PRIVACYVERKLARING NOURHUSSEN & RINKES ADVOCATEN
Algemeen
Nourhussen & Rinkes Advocaten is de gemeenschappelijke handelsnaam van de
advocaten mr. J. Nourhussen, en mr. M.J.A Rinkes. Deze Privacyverklaring is
opgesteld ten behoeve van ieder van de advocaten (hierna; de advocaten).
De advocaten respecteren uw persoonsgegevens en dragen er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die aan hen wordt verstrekt of anderszins verkregen
vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan
de in de AVG neergelegde informatieplicht.
De advocaten verwerken de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor
de hierna te noemen doeleinden: het verlenen van juridische diensten, waaronder de
uitvoering van een overeenkomst, het voeren van gerechtelijke procedures, innen
van declaraties, advisering, bemiddeling, verwijzing en voor persoonlijke
communicatie met u.
Persoonsgegevens die de advocaten verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
BSN-nummer
V-nummer
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsgegevens
Medische gegevens voor zover noodzakelijk voor de juridische procedure

Waarvoor gebruiken de advocaten uw persoonsgegevens
▪

Uw gegevens worden gebruikt voor het voeren van gerechtelijke procedures,
om u te adviseren over uw procedure, voor relevante communicatie
betreffende de lopende procedures, voor bemiddeling en verwijzing, voor het
innen van declaraties of het aanvragen van een toevoeging.

▪

Indien u toestemming heeft gegeven kunnen uw gegevens ook met derden
worden gedeeld. Deze derden kunnen zijn de medewerkers van
Vluchtelingenwerk of Nidos, het IMMO, behandelend artsen en de Raad voor
Rechtsbijstand.

▪

Uw naam- woonplaats en adresgegevens bankgegevens, de kosten en de
betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de
debiteurenadministratie en incassohandelingen.

▪

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van
de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en
rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van een de volgende
grondslagen:
▪
▪
▪
▪

Uitvoering van uw overeenkomst met de advocaten
Uw toestemming
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Het gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
De advocaten bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen:
▪

Uw persoonsgegevens worden tot uiterlijk vijf jaar na de procedure bewaard.

▪

Ten behoeve van de belastingadministratie worden uw gegevens conform
fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke
plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw
belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij
klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de
klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
De advocaten delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, zoals Advocaat Centraal, hebben wij een verwerkersovereenkomst
gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.
Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving; de
advocaten zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door derden.

Daarnaast stellen de advocaten uw persoonsgegevens aan andere derden ter
beschikking. Dit doen zij alleen met uw nadrukkelijke toestemming zoals bijvoorbeeld
aan de IND en gemeentelijke instanties.
Beveiliging van uw gegevens
De advocaten nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking
en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
dan wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@nourhussenenrinkes.nl.
Uw rechten
Als betrokkene beschikt u over een aantal rechten:
●
●
●
●
●
●

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens
Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens als deze onjuist of
onvolledig zijn
Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw
persoonsgegevens
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)
Het recht om de gegeven toestemming voor het verwerken van uw
persoonsgegevens in te trekken

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de advocaten aan uw verzoek als
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken
aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nourhussenenrinkes.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen de
advocaten u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort,
rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. De
advocaten nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw
persoonsgegevens.
De advocaten reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
De advocaten willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Mocht u naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring nog vragen
hebben of een klacht, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:

info@nourhussenenrinkes.nl.
of:
Nourhussen & Rinkes Advocaten
Zijpendaalseweg 47
6814 CC Arnhem

