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Privacyverklaring Stap Advocatuur

Stap Advocatuur (zijnde te Rotterdam gevestigde eenmanszaak naar Nederlands recht die de praktijk van
advocaat uitoefent en de handelsnaam vormt van mr. F. Gr.iner) hecht veel belang aan uw privacy. Wij zijn
verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is ieder
gegeven, dat een natuurlijk persoon kan identificeren, In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Stap Advocatuur behoudt zich het recht voor
deze verklaring éénziiOig te wijzigen en/of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring
op onze website regelmatig te raadplegen,

Verwerken persoonsgegevens
Stap Advocatuur kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder privacygevoelige informatie, ook wel
persoonsgegevens, van u te verwerken, In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere
organisaties of bedrijven. Wij verwerken persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt door u als (potentiële)
cliënt, voormalige cliënt, relatie, leverancier, wederpartij of sollicitant van Stap Advocatuur. Daarnaast verwerkt
Stap Advocatuur mogelijk persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt, maar die noodzakelijk zijn voor het
instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering, of ons bedrijfsvoering. Er worden alleen
persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is om de
gestelde doeleinden te bereiken. Stap Advocatuur gebruikt de ontvangen persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden dan waarvoor deze zijn verkregen.

Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten die u bij Stap
Advocatuur afneemt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

o tlw voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, huwelijkse staat, uw adresgegevens, telefoon- en

faxnummer, e-mailadres;
o rrw bedrijfsgegevens, functienaam en eventuele titel;
. Llwbankrekeningnummeren betalingsgeschiedenis;
. informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier op onze website;
o p€rsoonsgegevens die beschikbaar zijn gesteld via openbare bronnen of zijn verkregen uit het

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster
. zaak gerelateerde gegevens (zoals dossiernummer).

Afhankelijk van de aard van de zaak, kunnen wij ook andere persoonsgegevens verwerken, zoals medische

9egevens.

Rechtsgronden voor de verwerking
Stap Advocatuur verwerkt alleen persoonsgegevens indien en voor zover aan ten minste één van de

onderstaande voorwaarden is voldaan:
o de verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van of in aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

waarbij de betrokkene paftij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een

overeenkomst maatregelen te nemen;

e de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of
meer specifieke doeleinden;

o de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de

verwerkingsverantwoordelijke of van een derde
. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de

verwerkingsverantwoordelijke rust;
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de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke
persoon te beschermen.

Doel van de verwerking
Stap Advocatuur verwerkt persoonsgegevens ter sluiting en uitvoering van de overeenkomst waarin u Stap

Advocatuur opdracht hebt gegeven tot het leveren van onze juridische diensten en het beheren van de daaruit
voorvloeiende relatie. Afhankelijk van de inhoud van uw opdracht/zaak worden persoonsgegevens verwerkt en

mogelijk de persoonsgegevens van anderen, dit ter behandeling van uw zaaklopdracht. Daarnaast worden uw
gegevens gebruikt of kunnen zij worden gebruikt om u van gevraagde informatie te voorzien, contacten te
onderhouden (bijvoorbeeld in het kader van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen, om uw

feedback te vragen over onze dienstverlening/ cliënttevredenheidsonderzoek), in het kader van facturatie, in

het kader van een sollicitatie en in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen. Wij verwerken

voorts persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving

en beroepsregels, zoals administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Op het moment dat een persoonsgegeven wordt gebruikt voor een ander doeleinde dan waarvoor deze is
verkregen, wordt er opnieuw bekeken of er een rechtsgrond voor de betreffende verwerking is. Is dit niet het
geval, dan zal er (opnieuw) toestemming worden gevraagd,

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Stap Advocatuur uw persoonsgegevens met derden deelt,
bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de behandeling van uw dossier (bijvoorbeeld in het kader van een
gerechtelijke procedure of bij inschakeling van een deskundige, zoals een medisch specialist). Er worden geen

persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Daarnaast geven wij uw gegevens door
aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u of derden te bezorgen.

Wij hebben social media buttons van Linkedln en Facebook op onze website geplaatst, zodat u ons kunt volgen.
Wij hebben geen invloed op het gebruik door Linkedln en Facebook,

Stap Advocatuur beschikt niet over een stichting Derdengelden voor het ontvangen van betalingen welke voor u

zijn bêstemd. Indien voor uw werkzaamheden het noodzakelijk is om (eenmalig) gebruik te maken van een

stichting Derdengelden om de te ontvangen bedragen aan u over te maken, verstrekken wij bepaalde
persoonsgegevens van u aan deze stichting.

Cookies

Stap Advocatuur maakt momenteel op haar websites geen gebruik van cookies maar mogelijk dat in de

toekomst wel gebruik wordt gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die op de

harde schijf van uw computer worden gezet als u een webpagina bezoekt, Deze cookies kunnen ervoor zorgen

dat uw websitebezoek wordt geoptimaliseerd. Op onze website zullen we dan gebruik maken van twee soorten

cookies:

1. Functionele cookies Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze websites goed te laten functioneren.

2. Analytische cookies.

Onze websites kunnen in de toekomst werken met Google Analytics en analytische cookies gebruiken om de

volgende gegevens te verwerken:
. het aantal pagina's dat u bezoekt;
. uw ingevulde zoektermen;
. hoe lang u op onze website bent;
. hoe vaak u terugkomt.
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Deze informatie is voor ons van groot belang, Op basis van deze gegevens kunnen we de op te richten website

optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Deze data leiden niet naar een persoon.

Cookie-anstellingen
U kunt altijd zelf cookies van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen, Dat doet u via uw browser.

U kunt de volgende opties instellen:

o U kunt cookies via uw internetbrowser handmatig verwijderen.
. U kunt cookies automatisch laten verwijderen als u de website verlaat,
. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.

. U kunt voorkomen dat cookies geplaatst worden.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn

verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met
uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van
deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Bewaartermijnen
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de

gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de
gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Voor bewaren van onze dossiers

hanteren wij in beginsel een bewaartermijn van vijf jaar. 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.

Rechten van betrokkenen
Eenieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft

hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken

tegen de verwerking van zijnlhaar persoonsgegevens door Stap Advocatuur, Ook heeft eenieder het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens

die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Stap Advocatuur zal zich op voorhand er wel van moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de

betrokkene afkomstig is. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de ven/erking van uw

persoonsgegevens sturen naar: info@staoadvocatuur,nl

Wij kunnen alleen aan uw verzoek voldoen als uw verzoek in overeenstemming is met geldende wetgeving. Om

misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door

een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto

af te schermen,

Indien u vindt dat Stap Advocatuur niet op correcte wijze met uw persoonsgêgevens omgaat, dan verzoeken

wij u om hierover contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder als u klachten hebt over de

verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten wij er onverhoopt toch niet samen uitkomen, dan hebt u op
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grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Verwerkers
Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken

van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. Stap Advocatuur kan voor het
verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van verwerkers (denk aan bijvoorbeeld onze ICT-

dienstverleners, boekhouding). In dat geval sluit Stap Advocatuur een verwerkersovereenkomst die voldoet aan

de wettelijke vereisten.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Stap Advocatuur. U kunt ons bereiken op 010-8990010 of
middels een e-mail aan: info@stapadvocatuur.n
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