Privacyverklaring ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Imke Gerrits Advocatuur en Mediation gevestigd aan De Poort 7A, 5751 CN te Deurne (hierna te noemen: “Imke
Gerrits”) is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
e-mail:

info@imkegerrits.nl

telefoon:

06-19284294

Imke Gerrits is de Functionaris Gegevensbescherming van Imke Gerrits Advocatuur en Mediation Zij is te bereiken
via info@imkegerrits.nl.

Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Imke Gerrits mee wordt
omgegaan. In het navolgende wordt gesproken over ‘de betrokkene’. Dat is degene van wie de contactgegevens
en persoonsgegevens worden verwerkt.
Persoonsgegevens.
Imke Gerrits respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door
jou (betrokkene) aan Imke Gerrits wordt verstrekt of door Imke Gerrits op andere wijze wordt verkregen
vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonsgegevens betreffen alle informatie over een persoon inclusief de gegevens die indirect iets over iemand
zeggen.
Met verwerking van de persoonsgegevens wordt door Imke Gerrits bedoeld: het verzamelen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van door zending, verspreiding
of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. Imke Gerrits verwerkt deze persoonsgegevens om haar
diensten te kunnen aanbieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met jou als
betrokkene te kunnen communiceren.
Welke persoonsgegevens worden door Imke Gerrits verwerkt?
Imke Gerrits Advocatuur en Mediation verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Imke Gerrits verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Contactgegevens en andere persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door jou aan
mij zijn verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van de zaak.
Contactgegevens en andere persoonsgegevens die worden verstrekt in kennismakingsgesprekken of
acquisitiegesprekken.
Contactgegevens en andere persoonsgegevens die in openbare bronnen beschikbaar worden gesteld,
of worden verkregen uit het Handelsregisters van de Kamer van Koophandel of het Kadaster.
Onder contactgegevens en andere persoonsgegevens wordt verstaan:
o Voor- en achternaam
o BSN-nummer
o Nationaliteit
o Geslacht
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Geboortedatum
Geboorteplaats
Huwelijkse staat
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Contactgegevens van jou via een app zoals whatsapp
Bankrekeningnummer
financiële gegevens, zoals aangifte- en aanslag IB, onroerend goed- en hypotheekaktes
pensioengegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Imke Gerrits verwerkt.
Het BSN-nummer is een bijzonder persoonsgegeven dat alleen door Imke Gerrits verwerkt wordt wanneer de
grondslag daarvoor het voldoen aan een wettelijke verplichting is. De gegevens kunnen worden verstrekt via email, telefoon, brief of mondeling. Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Imke Gerrits omdat deze door jou
als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening door Imke Gerrits zijn
verkregen, door derde partijen (bijvoorbeeld wederpartij) aan Imke Gerrits kenbaar zijn gemaakt of via openbare
bronnen aan Imke Gerrits bekend zijn geworden.
In het kader van de dienstverlening is het mogelijk dat wij ook gegevens verwerken van personen jonger dan 16
jaar. Deze gegevens verwerkt Imke Gerrits omdat deze door jou als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt,
in het kader van de dienstverlening door Imke Gerrits zijn verkregen, door derde partijen (bijvoorbeeld
wederpartij) aan Imke Gerrits kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen aan Imke Gerrits bekend zijn
geworden.
Doel van de verwerking van jou persoonsgegevens.
Imke Gerrits verwerkt persoonsgegevens om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarin je ons
opdracht hebt gegeven tot het leveren van juridische diensten. Afhankelijk van de inhoud van jouw opdracht
(hierna te noemen: zaak) worden persoonsgegevens verwerkt en mogelijk ook de persoonsgegevens van
anderen, als de behandeling van jouw zaak dat vraagt.
Jouw contactgegevens en overige persoonsgegevens worden daarnaast gebruikt om contact met jou te
onderhouden, om jou van gevraagde informatie te voorzien, in het kader van facturatie en in het kader van de
nakoming van wettelijke verplichtingen. Samengevat is het doel van het verwerken van de persoonsgegevens:
-

het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, de behandeling
van jouw zaak en het voeren van gerechtelijke procedures;
het innen van declaraties;
advisering, bemiddeling en verwijzing;
voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
marketing en communicatie-activiteiten;
werving en selectie.

Jouw gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Op het moment dat jou
persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleind dan waarvoor deze is verkregen, wordt er opnieuw
bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is.
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Grondslag verwerking persoonsgegevens.
Imke Gerrits verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen
gronden zoals omschreven in artikel 6 van AVG:
-

verkregen toestemming van betrokkene
het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
het voeren van (gerechtelijke) procedures
innen van declaraties
advisering, mediation en verwijzing
voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden
Imke Gerrits deelt je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de
dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarvoor zal voorafgaand jouw
toestemming worden gevraagd, tenzij Imke Gerrits het verstrekken van de gegevens op basis van de wet verplicht
is of dat het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
Hierbij kun je onder meer denken aan het verstrekken van jouw persoonsgegevens in het kader van een
(gerechtelijke) procedure of correspondentie met de wederpartij. Maar ook 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 Imke Gerrits zoals een IT-leverancier valt hieronder.
Daarnaast kan Imke Gerrits persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een
andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Imke Gerrits uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
Door Imke Gerrits ingeschakelde derden die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de
(verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan een notaris, accountant of ingeschakelde deskundige.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Imke Gerrits bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Gegevens van cliënten worden bewaard gedurende een periode van maximaal
10 jaar. Imke Gerrits houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen.
Privacyrechten van betrokkenen
Onder de rechten van betrokkene wordt begrepen: het recht op informatie (ontvangst privacyverklaring), het
recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke), het recht op correctie,
aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens), het recht van verzet, het recht op
dataportabiliteit, het recht op vergetelheid, het recht op de beperking van de verwerking van persoonsgegevens
het recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Een verzoek tot inzage, correctie, werking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw
persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je schriftelijk doen via de hierboven
weergegeven contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat wij eventuele persoonsgegevens aan de juiste
persoon verstrekken, vragen wij om ter verificatie een kopie te verstrekken van een geldig identiteitsbewijs met
een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Binnen 4 weken ontvang je een reactie op je verzoek.
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Er zijn omstandigheden waarbij Imke Gerrits aan jouw verzoek, zoals hiervoor omschreven, geen uitvoering kan
geven. Je moet daarbij bijvoorbeeld denken aan de wettelijke bewaartermijnen en aan de geheimhoudingsplicht
die op advocaten van toepassing is.
Imke Gerrits Advocatuur en Mediation neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met info@imkegerrits.nl.
Imke Gerrits Advocatuur en Mediation wil je er volledigheidshalve op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Automatiseringssysteem
Imke Gerrits werkt met een CRM-systeem van BaseNet Internet Projects. Dit systeem verwerkt
persoonsgegevens ten behoeve van correspondentie, urenregistratie en facturering, alsmede is er sprake van
een Cloud Database. BaseNet Internet Projects verleent daarbij support en maakt gebruik van team-viewer. In
het kader van de AVG heeft Imke Gerrits een verwerkersovereenkomst gesloten met BaseNet Internet Projects.
Hierin is opgenomen dat BaseNet Internet Projects uitsluitend persoonsgegevens ten behoeve van Imke Gerrits
verwerkt en slechts voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van BaseNet Internet Projects aan Imke
Gerrits alsmede voor die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of tussen die partijen nader
schriftelijk worden bepaald. BaseNet Internet Projects zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel
verwerken dan zoals door Imke Gerrits is vastgesteld.
Social media en overige websites.
De website van Imke Gerrits bevat links naar webpagina’s van derden of sociale (media) netwerken zoals LinkedIn
en Facebook. Imke Gerrits houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico.
Voordat je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van
die derden door te lezen.
Cookies of vergelijkbare technieken.
Imke Gerrits gebruikt op haar website www.imkegerrits.nl alleen technische en functionele cookies. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Imke Gerrits
gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Imke Gerrits
hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Wijzigingen privacystatement
Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 september 2021. Imke Gerrits behoudt zich het recht voor deze
verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te
raadplegen.
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