Privacyverklaring Mr. M. Bouman h/o Advocatenkantoor Bouman, (hierna Advocatenkantoor Bouman)
Deze verklaring geeft informatie over hoe Mr Bouman h/o Advocatenklantoor Bouman omgaat met persoonsgegevens
die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Ccntactgegevens
Naam kantoor: Mr M. Bouman h/o Advocatenkantoor Bouman
Adres: Oosteinde 206 2611 ST Delft
e-mailadres: mrmboumna@xs4all.nl

Advocatenkantoor Bouman] respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt
behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die
indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering
gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens
persoonsgegevens Advocatenkantoor Bouman verwerkt.
De dienstverlening
Het kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
- het uitvoeren van opdrachten voor advies , voeren van een procedure of andere diensten zoals opstellen van
overeenkomsten;
- om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
– voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, of
– voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Advocatenkantoor Bouman verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening
of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
volledige voornaam en/of voornamen,
achternaam
geboortedatum
adres en woonplaats
sofinummer
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Bouman omdat deze door u als betrokkene op
eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons
kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Advocatenkantoor Bouman deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk
voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan
waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een
deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Mr M.
Bouman, zoals een gerechtsdeurwaarder, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband
met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan Advocatenkantoor Bouman uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals
een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke
verplichting bestaat.

Persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Bouman niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale
organisatie.
Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Advocatenkantoor Boumans kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel
waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of
het uitvoeren van overeenkomsten
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Bouman worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. U ontvangt
binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons . Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen
wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Advocatenkantoor Bouman verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang
deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij
zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te
vragen. .

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens
in een gerechtelijke uitspraak, dan mag de het kantoor deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde
rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden
verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Bouman aan uw

verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen .Mocht om die reden niet aan één van de
genoemde verzoek voldaan kunnen worden, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via een
van onze hierboven vermelde emailadres danwel schriftelijk per post
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u
terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

