persoonsgegevens buiten de EU
Wij zullen persoonsgegevens niet buiten de EU verwerken, tenzij anders vermeld.
8. Contactgegevens
DutchlawDesk
Postbus 13118
3507 LC UTRECHT
t (+31) 88 030 2900
f (+31) 88 030 2999
e info@dutchlawdesk.com
i dutchlawdesk.com
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