Privacy Statement Advocatenkantoor Hollants
Algemeen
Advocatenkantoor Hollants verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als
advocaat/mediator, en is als zodanig verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.
Advocatenkantoor Hollants respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins is verkregen vertrouwelijk wordt
behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde
informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens het advocatenkantoor verwerkt. De
AVG/GDPR (EU) 2016/679 is het uitgangspunt voor de rechtmatigheid van de verwerking van
persoonsgegevens bij de uitvoering van de dienstverlening.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Advocatenkantoor Hollants verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor het
verlenen van diensten als advocaat en/of mediator. Onder deze dienst valt advisering, bemiddeling en
verwijzing, besprekingen, correspondentie en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
Advocatenkantoor Hollants verwerkt de persoonsgegevens op grond van de uitvoering van een
overeenkomst danwel het voldoen aan een wettelijke verplichting, verkregen toestemming van
betrokkene(n) dan wel krachtens een gerechtvaardigd belang, een en ander op grond van de AVG.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Advocatenkantoor verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve
van de dienstverlening of die door u als betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: Naam,
geboortedatum/plaats, adres, BSN, telefoonnummer, emailadres van betrokkene.
Daarnaast kunnen, afhankelijk van het rechtsgebied en de rechtsvraag, nadere gegevens worden
verwerkt, waaronder: persoonsgegevens van derden/wederpartijen, bankrekeningen, polissen, akten,
overeenkomsten en overige documenten.
Voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt omdat deze door u als betrokkene 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.

Delen van persoonsgegevens met derden
Advocatenkantoor Hollants deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover
noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de
derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor uw persoonsgegevens verwerkt, wordt
een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving
van de AVG. De bescherming en beveiliging van persoonsgegevens wordt verder gewaarborgd door
aanvullende privacy eisen vanuit de regels voor de advocatuur, zoals geheimhoudingsverklaringen.
Door Advocatenkantoor Hollants ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke
diensten aanbieden (zoals de Raad voor Rechtsbijstand, een accountant, collega-advocaat), zijn voor
de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de
AVG.

Beveiliging persoonsgegevens
Advocatenkantoor Hollants hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende
technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Advocatenkantoor Holllants bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond
van de wet- en regelgeving is vereist. In de algemene voorwaarden is omtrent de bewaartermijn een
nadere bepaling opgenomen. Ingeval een derde, zonder overeenkomst of zonder dat daaraan een
wettelijke verplichting ten grondslag ligt, Advocatenkantoor Hollants op eigen initiatief benadert en
persoonlijke gegevens verstrekt, zullen deze gegevens niet langer worden opgeslagen dan strikt
noodzakelijk, bijvoorbeeld voor beantwoording van een eenmalige vraag, doch in geen geval langer
dan een jaar.

Recht op inzage, correctie en verwijderen
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder
gegeven toestemming, is altijd mogelijk. Neemt u hierover persoonlijk contact op met ons kantoor. Er
kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Hollants aan uw verzoek als
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.Teneinde zeker te weten dat op
basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon wordt verstrekt, kan
worden gevraagd om ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig identiteitsbewijs.

Gebruik social media /website
Advocatenkantoor maakt geen gebruik van Facebook of LinkedIn of vergelijkbare social media. Op de
website van advocatenkantoor Hollants zijn geen cookies, buttons of links naar andere webpagina’s
opgenomen. Het is ook niet mogelijk een emailadres of andere gegevens achter te laten op de
website.
Op de website worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan het IP-adres
van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de
browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische
informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website.

Aanpassing privacy statement
Advocatenkantoor Hollants heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement
worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de
website, www.advocatenkantoorhollants.nl

Vragen & Contact
Bij vragen over deze Privacy statement kunt u contact opnemen met mr. M.C.A. Hollants,
advocaat/mediator en tevens functionaris voor de gegevensbescherming op basis van de AVG van
het kantoor, op telefoonnummer 013 5352006 of via email: advocatenkantoorhollants@home.nl
Klachten omtrent de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt of opgeslagen kunnen
worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

