VAN GEELKERKEN
Advocaten

Privacy disclaimer

I.

Rechtsgrond voor het verwerken van persoonsgegevens

Van Geelkerken advocaten verwerkt voor de uitvoering van de aan
haar

verstrekte

opdracht

persoonsgegevens

voor

zover

die

noodzakelijk zijn voor een adequate uitoefening van de aan Van
Geelkerken advocaten verstrekte en door haar aanvaarde opdracht.
Van Geelkerken advocaten dient voorts op grond van wetgeving de
identiteit van cliënten te controleren.
Voor het uitvoeren van de door u verstrekte opdracht is het
noodzakelijk dat wij de persoonsgegevens van u en van uw eventuele
partner registreren en bewaren. De persoonsgegevens die wij van u
nodig hebben voor de uitvoering van de verstrekte opdracht en de
daarmee samenhangende werkzaamheden zijn beperkt tot:

-

Personalia waaronder naam en voornamen.

-

Geboortedatum.

-

Adres.

-

Telefoon / faxnummer.

-

E-mailadressen.

-

BSN nummer / vreemdelingennummer.

-

Bankrekeningnummer.

-

Huwelijkse staat.

-

Nationaliteit.

Wij zullen u om die reden vragen om een kopie van uw paspoort en/of
ID kaart nu daarop de meeste gegevens zijn geregistreerd.
In sommige gevallen is specifieke informatie noodzakelijk, bijvoorbeeld
medische gegevens, gegevens een werkgever, inkomensgegevens etc.
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In die gevallen zal aan u om de gegevens worden gevraagd en worden
uitgelegd wat de noodzaak is van het verwerken van deze gegevens.
In voorkomende gevallen worden louter en alleen met het oog op de
uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht persoonsgegevens van
niet-cliënten verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verzameld uit
openbare bronnen zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of de
basisregistratie persoonsgegevens. In een aantal gevallen zullen
persoonsgegevens
Ministerie,

van

derden

Rechtbanken,

zoals

Raad

voor

wederpartijen,
de

Openbaar

Kinderbescherming,

bedrijfsartsen, deskundige etc. aan ons ter beschikking worden
gesteld.
Deze gegevens zullen enkel en alleen worden verwerkt zover deze voor
de uitvoering van de aan ons Van Geelkerken Advocaten verstrekte
opdracht noodzakelijk zijn. Van Geelkerken Advocaten zal in geen
geval persoonsgegevens registreren dien niet noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de aan Van Geelkerken Advocaten verstrekte en door
haar aanvaarde opdracht.

II.

Doel

Persoonsgegevens worden verzameld ter uitvoering van de aan Van
Geelkerken Advocaten verstrekte opdracht c.q. de met ons gesloten
overeenkomsten. Deze overeenkomsten zien op het leveren van
juridische

dienstverlening

werkzaamheden,

en

waaronder

de

daarmee

bijvoorbeeld

gepaard
het

gaande

voeren

van

correspondentie, het opmaken van processtukken, het aanvragen van
toevoegingen, het opvragen van uittreksels uit de diverse registers etc.
Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens
worden gebruikt om de diensten van Van Geelkerken advocaten te
verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.
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III.

Wijze van verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt in onze BaseNET software. Dat
is speciaal voor de advocatuur ontwikkelde software. Toegang tot
BaseNet hebben alleen de advocaten en medewerkers van kantoor
inloggen met hun eigen unieke inlogcode die periodiek wisselt.
De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens
voor zover nodig en noodzakelijk in verband met de uitvoering van
onze werkzaamheden c.q. onze dienstverlening. Uw gegevens worden
in

dat

geval

bijvoorbeeld

opgenomen

in

processtukken

of

in

toevoegingsaanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. In alle andere
gevallen

zullen

uw

persoonsgegevens

alleen

met

schriftelijke

toestemming van u aan derden worden verstrekt.
Het volledige dossier, de persoonsgegevens incluis, wordt digitaal
opgeslagen in een door BaseNET beheerde cloud, die voldoet de
daaraan te stellen eisen van digitale veiligheid. Van Geelkerken
advocaten beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp
van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico
van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en
wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan
firewalls, beveiligingssoftware, wachtwoorden die periodiek wijzigen,
versleuteling

van

gegevens

alsook

fysieke

en

administratieve

toegangscontroles tot de data en servers. Met BaseNET heeft kantoor
een bewerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in de algemene
verordening

gegevensbescherming.

Deze

overeenkomst

ligt

op

kantoor ter inzage.
Voor vragen of uw rechten met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens kunt u zich wenden tot onze functionaris voor de
gegevensbescherming.
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Naast

digitaal

worden

dossiers

ook

fysiek

opgeslagen,

persoonsgegevens incluis, in een dossiermap welke is opgeslagen in
afsluitbare kasten op onze kantoorlocatie in Brunssum.

Het fysieke

dossier is alleen voor medewerkers van kantoor toegankelijk.
Al uw digitale gegevens worden voor onbepaalde duur in de cloud
bewaard. Uw fysieke dossier wordt na sluiten voor de periode van 7
jaren gearchiveerd. Uw gegevens blijven in de cloud bewaard zodat in
de toekomst gecontroleerd kan worden of er bij het aannemen van
zaken sprake is van een belangenconflict en voor eventueel aan te
maken nieuwe dossiers.
Indien u wenst dat uw gegevens worden verwijderd dan kunt u dat na
sluiting van het (laatste) dossier kenbaar maken en worden al uw
gegevens, na ommekomst van de wettelijke termijn gedurende wij
dossiers dienen te archiveren, gewist en verwijderd, zowel digitaal als
ook fysiek.

IV.

Rechten van betrokkenen.

U heeft het recht op inzage in de door kantoor van u geregistreerde
gegevens en informatie over het verwerken van persoonsgegevens
U heeft het recht deze gegevens te laten corrigeren of wijzigen als deze
niet kloppen.
U heeft het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen en het
recht om vergeten te worden.
U heeft het recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken.
U heeft het recht om tegen het verwerken van persoonsgegevens
bezwaar te maken en verzet in te stellen tegen de verwerking van de
persoonsgegevens.
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U heeft het recht op overdracht van de verwerkte gegevens
(dataportabiliteit)
U heeft het recht om niet onderworpen te worden geautomatiseerde
besluitvorming.
Voor de uitoefening van uw rechten is bij Van Geelkerken Advocaten
een functionaris aangesteld in de persoon van mr. R.R.F.J. Palmen, tot
wie u zich in voorkomend geval of voor vragen over verwerking van
uw persoonsgegevens of de uitoefening van de hiervoor opgenomen
rechten kunt wenden.
Voor

eventuele

persoonsgegevens

klachten

ter

verwijzen

zake
wij

de
u

Persoonsgegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag.
Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

V.

Contactgegevens

Van Geelkerken Advocaten
Dorpstraat 55
6441 CB Brunssum
Tel:045 5432963
Fax: 045 5432964
e-mail:info@vangeelkerken.nl
KvK 5169 5022

verwerking
naar

de

van

uw

Autoriteit
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Functionaris bescherming persoonsgegevens:

mr. R.R.F.J. Palmen
Tel: 06 21550499
Email: r.palmen@vangeelkerken.nl

VI

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te
passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.vangeelkerken.nl)
worden gepubliceerd.

