Privacy Verklaring | Waanders Juridisch Advies
Ik ben jurist en eigenaar van Waanders Juridisch Advies. Dit is een eenmanszaak die in Nederland is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51933373.
Ik respecteer uw privacy, als u mij de opdracht geeft om:
1. u advies te geven als jurist,
2. kennis met u te delen als trainer, en/of
3. uw onderneming bij te staan als interim jurist.
Ik verwerk uw persoonsgegevens dan wel in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zoals bepaald in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
1

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zien op alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ik verwerk deze
persoonsgegevens:
 uw basisgegevens om vast te stellen wie u bent (zoals uw voor- en achternaam);
 uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer);
 de persoonsgegevens die u aan mij verstrekt om mijn cursussen en trainingen te kunnen bijwonen;
 alle overige persoonsgegevens die u aan mij verstrekt of die ik krijg om uw persoonsgegevens te verwerken, in verband met
de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld;
 en als u mijn website bezoekt, de gegevens over het apparaat dat u gebruikt om mijn website te bezoeken (zoals een IPadres).
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Verwerking van persoonsgegevens: doeleinden en grondslagen

Ik gebruik uw persoonsgegevens:
 om mijn juridische diensten te verstrekken;
 voor het afhandelen van uw betaling;
 om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 voor marketing en business development activiteiten, bijvoorbeeld om u nieuwsbrieven of uitnodigingen voor een cursus of
training te sturen;
 om statistieken over het gebruik van mijn website te maken en/of om de website te analyseren en te verbeteren.
De wettelijke grondslagen waarop ik uw persoonsgegevens verwerk zijn:
 het uitvoeren van een overeenkomst;
 het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 het gerechtvaardigd belang;
 uw toestemming.
3

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen, die ik in deze Privacy Verklaring noem, te bereiken
of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Voor het bewaren van documenten gebruik ik een bewaartermijn van zeven (7) jaar.
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Delen van persoonsgegevens met derden

Ik kan uw persoonsgegevens met derden delen:
 voor de uitvoering van mijn juridische diensten, zoals een wederpartij of zijn/haar jurist of advocaat;
 om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals toezichthouders en andere instanties.
Ik deel uw persoonsgegevens alleen met derden voor de doelen en grondslagen die ik in deze Privacy Verklaring noem. Als ik
uw gegevens met derden deel, dan zijn die derden zelf verantwoordelijk voor naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Ik
ben niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Met derden die in mijn
opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluit ik een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de AVG. Deze derden zijn
bijvoorbeeld bedrijven die ondersteunend zijn aan Waanders Juridisch Advies, zoals een IT-leverancier of een leverancier van
communicatiediensten.
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Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem 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 via info@waandersadvies.nl.
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Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
tussen zit.
7

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht:
 om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij;
 op gegevensoverdraagbaarheid.
Gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u mij mag vragen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, de intrekking van uw
toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waandersadvies.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet u een kopie van uw identiteitsbewijs mee sturen. Maak
in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
U heeft ook 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/tip-ons.
8

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van functionele cookies, zodat de website goed functioneert op alle devices. Een cookie is een
klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door
de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan wel invloed hebben op het functioneren van de website. De website
maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies.
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Contact

Heeft u nog vragen, neem dan contact met mij op. Dat kan telefonisch op 06 14279353. Of schriftelijk op: info@waandersadvies.nl.
10 Tot slot
Ik behoud mij het recht voor deze Privacy Verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door het aanpassen van deze pagin a.
Ik raad u aan deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen. Als ik de Privacy Verklaring wezenlijk wijzig, zal ik u hierover via
mijn website duidelijk informeren.
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