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PRIVACY POLICY
Artikel 1 Algemeen
Biesheuvel Jansen Timmerman Kuster B.V. (BJTK) is een onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd in
Amsterdam. In deze privacy policy informeren wij u graag over de manier waarop wij binnen BJTK met uw
persoonsgegevens omgaan. Deze privacy policy is onder meer van toepassing op de verwerking van de
persoonsgegevens van (de contactpersonen bi)j onze cliënten, potentiële cliënten, relaties en verwijzers,
personen die onze communicatie ontvangen, personen die anderszins contact met ons opnemen of van wie
wij anderszins persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening alsmede ook op de
bezoekers van onze website www.biesheuveljansenadvocaten.nl.
BJTK is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Van tijd tot tijd
kunnen wij deze privacy policy aanpassen. De meest recente versie van deze privacy policy zal steeds op de
website www.biesheuveljansenadvocaten.nl worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen
die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft BJTK er naar om deze betrokkenen
hierover rechtstreeks te informeren.
Artikel 2 Soorten persoonsgegevens die BJTK verwerkt
De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:
a.

persoonsgegevens door u aan ons verstrekt, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,
functienaam en (details van) identiteitsdocumenten, zaakgegevens (client file), informatie op business
cards en andere persoonsgegevens door u verstrekt;

b.

Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van onze website of andere elektronische
communicatiemiddelen, waaronder IP-adres, uw surfgedrag op de website; en

c.

Persoonsgegevens verkregen uit ander bronnen, waaronder, beschikbaar op openbare zakelijke
sociale media platforms, data overkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit
het Kadaster, data op openbare zakelijke websites, zoals bedrijfswebsites.

Artikel 3 Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
1.

BJTK verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen
(i) wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of het
op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen en/of (ii) wanneer dit noodzakelijk is om
aan een wettelijke verplichting te voldoen en/of (iii) met uw toestemming.

2.

Wanneer BJTK uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal BJTK deze
afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. BJTK wijst u erop dat het
intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór
de intrekking van uw toestemming, onverlet laat.

3.

BJTK gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde
wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag ((i) t/m (iii)) BJTK dit doet:
a.

om de gevraagde juridische diensten te kunnen verlenen, met inbegrip van het identificeren
van de cliënt en het verrichten van een conflict check om belangenverstrengeling te voorkomen
((i) en (ii): het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening, het voldoen aan de
Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten);

b.

voor de administratie van BJTK, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of
uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip
van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) ((i) en (ii): het belang om een correcte
administratie te kunnen voeren);

c.

voor het kunnen behandelen van eventuele klachten en geschillen over de dienstverlening ((i)
en (ii): ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door
middel van goede klachtenbehandeling, ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
en om aan de Verordening op de advocatuur te voldoen);

d.

om contact met u te houden en om met u te communiceren; ((i) en (ii): het belang om de
diensten van BJTK onder de aandacht van bestaande klanten te brengen).

e.

voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten ((i) en (ii): het belang om een
correcte administratie te kunnen voeren);

f.

voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle ((i) en (ii): het
belang om een correcte administratie te kunnen voeren);

g.

voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen met inbegrip van de
Verordening op de advocatuur en de gedragsregels voor advocaten ((ii): het belang om aan deze
verplichtingen te kunnen voldoen).

Artikel 4 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
1.

BJTK verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving),
tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze privacy policy omschreven
doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven..

2.

BJTK deelt persoonsgegevens met dienstverleners, zoals hosting en cloud service providers. Alleen
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening worden gedeeld met deze
dienstverleners. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

3.

Door BJTK ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten
aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de
naleving van de toepasselijke privacywetgeving.

4.

Werknemers hebben slechts toegang tot persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor hun
werkzaamheden. Alle werknemers van BJTK zijn gebonden aan geheimhouding.

Artikel 5 Beveiliging
BJTK waardeert uw privacy, en heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw persoonsgegevens te beveiligen, overeenkomstig haar wettelijke verplichting.
Artikel 6 Uw privacy rechten
U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door BJTK:
a.

het recht om te verzoeken of BJTK persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op
inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;

b.

het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

c.

het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen;

d.

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking
van uw persoonsgegevens te beperken;

e.

het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de
verwerking op uw toestemming is gebaseerd;

f.

het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

BJTK maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.
Artikel 7 Cookies
1.

De website van BJTK gebruikt cookies. Cookies zijn kleine ‘simple text files’ die worden opgeslagen op
jouw apparaat (computer, tablet of smartphone) bij bezoek aan onze website. U kunt cookies weigeren
via de instellingen van uw browser.

2.

Onze website maakt alleen gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn
cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. Daarnaast maakt BJTK gebruik van
analytische cookies (Google Analytics) die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten. Deze
analytische cookies verwerken geen persoonsgegevens, alleen statistische informatie. De website
maakt geen gebruik van tracking cookies.

Artikel 8 Contact
Bij vragen over jouw persoonsgegevens verwerkt door BJTK zijn wij bereikbaar via info@bjtk-law.com.
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