PRIVACYVERKLARING AMPERSAND ADVOCATUUR

Ampersand Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring. Mr. J.I. Veldhuis-Lampe is de Functionaris Gegevensbescherming van Ampersand
Advocatuur. Zij is te bereiken via info@ampersand-advocatuur.nl
Zorgvuldig omgaan met uw gegevens is voor ons vanzelfsprekend, ook in onze hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Vertrouwelijkheid en geheimhouding maken deel uit van onze
gedragsregels als advocaat.
Verwerking van persoonsgegevens
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt in het kader van onze dienstverlening. Het
gaat om:
- informatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
- contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
- aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
- financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
- technische gegevens, zoals IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een
wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.
De door ons verwerkte persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons
werk noodzakelijk is of tenzij wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken.
Doeleinden verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
- om de door u aan ons gegeven opdracht tot dienstverlening uit te voeren;
- om de op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
Een andere verwerking van uw persoonsgegevens zal alleen met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvinden.
Rechtsgronden verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op de volgende rechtsgronden:
- voor de uitvoering van een overeenkomst;
- vanwege een wettelijke verplichting;
- met uw toestemming;
- vanwege een gerechtvaardigd belang.
Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de hiervoor genoemde
doelen, of om aan de voor ons geldende wet- en regelgeving te voldoen.
Beveiliging
Uiteraard zullen wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Ampersand Advocatuur 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 er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via
info@ampersand-advocatuur.nl
Uw rechten
De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren:
- in te zien,
- te vragen of wij die willen verwijderen of
- corrigeren of aanvullen.
Verder hebt u het recht beperking van verwerking te vragen of bezwaar te maken tegen verwerking, alsmede door
ons bewaarde gegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheden, dat kunt u contact opnemen. Waar mogelijk zullen wij aan uw
verzoek voldaan. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen omdat dit in strijd komt met onze
verplichtingen als advocaat, in strijd is met de wet of om een andere bijzondere reden niet mogelijk is, laten wij
dit aan u weten.
U hebt te allen tijde het recht een vraag of klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u vragen
hebt, kunt u ons bereiken via info@ampersand-advocatuur.nl of op 085-8200800.
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