Bescherming privacy Rechtspraktijk Riesebos
Rechtspraktijk Riesebos is de handelsnaam van mr. B.J. Riesebos, advocaat. Rechtspraktijk Riesebos is
onder meer verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dat betekent dat de privacy van u als cliënt wordt gerespecteerd.
Rechtspraktijk Riesebos zal zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en de veiligheid en
vertrouwelijkheid daarvan bewaken.
Op grond waarvan bestaat het recht uw persoonsgegevens te verwerken?
•
•
•

U heeft daartoe toestemming gegeven, wat blijkt uit de overeenkomst van opdracht die
wordt aangegaan met Rechtspraktijk ;
Wettelijke verplichtingen waaraan Rechtspraktijk Riesebos moet voldoen;
Het bestaan van een gerechtvaardigd belang aan de kant van Rechtspraktijk Riesebos.

Welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door Rechtspraktijk Riesebos?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voornamen voluit,
Achternaam,
Geboortedatum,
Adres (woonplaats, postcode, straatnaam, huisnummer),
Namen, geboortedata en geboorteplaats eventuele kinderen,
Naam geboortedatum en geboorteplaats eventuele partner,
Telefoonnummer,
E-mailadres,
Burgerservicenummer,
Vreemdelingennummer,
Nationaliteit,
Rekeningnummer,
Financiële gegevens.

Om welke reden verzamelt en verwerkt Rechtspraktijk Riesebos uw persoonsgegevens?
In de eerste plaats voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst met u. Uw gegevens zijn
nodig om
•
•
•
•

u te kunnen identificeren;
een toevoeging aan te vragen en declaraties te innen;
een procedure namens u aanhangig te kunnen maken;
met u contact te kunnen onderhouden over het verloop van uw zaak.

Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van de bedrijfsvoering, zoals het beheer
van ICT-systemen, administratie, facturering en behandeling van klachten en geschillen.
Met wie deelt Rechtspraktijk Riesebos uw persoonsgegevens?
Rechtspraktijk Riesebos deelt uw persoonsgegevens alleen met derden, indien dit nodig is ten
behoeve van één van de verwerkingsdoelen. Bijvoorbeeld met:
• een andere advocaat die optreedt als waarnemer van de praktijk;
• een deskundige die wordt ingeschakeld voor een onderzoek;
• een ICT-dienstverlener (Advocaat Centraal);

•
•
•
•

een Financiële dienstverlener (Sands Administratie- en Belastingadvies);
de Raad voor Rechtsbijstand;
een Rechterlijke instantie;
een toezichthouder.

Voor zover vereist wordt in die gevallen een geheimhoudingsverplichting en/of een
verwerkingsovereenkomst bedongen.
Hoe lang bewaart Rechtspraktijk Riesebos uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u cliënt bent. Is dat niet langer het geval dan zullen
uw persoonsgegevens na het einde van de overeenkomst minimaal 5 jaar bewaard worden.
De bewaarplicht voor financiële administratie is langer en daarom zullen facturen minimaal 7 jaar
worden bewaard.
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens
• in te zien;
• te corrigeren;
• te laten verwijderen;
• - in bepaalde gevallen - naar u of een derde te laten sturen.
Daarnaast heeft u het recht om
• uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
• bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Hiertoe kunt u een verzoek indienen bij Rechtspraktijk Riesebos waarna er binnen twee weken met u
contact wordt opgenomen en aan uw verzoek zal worden voldaan mits dit niet in strijd is met
wettelijke verplichtingen waaraan Rechtspraktijk Riesebos zich dient te houden.
Indien u een klacht heeft over de gegevensverwerking door Rechtspraktijk Riesebos, laat u dat dan zo
snel mogelijk weten. Komen wij niet tot een oplossing dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Beveiliging
Rechtspraktijk Riesebos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
(beveiligings-)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot
uw persoonsgegevens tegen te gaan.
Wijziging privacy verklaring
Rechtspraktijk Riesebos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Het verdient derhalve aanbeveling om deze verklaring geregeld/periodiek te raadplegen,
zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

