Privacyverklaring.
Van Dijk Advocatuur is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens, zoals
weergegeven in deze verklaring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. J.
van Dijk via info@jvandijkadvocatuur.nl.

Persoonsgegevens die wij gebruiken.
Van Dijk advocatuur gebruikt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en u deze zelf op verzoek en met uw toestemming aan ons verstrekt.
Gegevens die wij nodig hebben zijn:
-

Voor- en achternaam

-

geslacht

-

Geboortedatum en geboorteplaats

-

Adresgegevens

-

Telefoonnummer en e-mailadres

-

Overige gegevens die u actief verstrekt en afhankelijk zijn van de aanvraag.

Via de website kunt u contact opnemen door het kanoormailadres aan te klikken. Cookies
worden niet gebruikt. Gegevens worden op deze wijze niet verzameld.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Van Dijk Advocatuur gebruikt uw gegevens voor de volgende doelen:
-

Het afhandelen van uw dossier, voor orderbevestiging, doen van offerte en voor
facturering.

-

Om u in voorkomende gevallen te kunnen bellen of mailen

-

Om u te kunnen schrijven en te informeren.

Geautomatiseerde besluitvorming.
Van Dijk Advocatuur neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen gebaseerde
besluiten.
Gedacht moet dan worden aan besluiten die via computerprogramma’s worden genomen
zonder dat er iemand van Van Dijk Advocatuur bij betrokken.
Bewaartermijn van de verkregen gegevens.
Van Dijk Advocatuur bewaart de verkregen gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is
om de doelen waarvoor de gegevens gebruikt zijn of worden te realiseren en te voldoen
aan de wettelijke verplichting daartoe.
Delen van persoonsgegevens met derden.

Van Dijk Advocatuur verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor uitvoering van
hetgeen overeengekomen is of om te voldoen aaneen wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook
kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen
gebruik ervan en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daartoe kunt u een bericht
zenden naar info@jvandijkadvocatuur.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door u
wordt gedaan, dient u een identiteitsbewijs mee te sturen. Op de kopie kunt u dan de
nummers, waaronder uw BSN zwart maken, dit ter bescherming van uw privacy. Er zal dan
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, gereageerd worden op uw verzoek.
Tevens wordt erop gewezen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging persoonsgegevens.
Van Dijk Advocatuur neemt de beveiliging van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste wijziging en
ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens
onvoldoende beveiligd zijn of aanwijzingen hebben van misbruik, neem dan meteen
contact op met Van Dijk Advocatuur via info@jvandijkadvocatuur.nl.

