PRIVACYVERKLARING
Van Essen Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in
overeenstemming met deze privacyverklaring.
Van Essen Advocaten BV
Sarphatistraat 642
1018 AV Amsterdam
020 - 3080085
info@vanessen-advocaten.nl
KvK-nummer: 61851132
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Ook vindt u informatie over uw
rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens.
1.

Persoonsgegevens en doeleinden

Van Essen Advocaten verwerkt algemene persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en/of strafrechtelijke persoonsgegevens.
Welke gegevens wij verzamelen en verwerken, hangt af van de relevantie voor uw specifieke situatie.
Wij verwerken uw gegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tot juridische dienstverlening of omdat wij dat
op grond van de wet verplicht zijn. Ook kan er sprake zijn van een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van uw persoonsgegevens, te
weten een dienstverlenend en commercieel belang.
Daarnaast verwerken wij deze gegevens met het oog op uitoefening en uitvoering van uw specifieke rechten en plichten, of vanwege (het
adviseren over) het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
Van Essen Advocaten verzamelt daarnaast ook persoonsgegevens via de website, bijvoorbeeld wanneer u uw gegevens invult via ons
contactformulier. Daarnaast maakt onze website gebruik van cookies.
2.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Essen Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.
De wettelijke bewaartermijn voor de (bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken bedraagt zeven jaar.
3.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Van Essen Advocaten verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij wij daar op grond van de wet toe verplicht zijn, wanneer dat
noodzakelijk is voor het uitoefenen van onze juridische dienstverlening of wanneer u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
Wij verstrekken uw gegevens bijvoorbeeld aan de rechtspraak, het openbaar ministerie, overheidsinstanties en de wederpartij.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Essen Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
4.

Cookies

De website van Van Essen Advocaten maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan
worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Van Essen Advocaten B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze
informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden
met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
5.

Google Analytics

Via de website van Van Essen Advcaten wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Google
Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google
kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. Van Essen Advocaten heeft daar geen invloed op.

1

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie
wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy
Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake
is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
6.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van
Essen Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
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@vanessen-advocaten.nl. Van Essen Advocaten zal
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. t
Van Essen Advocaten wijst u tenslotte op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons
7.

Beveiliging van persoonsgegevens

Van Essen Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw gegevens, neem dan contact met ons op via 020 - 3080085 of via info@vanessenadvocaten.nl.
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