Privacyverklaring Grip advocaten
In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe Grip advocaten omgaat met
persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
In het kader van onze juridische dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze
cliënten en van personen waarvan zich informatie in onze dossiers bevindt. De informatie
kunnen wij van uzelf hebben verkregen of via derden, zoals via onze opdrachtgevers, via
gerechtelijke instanties of via wederpartijen.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens (indien van toepassing) verwerken:
•
NAW-gegevens
•
contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
•
titulatuur
•
zakelijke gegevens, zoals uittreksel handelsregister en BTW-nummers
•
bedrijfsnaam en functie
•
geboortedatum en geboorteplaats
•
geslacht
•
burgerservicenummer (indien van toepassing)
•
pasfoto/kopie paspoort (indien van toepassing)
•
bank- en betaalgegevens
•
inhoud van dossier, zoals correspondentie, processtukken, adviezen en uiteenlopende
stukken die verband houden met de een aan ons verstrekte opdracht tot juridische
dienstverlening
•
inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze
•
verslaglegging van besprekingen
•
camerabeelden (bij bezoek aan ons kantoor)
Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor onze juridische dienstverlening zoals:
•
het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van
juridische diensten, zoals het geven van adviezen, het voeren van procedures voor
cliënten en het verrichten van overige juridische werkzaamheden
•
het uitvoeren van faillissementswerkzaamheden en afwikkelen van faillissementen
•
het aanleggen en beheren van het cliëntenbestand
•
conflictcheck
•
het onderhouden van contact met cliënten en andere bij het dossier betrokken partijen
•
het naleven van de identificatieplicht op grond van de Advocatenwet en indien van
toepassing op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme
•
facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer
•
het innen van vorderingen en het nemen van incassomaatregelen
•
archivering
•
beheer en beveiliging van gebouwen, bezittingen en digitale systemen

•
•
•
•
•
•
•

het afleggen van verantwoording aan de Nederlandse Orde van Advocaten of andere
bevoegde instanties en toezichthouders
marketing en relatiebeheer
het onderzoeken en meten van klanttevredenheid
het doen van accountantscontrole
het naleven van wet- en regelgeving
het voldoen aan rechterlijke bevelen
het voeren van geschillen

Grondslagen voor de verwerking
Wij baseren het verwerken van uw persoonsgegevens op artikel 6 onder b van de AVG: het
uitvoeren van overeenkomsten van opdracht tot het verlenen van juridische dienstverlening.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen, zoals de identificatieplicht of fiscale verplichtingen.
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal u afzonderlijk
om toestemming worden gevraagd. De door u verleende toestemming kunt u te allen tijden
intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw
toestemming is wel rechtmatig.
Verstrekking aan derden
In het kader van onze juridische dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden
zoals IT-dienstverleners, deurwaarders en (fiets)koeriers.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het
verstrekken van persoonsgegevens aan rechterlijke instanties.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens daarnaast aan derden als wij daar op grond van een
wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel toe verplicht zijn.
Bewaartermijn
Wij bewaren dossiers en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel
gedurende maximaal 20 jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de wettelijke
verjaringstermijn.
Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de
persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop
van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. Op
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door
derden.
Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, afscherming
of verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u daarvan gebruik wenst te maken kunt u
contact met ons opnemen.

