PRIVACYVERKLARING VAN BOVEN & VAN DER BRUGGEN ADVOCATEN B.V.

Van Boven & Van der Bruggen Advocaten B.V. (hierna BB) verwerkt als verantwoordelijke op
diverse manieren verschillende persoonsgegevens. In het onderstaande is in kaart gebracht in
hoofdlijnen welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe BB daarmee omgaat.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt op 30 juli 2018.
Deze privacyverklaring kan door BB steeds eenzijdig worden gewijzigd of aangevuld. De actuele
privacyverklaring kunt u raadplegen op onze website.
1.

Persoonsgegevens verwerkt door BB
BB verwerkt persoonsgegevens die door de betrokkene zijn verstrekt als (potentiële) cliënt,
werknemer, relatie, sollicitant, leverancier of wederpartij van BB. Tevens verwerkt BB in
voorkomend geval persoonsgegevens die niet door de betrokkene zelf zijn verstrekt, maar
die noodzakelijk zijn voor het instellen en onderbouwen van een rechtsvordering. BB
verwerkt enkel persoonsgegevens die toereikend, zijn ter zake dienend en beperkt zijn tot
wat noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te bereiken. BB zal de ontvangen
persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, dan waarvoor deze zijn verkregen.
Het betreft met name de volgende persoonsgegevens:
− contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn ter behandeling van
de zaak van een betrokkene;
− contactgegevens die zijn verstrekt tijdens acquisitiegesprekken, kennismakingen of
andere evenementen;
− persoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen
uit het Handelsregister en uit het Kadaster;
−

2.

persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie, zoals de contactgegevens,
geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat en overige in of bij een sollicitatie
vermelde gegevens.

Grondslag verwerking
BB verwerkt enkel persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste één van
onderstaande voorwaarden is voldaan:
A. de betrokkene heeft toestemming gekregen voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
B. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen;
C. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke (BB) rust;
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D. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een
andere natuurlijke persoon te beschermen;
E. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
F. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van de verwerkingsverantwoordelijke (BB) of van een derde, behalve indien de belangen
of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming
van persoonsgegevens noodzaken, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer
de betrokkene een kind is.
3.

Doel van de verwerking
BB verwerkt primair persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht op
basis waarvan BB juridische diensten aan de betrokkene levert. Afhankelijk van de inhoud
van deze opdracht, althans afhankelijk van de zaak, worden persoonsgegevens verwerkt,
alsmede eventueel de persoonsgegevens van anderen, noodzakelijk voor de behandeling van
de opdracht/zaak. Daarnaast worden persoonsgegevens gebruikt om de betrokkene van
verzochte informatie te voorzien, contacten te houden, bijvoorbeeld voor het uitnodigen voor
evenementen, ten behoeve van facturatie, sollicitaties, alsmede voor de nakoming van
wettelijke verplichtingen.
Indien een persoonsgegeven door BB wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor
dit persoonsgegeven is verkregen, zal BB beoordelen of er een geldige rechtsgrond is voor
deze nieuwe verwerking van dit persoonsgegeven. Indien noodzakelijk, zal de betrokkene
opnieuw verzocht worden om toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegeven.
Indien dit noodzakelijk is, bij voorbeeld ten behoeve van een gerechtelijke procedure, zal BB
de persoonsgegevens delen met derden, doch enkel omdat dit noodzakelijk is voor de
behandeling van de zaak, de uitvoering van de opdracht. BB deelt geen persoonsgegevens
met derden ten behoeve van commerciële doeleinden.

4.

Bewaartermijnen
BB bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking en niet langer dan op grond van de wettelijke verplichting rustend op BB in het
kader van de archivering en bewaarplicht van dossiers. Indien de bewaartermijn is
verstreken, zal BB de persoonsgegevens vernietigen c.q. definitief verwijderen uit haar
systemen.

5.

Rechten van betrokkenen
De betrokkene heeft het recht om inzage te verlangen in de verwerkte persoonsgegevens, die
persoonsgegevens te laten corrigeren en eventueel te laten verwijderen. Betrokkene heeft
bovendien het recht om een verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking van diens persoonsgegevens door
BB. Iedere betrokkene heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent
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dat hij/zij bij BB een verzoek kan indienen om de door BB verwerkte persoonsgegevens naar
de betrokkene dan wel een door de betrokkene genoemde derde te verzenden. BB zal er zich
in dat geval van vergewissen dat een dergelijk verzoek daadwerkelijk van de betrokkene
afkomstig is.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dan wel gegevensoverdracht van de
persoonsgegevens of de intrekking van toestemming respectievelijk bezwaar tegen de
verwerking van de persoonsgegevens kan digitaal verstuurd worden naar
info@bovenbruggen.nl. BB benadrukt hierbij dat in het geval de verwerking van de
persoonsgegevens van een betrokkene noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of
onderbouwen van een rechtsvordering, een verzoek tot verwijdering van die
persoonsgegevens mag worden afgewezen.
Voor zover de betrokkene van mening zou zijn dat BB de persoonsgegevens zou verwerken
in strijd met geldende wetgeving, kan hij/zij daarover met ons in contact treden via
info@bovenbruggen.nl. Daarnaast heeft de betrokkene altijd de mogelijkheid te dien aanzien
een klacht neer te leggen bij de nationale toezichthoudende instantie, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
6.

Doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland
Indien sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal BB verifiëren
of de bescherming van die persoonsgegevens voldoende gewaarborgd is. Binnen de EU heeft
te gelden dat in de daartoe behorende landen het niveau van gegevensbescherming gelijk is.
Uitgangspunt is derhalve dat bij het doorgeven van persoonsgegevens binnen de EU de
ontvanger/verwerker van die persoonsgegevens voldoet aan de eisen van de AVG. In het
geval er sprake is van het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EU,
gelden er aparte regels. BB hanteert daarbij de regel dat in dat geval persoonsgegevens enkel
mogen worden doorgegeven indien in het betreffende land door de betreffende ontvanger
van de gegevens een passend beschermingsniveau wordt gehanteerd.

7.

Beveiliging van persoonsgegevens
BB heeft maatregelen genomen om de persoonsgegevens die zij verwerkt adequaat te
beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging. Hiertoe heeft BB technische maatregelen getroffen, waaronder de
beveiliging van haar systemen, maar ook organisatorische maatregelen onder meer daarin
bestaande dat al haar medewerkers zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting.
Binnen BB hebben enkel daartoe geautoriseerde personen toegang tot de verwerkte
persoonsgegevens.
Indien de betrokkene desondanks de indruk zou hebben dat zijn persoonsgegevens
onvoldoende beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn voor misbruik, verzoeken wij de
betrokkene onmiddellijk contact met ons op te nemen, zodat wij dit kunnen controleren en,
indien noodzakelijk, verderstrekkende maatregelen kunnen treffen.
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8.

Verwerkers
Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, waarbij ook persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, zonder dat deze
verwerkingsverantwoordelijke onder rechtstreeks gezag van BB staat. BB zal voor het
verwerken van persoonsgegevens gebruik moeten maken van verwerkers, bijvoorbeeld via
haar ICT-dienstverleners. BB heeft met de diverse verwerkers verwerkersovereenkomsten
gesloten, die aan de daaraan te stellen eisen voldoen.

9.

Contactgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is Van Boven & Van der Bruggen Advocaten B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende aan de Kapellerpoort 14-16 te 6041 HZ Roermond,
bereikbaar onder telefoonnummer 0475 – 33 30 30 en via info@bovenbruggen.nl

Roermond, 30 juli 2018
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