PRIVACY VERKLARING
ABR-Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk
wordt behandeld.privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot
de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt
uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n)
wiens persoonsgegevens ABR-advocatuur verwerkt.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht
op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
De op de website van ABR-advocatuur beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie
die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.
Artikel 1

Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: WDW van Aken, wonende te
Kerkstraat 13, 6143 BB Guttecoven.
Artikel 2

De verwerking van persoonsgegegvens

1
Uw persoonsgegevens worden verzameld door ABR-Advocatuur om diensten te kunnen
aanbieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te
kunnen communiceren. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een
geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als indentificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn
voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit.
2
ABR-advocatuur verwerkt de volgende categorien persoonsgegevens van u, ten behoeve van
de dienstverlening of die door betrokkenen vanuit eigen inititiatief zijn verstrekt:
-naam
-geslacht
-Adresgegevens
-E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
-BSN
-Geboortedatum/leeftijd
-Geboorteplaats

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt ABR-advocatuur 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, waaronder wederpartijen, of
via openbare bronnen bekend zijn geworden.
3
ABR-advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis
van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG
- wettelijke verplichting
-uitvoering van een overeenkomst
-verkregen toestemming van betrokkene(n)
-gerechtvaardigd belang
4
ABR-advocatuur deelt uw persoonsgegevens allen met derde partijen voor zover
noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hierna genoemde
doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk van een andere advocaat,
het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere
derde partij namens en in opdracht van ABR-advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook
het verstrekken van persoonlijke gegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of
correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan ABR-advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals
een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover
daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van ABR-advocatuur uw persoonsgegevens
verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens
gehouden is tot naleving van de AVG. Door ABR-advocatuur ingeschakelde derde partijen,
die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking
van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te
denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een
second opinion of deskundigenrapport.
Artikel 4

Beveiliging persoonsgegevens

ABR-advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende
technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ABR-advocatuur gebruik maakt van diensten
van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal ABR-advocatuur in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen
over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Artikel 3

Doel van de verwerking

ABR-advocatuur verzamelt uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens
worden verwerkt voor:
-Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en
het voeren van (gerechtelijke) procedures
-Het innen van declaraties
-Advisering, bemiddeling en verwijzing
-voldoen aan haar juridische en wettelijke verplichtingen
-communicatie activiteiten
Artikel 4

Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
Artikel 5

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

1
Op grond van artikel 13, lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,
alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via vanaken@abr-advocatuur.nl
2
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming,
dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw
handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan
worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken
kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
3
ABR-advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen
persoonsgegevens.
Artikel 6

Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt
verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die ABR-advocatuur
heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd
verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de
bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7

Bewaartermijn gegevens

ABR-advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel
op grond van wet- en regelgeving is vereist.
Artikel 8

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats
van ABR-advocatuur is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze
voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Artikel 9

Contact

Voor verzoeken, vragen kunt u zich richten tot M van Aken, vanaken@abr-advocatuur.nl

