Privacy statement Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse
Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse en de daarbij aangesloten advocaten respecteren de privacy
van alle bezoekers en gebruikers van de website. Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse en de
daarbij aangesloten advocaten dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel aan
hen verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet op de Persoonsgegevens en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.
Welke gegevens worden door ons verwerkt?
Op het moment dat u de website bezoekt, worden er automatisch een aantal technische gegevens aan
ons verstrekt. Te denken valt hierbij aan het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de
gebruikte internetbrowser en zogenaamde cookies die u heeft geaccepteerd. Ook worden de
persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt middels het contactformulier, zoals uw
naam, contactgegevens, hulpvraag en voorkeuren.
Wat is het doel van onze gegevensverwerking?
Bijna alle persoonsgegevens die wij verwerken, worden verwerkt ten behoeve van een zo optimaal
mogelijke uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Om de overeenkomst met cliënten zo
optimaal mogelijk uit te kunnen voeren, verwerken wij ook gegevens van personen waarmee wij
weliswaar geen overeenkomst hebben gesloten, maar die op enigerwijze in relatie tot onze cliënten
staan; (meerderjarige) kinderen van cliënten, begeleiders van cliënten, wederpartijen en/of advocaat
wederpartijen.
Wij verwerken deze gegevens om:
•
•
•

Met u in contact te kunnen treden;
Onze dienstverlening zoveel mogelijk af te kunnen stemmen op de behoefte van onze cliënten;
Een zo optimaal mogelijke uitvoering van de overeenkomst te kunnen garanderen.

Daarnaast bestaat er op grond van de Wwft (‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme’) soms de plicht om een aantal daarin specifiek vermelde persoonsgegevens te verwerken.
Het op een andere wijze verwerken van persoonsgegevens vindt enkel en alleen plaats indien u
daarvoor expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk toestemming heeft gegeven middels de daarvoor
bestemde toestemmingsformulieren.
Rechten van betrokkenen
Op het moment dat er door Advocatenkantoor Berkouwer & Elbertse en de daarbij aangesloten
advocaten verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, heeft u als betrokkenen de volgende
rechten:
•

•

Recht op inzage: als betrokkene heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de
persoonsgegevens die zijn verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om inzage te verkrijgen in
bepaalde informatie, zoals de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens en aan wie
de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
Recht of rectificatie/correctie: als betrokkene heeft u recht op rectificatie van u betreffende
onjuiste persoonsgegevens dan wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken
wanneer de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van onvolledige
gegevens.

•

•

•

Recht op vergetelheid/wissen van gegevens: als betrokkene heeft u in een aantal situaties het
recht op vergetelheid. Dit recht geldt indien:
o De persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of verwerkt;
o U de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt;
o U bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
o De persoonsgegevens onrechtmatig zouden zijn verwerkt;
o Er een wettelijke verplichting tot het wissen van gegevens na een bepaalde tijd
bestaat.
Recht op beperking van de verwerking: als betrokkene heeft u in bepaalde gevallen het recht
om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat
de persoonsgegevens niet verwerkt en gewijzigd mogen worden.
Recht gegevensoverdraagbaarheid/dataportabiliteit: als betrokkene heeft u het recht om de
persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, in een gestructureerd, gangbaar en
machineleesbaar formaat te verkrijgen.

