PRIVACYVERKLARING
Betreft: AVG en uitwisseling persoonsgegevens en/of verwerking.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Binnen Du
Bois Advocatuur worden privacygevoelige gegevens / persoonsgegevens verwerkt. Van belang is dat
wij voldoen aan de verplichtingen op grond van de de AVG en daarom hebben wij deze
privacyverklaring opgesteld waarin wij u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Website en cookies
Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.duboisadvocatuur.nl is een belangrijke taak
voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we
deze informatie gebruiken.
Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.duboisadvocatuur.nl te gebruiken, gaat u akkoord met
onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Du Bois Advocatuur
en specifiek www.duboisadvocatuur.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons emailadres is
info@duboisadvocatuur.nl.
Monitoren gedrag bezoeker
www.duboisadvocatuur.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de
website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht.
Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt
aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat
uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar
bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie
houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
Gebruik van cookies
www.duboisadvocatuur.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen
over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers
terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke
informatie de browser deelt.
Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van
de aanbieder van uw browser.
Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken
van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze
cookies zijn niet door www.duboisadvocatuur.nl te beïnvloeden.

Privacy policy van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden
zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen.
www.duboisadvocatuur.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door
derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van
www.duboisadvocatuur.nl.
De persoonsgegevens
Indien u (potentieel) cliënt wordt bij Du Bois Advocatuur dan worden er mogelijk persoonsgegevens
van u verwerkt. Overzicht van mogelijke door Du Bois Advocatuur verwerkte persoonsgegevens:
1. Persoonsgegevens (NAW-gegevens)
2. Persoonsgegevens
bijzonder
(gegevens
ter
vaststelling
van
identiteit
en
bankrekeningnummer)
3. Financiële gegevens (boekhouding, inkomsten, schulden)
4. Gegevens omtrent de arbeidsrelatie (arbeidsovereenkomsten, salarisspecificaties)
5. Medische gegevens
6. Overige gegevens ter vaststelling van aansprakelijkheid of schade
Grondslag verwerking gegevens
Alle persoonsgegevens die door Du Bois Advocatuur worden verwerkt, worden verwerkt op de
grondslag van de opdrachtovereenkomst en de Advocatenwet en de daaruit volgende regelgeving
(noodzakelijkheidsgrondslagen). Du Bois Advocatuur probeert daarbij de proportionaliteit en
subsidiariteit zoveel mogelijk in acht te nemen. De grondslag voor de gegevensverwerking van
bijzondere persoonsgegevens is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.
Ten aanzien van werknemers en sollicitanten berust de grondslag op een impliciete bevoegdheid.
Doel verwerking gegevens
Het doel van de gegevensverwerking is de uitoefening van de taak als advocaat/belangenbehartiger
zoals deze voortvloeit uit de overeenkomst van opdracht en de Advocatenwet en de daaruit volgende
regelgeving.
Het doel van de gegevensverwerking van sollicitanten en werknemers bestaat uit de uitoefening van
de taak als (potentieel) werkgever.
Bij het ontvangen van persoonsgegevens die niet conform een grondslag of doelstelling zijn
verkregen zullen deze binnen 12 weken worden verwijderd tenzij een wettelijke plicht of hetgeen in
het maatschappelijk verkeer is te doen gebruiken zich daartegen verzet.
Verwerkers
Du Bois Advocatuur werkt samen met andere verwerkingsverantwoordelijken zoals medisch
adviseurs en (arbeids-)deskundigen en met verwerkers die de aangeleverde informatie verwerken
zoals beheerders van het CRM systeem, verwijzende instanties, ICT-dienstverleners, administratieen boekhoudkantoren, websitebeheerder(s). De noodzakelijke gegevens worden eveneens verstrekt
aan de aansprakelijke partij. Hierbij wordt de proportionaliteit en subsidiariteit tegen elkaar
afgewogen om te beoordelen welke informatie dient te worden overgelegd voor het instellen van uw
rechtsvordering.
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en

Bovengenoemde gegevens (1 t/m 6) dienen verwerkt te worden ingevolge de Wwft en Advocatenwet
(categorie 1), vaststelling dat de schadevergoeding bevrijdend wordt betaald ingevolge de
Advocatenwet (categorie 2) en omdat deze noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering (categorie 3 t/m 6). Het niet verstrekken van de gegevens
uit categorie 1 en 2 maken het onmogelijk om de zaak in behandeling te nemen wegens strijd met
een wettelijke plicht. Het niet verstrekken van de gegevens onder categorie 3 t/m 6 schaden het
belang van de betrokkene bij het instellen en onderbouwen van een rechtsvordering. Gegevens van
categorie 3 kunnen ook worden verkregen van derden zoals bijvoorbeeld uit officiële registers zoals
gepubliceerd op rechtspraak.nl.
Bovengenoemde gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. Bij verzameling van de
gegevens zal de proportionaliteit en subsidiariteit in acht worden genomen met dien verstande dat
dit zal worden ingevuld met de vereisten van een zorgvuldige taakuitoefening.
De gegevens worden in beginsel niet gedeeld met instanties die buiten de Europese Unie actief zijn
dan wel door automatische besluitvorming of profilering.
Rechten van cliënten en/of overige betrokkenen
Een cliënt of betrokkene heeft onder meer de volgende, niet limitatief opgesomde rechten:
Dataportabiliteit
Een cliënt kan een kopie van zijn dossier opvragen. Du Bois Advocatuur is verplicht om hieraan te
voldoen. Deze verplichting volgde reeds uit de Advocatenwet. Het dossier kan digitaal worden
aangeleverd aan de betrokkene dan wel op verzoek van de betrokkene aan iemand anders. Dit omvat
de persoonsgegevens en de gegevens die door de betrokkene zijn verstrekt. Interne memo’s en
aantekeningen vallen hier niet onder.
Verwerkingsverantwoordelijken die krachtens de voorwaarden vermeld in artikel 20 van de AVG op
verzoeken tot gegevensoverdraagbaarheid ingaan, zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking
door de betrokkene of door een andere onderneming die persoonsgegevens ontvangt.
Du Bois Advocatuur streeft ernaar om het verzoek binnen een maand te beantwoorden en een kopie
van het dossier uiterlijk binnen drie maanden te verzenden.
Recht van vergetelheid
Een cliënt kan een verzoek doen tot vergetelheid. De grondslag daarvoor zal bestaan uit een van
volgende redenen: de gegevens zijn niet meer nodig, de toestemming wordt ingetrokken,
betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking, er is sprake van onrechtmatige verwerking,
wettelijke bewaartermijn is verstreken of de gegevens zijn verzameld door een website en
betrokkene is jonger dan 16 jaar.
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Of voldaan kan worden aan dit verzoek wordt per geval beoordeeld. In de meeste gevallen zal niet
kunnen worden voldaan aan het verzoek, omdat dit in strijd is met de wettelijke en contractuele
plicht van Du Bois Advocatuur om de gegevens te bewaren.
Recht op rectificatie
Indien persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor die zijn verwerkt, onjuist zijn, dan zijn
wij verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen.
Indien Du Bois Advocatuur onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen heeft
verstrekt dan zal zij de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven.
Als een betrokkene daar om vraagt, vertellen wij hoe wij dit hebben gedaan.
Recht op beperking van de verwerking
Voor zover en indien er ingevolge de AVG een recht op beperking van de verwerking bestaat dan zal
Du Bois Advocatuur hieraan voldoen, tenzij dit recht zich verzet tegen een wettelijke plicht van Du
Bois Advocatuur.
Profiling
Du Bois Advocatuur maakt geen gebruikt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Het recht van bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Du Bois Advocatuur zal in dat
geval stoppen met het verwerken van deze gegevens tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden
zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de
betrokkene (of een rechtsvordering).
Klachten
U
kunt
een
klacht
indienen
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

bij

de

Autoriteit

Persoonsgegevens,

zie

Verzoek tot informatie
Een verzoek tot uitoefening van één of meerdere rechten die voortvloeien uit de AVG kan per
schriftelijk verzoek middels postbezorging worden gedaan aan Du Bois Advocatuur, Johan van
Hasseltweg 2-d6 (1022 WV) Amsterdam.
Dit verzoek zal uiterlijk binnen 4 weken van reactie worden voorzien. In de reactie zal worden
aangegeven of aan het verzoek kan worden voldaan en zo nee, waarom niet.
Indien het verzoek ongegrond of buitensporig is, dan behoudt Du Bois Advocatuur zich het recht voor
om het verzoek te weigeren of een redelijke administratieve vergoeding te vragen.
Gegevens verwerkingsverantwoordelijke
Du Bois Advocatuur zal in veel gevallen de
gegevensverwerking.

verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke:
Du Bois Advocatuur
Contactpersoon/privacyfunctionaris: mr. D.N. du Bois
Johan van Hasseltweg 2-d6
1022 WV Amsterdam
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