Privacyverklaring
Rechtshuis Advocaten respecteert uw privacy. Wij doen er daarom alles aan om uw persoonsgegevens
zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over
uw persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, geboortedatum, salarisgegevens, burgerservicenummer
(BSN) etc. Wij verwerken deze gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Via deze privacyverklaring geven wij u duidelijkheid over hoe wij omgaan
met uw persoonsgegevens.

Door ons verzamelde persoonsgegevens
Rechtshuis Advocaten verleent juridische diensten. Voor de uitoefening van deze diensten en de
communicatie met u is het van belang persoonsgegevens van u te verwerken. Persoonsgegevens zijn
gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Om onze diensten goed te kunnen verlenen,
verwerken wij persoonsgegevens als uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer,
salarisgegevens en bijzondere persoonsgegevens zoals uw burgerservicenummer (BSN) en
legitimatienummer. Wij zijn wettelijk verplicht u te identificeren aan de hand van een geldig
legitimatiebewijs. Afhankelijk van uw kwestie kunnen wellicht aanvullende persoonsgegevens van u
gevraagd worden, zoals financiële gegevens en medische gegevens.
De persoonsgegevens worden verwerkt omdat deze door u 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. Deze gegevens worden niet gedeeld met
derden, tenzij dit voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk is of wij wettelijk verplicht zijn
om die gegevens te verstrekken.

Doel verwerking persoonsgegevens
Rechtshuis Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de reguliere
werkzaamheden van ons kantoor, namelijk het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering
van een overeenkomst en het voeren van gerechtelijke procedures, alsmede het innen van declaraties,
advisering, bemiddeling en verwijzingen als ook het voldoen aan onze juridische en wettelijke
verplichtingen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens ook voor marketing- en communicatieactiviteiten en de werving en selectie van personeel.
Zonder uw persoonsgegevens, kunnen wij de met u overeengekomen werkzaamheden mogelijk niet
(volledig) uitvoeren. Al onze medewerkers hebben bovendien een geheimhoudingsplicht.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op één of meer van de volgende
rechtsgronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
-

u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
de uitvoering is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
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Bewaartermijn persoonsgegevens
Rechtshuis Advocaten bewaart uw persoonsgegevens zolang we dat wettelijk verplicht zijn en zo lang als
nodig is om onze diensten te kunnen leveren en de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld doch niet langer dan noodzakelijk is.

Beveiliging persoonsgegevens
Rechtshuis Advocaten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hecht grote waarde aan de
beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de
techniek, voor passende organisatorische en technische maatregelen om deze persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onrechtmatige
verwerking. Indien wij gebruikmaken van diensten van derde partijen, zullen we in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over
afdoende beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd
zijn of er sprake is van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Delen persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij sprake is van één van de volgende situaties:
-

-

u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken;
de verstrekking noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen richting u na te komen; hierbij
kunt u denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van
Rechtshuis Advocaten of het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek dan wel het
verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures en/of
correspondentie met de wederpartij;
wij van mening zijn dat verstrekking van uw gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en
regelgeving die van toepassing is, verzoeken van overheidsinstanties of wettelijke procedures;
een wettelijke verplichting verstrekking aan een derde vereist, zoals een toezichthouder of een andere
met openbaar gezag beklede instantie.

Derden verkrijgen enkel toegang tot uw persoonsgegevens, wanneer wij er zeker van zijn dat de derde
voldoet aan de AVG en de gegevens enkel gebruikt op de manier en voor het doel dat verwant is aan het
doel waarvoor wij de persoonsgegevens ontvangen hebben. Dit betekent dat wij verwerkersovereenkomsten afsluiten met deze derden om de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens te
waarborgen. 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, deurwaarder, notaris, de Raad voor Rechtsbijstand of
een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Uw privacyrechten
De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien,
te laten verwijderen of te corrigeren dan wel aan te vullen. U hebt ook het recht beperking van de
verwerking te vragen of bezwaar tegen de verwerking te maken. U kunt de toestemming voor de
verwerking van uw persoonsgegevens altijd intrekken en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid
naar u of een andere door u genoemde organisatie.
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U kunt verzoeken die op het bovenstaande zijn gebaseerd, uw bezwaar en de intrekking van uw
toestemming versturen naar info@rechtshuisadvocaten.nl. Wij nemen enkel verzoeken in behandeling die
betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat wij op basis van uw
verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij een kopie van
uw identiteitsbewijs met afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Er kunnen zich
omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek geen of niet volledig uitvoer kunnen geven. Hierbij
valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Vragen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact
opnemen met Rechtshuis Advocaten via info@rechtshuisadvocaten.nl. Wij wijzen u tevens op de
mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring
Rechtshuis Advocaten behoudt zich het recht voor de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze versie is van 25 mei 2018. De meest
recente versie vindt u altijd op rechtshuisadvocaten.nl.
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