PRIVACY STATEMENT

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) van
toepassing. De AVG zorgt voor een betere bescherming van uw persoonsgegevens
en legt een aantal verplichtingen op aan bedrijven die persoonsgegevens
verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
wordt als persoonsgegevens aangemerkt. Wij kunnen onder meer de volgende
persoonsgegevens van u verwerken:
-basisgegevens zoals uw voor- en achternaam.
-contactgegevens.
– gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te
bezoeken, zoals een IP-adres;
– bijzondere persoonsgegevens zoals uw BSN, gezondheidsinformatie,
strafrechtelijke gegevens
– alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens – zowel gewone als
bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens zoals uw BSN,
gezondheidsinformatie en/of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard – die u
ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de hierna te vermelden
doeleinden en de grondslagen op basis waarvan wij dit kunnen verkrijgen.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Deze gegevens worden alleen met medeweten en toestemming van de cliënt
verzameld met als enig en uitsluitend doel om de belangen van cliënten zo goed
mogelijk te kunnen behartigen. Soms is de gegevensverwerking noodzakelijk
vanuit

een

van

overheidswege

opgelegde

wettelijke

verplichting.

Delen met derden

Vasco Chorus Advocatuur 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. Gegevens kunnen worden gedeeld met het Openbaar
Ministerie, de Rechtspraak, Raad voor Rechtsbijstand, een wederpartij in een zaak
en/of andere professionele hulp- dan wel dienstverleners die een rol spelen bij de
afhandeling van een zaak.

Bewaartermijn

Vasco Chorus Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is
voor het bereiken van de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om
aan

de

geldende

wet-

en

regelgeving

te

voldoen.

Daarna

worden

persoonsgegevens verwijderd c.q. vernietigd.

Opvragen, wijzigen en verwijderen gegevens

U kunt altijd bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u bewaren.
Tevens kunt u altijd verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te wissen, ook
wanneer u eerder toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken.

uw

Vragen en/of klachten

Bij vragen en/of klachten kun u contact opnemen met Vasco Chorus Advocatuur.
Dit kan per e-mail, telefonisch of per brief. U kunt dan de volgende
contactgegevens gebruiken:

Vasco Chorus Advocatuur
Dorpstraat 83
6361 EK Nuth

06-19379730
info@vascochorus.com

Bij klachten omtrent het bewaren van uw persoonsgegevens kunt u ook contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie hierover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

