PRIVACYVERKLARING
datum 1 augustus 2018

1.

Identiteit en contactgegevens

Van Houweninge Graftdijk Advocatuur & Mediation is een handelsnaam van Van Houweninge
Graftdijk Legal B.V.
Van Houweninge Graftdijk Legal B.V. (hierna te noemen “VHG” of “ons” of “wij”) is een naar
Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als doel
het (doen) uitoefenen van de advocatuur en het (doen) uitoefenen van de werkzaamheden als
mediator, bemiddelaar en coach. VHG is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 24416109. VHG is gevestigd aan het Vasteland 78, 3011 BN, in
Rotterdam.
2.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. De informatie die wij over u verkrijgen wordt daarom op
zorgvuldige wijze verwerkt. VHG verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna te noemen de “AVG”).
In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens
omgaan en over de rechten die u op grond van de AVG kunt uitoefenen.
3.

Personen op wie de Privacyverklaring van toepassing is

Deze Privacyverklaring geldt voor de personen van wie VHG persoonsgegevens verwerkt. De
Privacyverklaring is van toepassing op:
-

4.

Cliënten van VHG;
Potentiële cliënten met wie VHG contact heeft gelegd of wil leggen;
Bezoekers van de website van VHG;
Ontvangers van commerciële e-mails van VHG;
Alle andere personen die contact opnemen met VHG of van wie VHG persoonsgegevens
verwerkt.
Persoonsgegevens die wij verwerken

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon bedoeld. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere
verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van
persoonsgegevens.
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Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij het aangaan
van een overeenkomst met ons, door het invullen van het webformulier of door ons uw
visitekaartje te geven. Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt en die wij verwerken zijn:
-

Uw voor- en achternaam en geboortedatum;
Contactgegevens zoals uw telefoonnummer, e-mailadres en postadres;
Financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer;
Contactgegevens en andere persoonsgegevens die u heeft ingevuld op het webformulier;
Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen;
Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met
de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna in deze Privacyverklaring worden
vermeld.

Ook verwerken wij persoonsgegevens die wij verkrijgen of genereren door uw bezoek aan de
website van VHG, te weten:
-

Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het IPadres.

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij hebben verkregen uit andere bronnen:
-

5.

Persoonsgegevens verkregen van wederpartijen;
Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites;
Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociale media platforms zoals
LinkedIn;
Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij kunnen verkrijgen in
verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna in deze
Privacyverklaring worden vermeld.
Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
6.

Het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van
diensten door onze advocaat, mediator, bemiddelaar en coach;
Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
Voor het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek;
Voor het delen van juridische kennis en marketing activiteiten, zoals nieuwsbrieven, updates,
uitnodigingen voor seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd;
Voor het behandelen van uw sollicitatie.
Juridische grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische
grondslagen:
-

De uitvoering van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
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7.

In verband met een gerechtvaardigd belang;
Uw toestemming.
Persoonsgegevens delen met derden

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet
beperkt tot:
-

Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen,
advocaten, gerechten, gerechtsdeurwaarders, arbeidsdeskundigen en overheidsinstellingen;
Derden aan wie wij persoonsgegevens verstrekken om aan wettelijke verplichtingen te
voldoen, zoals toezichthouders of de Belastingdienst;
Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze
Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals IT-leveranciers, leveranciers van
communicatiediensten, leveranciers van administratiediensten dan wel andere leveranciers
aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de
in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze
Privacyverklaring vermelde grondslagen.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving
van de privacywetgeving. VHG is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens door deze derden.
In het geval een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker
van VHG (bijvoorbeeld een IT-leverancier of administratiekantoor), sluit VHG met een dergelijke
derde een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de in de AVG omschreven vereisten.
Het kan voor het verstrekken van onze diensten soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens
doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Op
grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen
buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de
persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. VHG zal er op toezien
dat doorgifte van gegevens buiten de EER in overeenstemming is met de geldende wet- en
regelgeving.
8.

Beveiliging

VHG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.
9.

Uw rechten

Indien wij van u persoonsgegevens verwerken, dan beschikt u over een aantal rechten. U heeft
de volgende rechten:
-

Het recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door VHG. Dit betekent dat u
een verzoek kunt doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
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-

-

Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dan vragen dat
minder gegevens worden verwerkt;
Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit). Dit houdt in dat u het recht heeft
uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
Als wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt
deze toestemming verleend, dan heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

U dient er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij
bevoegd zijn aan u mee te delen dat u een of meerdere van de genoemde rechten niet kunt
uitoefenen. Wij kunnen bijvoorbeeld vanwege een professioneel verschoningsrecht bevoegd zijn
niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken. Ook kunnen
zich bijvoorbeeld omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven
verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en
wettelijke verplichtingen te voldoen.
10.

Bewaartermijn

VHG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze
Privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.
11.

Hyperlinks naar andere websites

De website van VHG bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en sociale media
buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van
betreffende sociale media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid en
het gebruik van cookies op die websites en sociale media platforms.
12.

Onze website en uw privacy

Op het moment dat u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch geregistreerd in een
zogeheten log-bestand. Deze bestanden worden gedurende een beperkt aantal dagen op de
webserver bewaard.
VHG maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een
webbrowser op uw computer wordt opgeslagen.
Wij maken ook geen gebruik van Google Analytics.
13.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens,
dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via graftdijk@vhglegal.nl.
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u eveneens
contact met ons opnemen via genoemd e-mailadres. In dat geval zoeken wij graag met u naar
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een oplossing. Indien een oplossing niet mogelijk is, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens.
14.

Wijziging van de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. U wordt derhalve
aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van
wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, zullen wij u hierop ook via onze website attent
maken.
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