Privacybeleid Advocatenkantoor Den Hollander
Advocatenkantoor Den Hollander respecteert de privacy van
haar klanten, haar wederpartijen en bezoekers van de website.
Het Privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (de AVG). Op basis
hiervan behandelen wij de door u verschafte persoonlijke
informatie zorgvuldig en persoonlijk.
Door het bezoeken van onze website en door gebruik te maken
van onze diensten, verwerken we uw gegevens zoals in dit
Privacybeleid beschreven. Dit Privacybeleid is van toepassing op
al onze dienstverlening.
Persoonsgegevens
Alleen Persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn
voor onze dienstverlening. De Persoonsgegevens die Advocatenkantoor Den Hollander gebruikt om de verstrekte opdracht uit te
voeren zijn uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer,
NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht en betalingsgegevens.
Een kopie van uw identiteitsbewijs is in sommige gevallen nodig
om de verstrekte opdracht uit te voeren. In dat geval beschikken
wij ook over uw nationaliteit, geboorteplaats, persoonlijk
identificatienummer en overige gegevens die op het door u
verstrekte identiteitsbewijs vermeld staan.
Doeleinden van verwerking Persoonsgegevens
Wij gebruiken de Persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van
onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de verstrekte
opdracht. Gegevens over het gebruik van onze website verzamelen wij niet zelf.
Bewaringstermijn
Advocatenkantoor Den Hollander bewaart uw Persoonsgegevens
niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze
worden verwerkt. Advocatenkantoor Den Hollander bewaart uw
Persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke
bewaarplichten.
Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens
U heeft het recht tot inzage van uw Persoonsgegevens en het
recht tot rectificatie (corrigeren) van uw Persoonsgegevens
indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u ook het
recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen. Hiervoor kunt u
contact met ons op nemen. Dit kan via info@uwrecht.com.

Beveiliging
Om uw Persoonsgegevens zorgvuldig te beheren, hebben wij
beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om uw gegevens te
beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze
website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder hebben we
maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen
gebruiken.
Verstrekken van Persoonsgegevens aan derden
Indien noodzakelijk en verenigbaar met het doel waarvoor de
Persoonsgegevens verzameld zijn, kunnen Persoonsgegevens
worden verstrekt aan derden ter uitvoering van de overeenkomst.
Dit doen wij alleen als wij uw toestemming hebben gekregen
voor de inschakeling van een derde. Deze derde kan bijvoorbeeld
een advocatenkantoor zijn, waarmee wij samenwerken.
Google Analytics
Advocatenkantoor Den Hollander maakt gebruik van Google
Analytics om het bezoek van de website te meten en te
analyseren. Met behulp van deze cookies verzamelen wij
anonieme informatie over onder andere bezoekersaantallen, de
duur van een bezoek op onze website, populaire zoektermen en
welke pagina’s het meest bezocht worden. Het doel is het
verbeteren van de website en het beter afstemmen van onze
dienstverlening en de inhoud van de website op de behoeften
van de bezoekers. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht. Houdbaarheid: 2 jaar. Privacybeleid van Google Analytics: https://
www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=nl
Google Adwords
Google Adwords is een advertentiedienst van Google Inc. Om te
bepalen welke advertentie(klikken) hebben geleid tot een
aankoop of bestelling, worden conversiepixels gebruikt. Hierdoor
kan Advocatenkantoor Den Hollander achteraf herleiden welke
advertenties tot een aankoop hebben geleid, en de getoonde
advertenties zo goed mogelijk laten aansluiten bij de voorkeuren
van de bezoeker. Houdbaarheid: 30 dagen. Privacybeleid van
Google: https://www.google.nl/policies/privacy/
Wijziging Privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen
tijde te wijzigen.

