Privacyverklaring OJV advocaten
Wij vinden het vanzelfsprekend dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en uw privacy
respecteren. Wij houden ons dan ook bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de
verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leest u
onder andere welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel we dat doen.
Doel van de verwerking
We verwerken persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan contractuele en wettelijke
verplichtingen. De gegevens bewaren we zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan onze
overeenkomst met u en overeenkomstig onze wettelijke bewaarplicht. Als u uw contactgegevens naar
ons stuurt via het contactformulier op onze site, dan verwijderen wij de gegevens als er geen
overeenkomst voor juridische dienstverlening tot stand komt. We gebruiken in dat geval ook alleen de
persoonsgegevens die u zelf via het contactformulier verstrekt. Wij stellen uw gegevens nooit aan
derden ter beschikking tenzij er een noodzaak toe is en wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet
of een overeenkomst.
Rechten van betrokkenen
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons benaderen met het verzoek om inzage te
krijgen in de verwerking. U kunt ons ook vragen om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te
verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de
verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk
voorschrift worden verwerkt. Ook heeft u het recht op dataportabiliteit en op het wissen van uw
gegevens.
Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om over de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Meer informatie vindt u op de website van de AP.
Aanpassingen verklaring
OJV Advocaten heeft het recht om deze verklaring aan te passen.
Onze gegevens
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