Privacy statement

Wie zijn wij?

Boeve Familierecht B.V., Eusebiusbuitensingel 3, 6828 HS Arnhem
Postbus 1067, 6801 BB Arnhem
Telefoonnummer: 026 – 382 31 14
e-mail: info@boevefamilierecht.nl
website: www.boevefamilierecht.nl
Boeve Familierecht B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 66369355.

Boeve Familierecht B.V. verwerkt persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden door ons met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Wij nemen hierbij de wettelijke
vereisten in acht die in de AVG zijn gesteld aan de bescherming van persoonsgegevens.
Wij informeren u hiermee hoe wij uw persoonsgegevens verkrijgen, welke persoonsgegevens
wij verwerken, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u (o.a. mondeling, per
e-mail, telefoon of via een door u ingevuld contact- of webformulier, door de verstrekking van
uw visitekaartje). Ook kunnen we gegevens van derden ontvangen en verwerken (bijvoorbeeld
via uw belangenbehartiger, uw wederpartij). Voorts verkrijgen we gegevens uit publieke
bronnen (zoals o.a. LinkedIn).

Welke gegevens verwerken wij van u?

Welke gegevens wij van u verwerken is o.a. afhankelijk van het doel en/of de aard van de
zaak/dienstverlening.
a. NAW gegevens
•

Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat
wij de informatie aan u kunnen sturen.

•

Als u cliënt wordt, hebben wij ten minste uw contactgegevens en die van de
contactpersonen

binnen

uw

organisatie

nodig

(naam,

adres,

woonplaats,

telefoonnummer en e-mailadres). Deze gegevens gebruiken wij ter uitvoering van de
overeenkomst die we met u hebben. Dit geldt idem dito voor eventuele (weder)partijen.
b. Financiële gegevens
•

Als u cliënt bij ons bent, gebruiken wij uw bankrekeningnummer om (door)betalingen
te doen van bijvoorbeeld geïncasseerde gelden.

•

Daarnaast kunnen wij beschikken over nadere financiële gegevens indien deze
verband houden met uw rechtsvorderingen.

c. Aanvullende gegevens
•

Voor sommige kwesties hebben wij aanvullende informatie van u nodig (bijvoorbeeld
uw beroep, en familiegegevens).

d. BSN
•

In sommige gevallen verwerken wij ook uw burgerservicenummer (BSN). Dat doen wij
slechts indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat of indien dat noodzakelijk is
voor de uitvoering van de overeenkomst.

e. Gegevens over uw contacten met ons
•

Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had: waarover, wanneer, hoe.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
•

Om de door u aan ons gegeven opdracht uit te voeren;

•

Het nakomen van een wettelijke verplichting.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen voor zover noodzakelijk voor
de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te
denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het aanvragen van
gefinancierde rechtsbijstand, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het
inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Boeve Familierecht B.V.
zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met
het opmaken van overeenkomsten, (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de
wederpartij.
Daarnaast zullen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, voor zover daartoe
een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Boeve Familierecht B.V. uw
persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die

derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door ons ingeschakelde derde
partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere)
verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Binnenkomend internetverkeer en e-mailverkeer wordt door firewalls, speciale antivirus- en
antispyware software zo goed mogelijk gecontroleerd op virussen, spyware, ransomware en
soortgelijk ongerief. Bevat een e-mailbericht een virus of spy-/ransomware, dan wordt het
automatisch tegengehouden en worden de verzender en ontvanger daarover ingelicht via het
virusprogramma. Gevoelige informatie wordt altijd beschermd met een login. Bij het versturen
of ontvangen van persoonsgegevens of bij het inloggen op systemen wordt uitsluitend gebruik
gemaakt van een versleutelde verbinding. Voor al onze medewerkers geldt een
geheimhoudingsplicht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de
hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en
regelgeving is vereist.
Verjaringstermijn

rechtsvordering

opvragen

van 5 jaar na einde bemoeienis met de

stukken

zaak

Bewaartermijn van administratieve gegevens

7 jaar

Bewaartermijn gegevensdragers

7 jaar

Bewaartermijn op grond van de AWR

7 jaar

Neerlegging van de praktijk

5 of 20 jaar

Verjaringstermijn voor beroepsfouten

5 of 20 jaar

Uw rechten

Op basis van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Boeve Familierecht
B.V. te verzoeken om inzage van uw gegevens (art. 15 AVG) en rectificatie van uw gegevens
(art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om
Boeve

Familierecht

B.V.

te

verzoeken

om

beperking

van

de

verwerking

van

persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op
overdraagbaarheid van de gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer
het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Bij vragen over vorenstaande kunt u contact opnemen met ons kantoor via telefoonnummer:
026 – 382 31 14 of e-mail: info@boevefamilierecht.nl.

Wijzigingen

Boeve Familierecht B.V. mag dit privacy statement eenzijdig wijzigen. U kunt de meest actuele
versie van ons privacy statement op onze website raadplegen.

