PRIVACY STATEMENT ERVEN ADVOCATUUR LELYSTAD
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de
privacyregelgeving. We willen onder andere transparant zijn over de soorten
gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we
gegevens delen en welke rechten heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Wij
hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Indien u hier vragen over heeft, kunt u met het
kantoor contact opnemen.

Erven advocatuur Lelystad heeft als kernactiviteit het adviseren over en bijstaan
in juridische procedures op het gebied van personen en familierecht, strafrecht
en bijstand zaken als ook zaken tegen het UWV. Bij deze dienstverlening aan
cliënten verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Erven advocatuur
respecteert de privacy en is er voor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens
zo goed mogelijk te beschermen. Wij hebben gewaarborgd dat de medewerkers
van ons kantoor die gemachtigd zijn om uw gegevens te verwerken zich
contractueel verplicht hebben tot geheimhouding daarvan. Ook zijn er
verwerkers overeenkomsten gesloten.
Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
• Contact gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
• leeftijd, geslacht, burgerlijke staat gezinssamenstellling;
• gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander
identiteitsbewijs;
• gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
• gegevens over financiële situatie, vermogen, een eventuele schulden;

• bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige
gevallen);
• gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten;
• mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze
dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.
• Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens
verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en alleen met uw toestemming.
Wat is de bewaartermijn van uw persoonsgegevens?
Wij bewaren de persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig
hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben, bewaren we in ieder
geval gedurende de looptijd van onze overeenkomst tot opdracht. Als de
overeenkomst tot opdracht eindigt dan bewaren we de gegevens gedurende de
wettelijke bewaartermijnen die voor ons kantoor gelden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens?
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw
persoonsgegevens. Hierover kan u altijd contact met ons kantoor opnemen.
Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
of wij uw persoonsgegevens verwerken;
de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijke) onjuist zijn
verwerkt;
• beperking van uw persoonsgegevens voor zover mogelijk;
• verwijdering (wissen ) van uw persoonsgegevens;
• overdracht van persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie
op uw verzoek;
•
•
•
•
•

Let op: het kan zijn dat we niet alle gevallen tegemoetkomen aan een verzoek.
Als dit het geval is zullen we dat gemotiveerd laten weten.

Wat is het doel van de verwerking van de gegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens gericht op onder andere de volgende
activiteiten in onze onderneming:
• het beoordelen en accepteren van potentiële cliënten;
• het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten tot opdracht;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van gegevens?
We gebruiken tenminste 1 van de volgende gronden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens:
• het uitvoeren van een overeenkomst tot opdracht;
• het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust,
bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van
gegevens;
• uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te
verwerken voor specifieke doeleinden.
Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid
verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met
hen hebben afgesproken. Dit leggen we in schriftelijke overeenkomsten vast.
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website
vindt u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of
omgaan met uw rechten als cliënt? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
U kunt ook een klacht indienen bij de autoriteiten persoonsgegevens.

