Privacy Statement Van Vught Ondernemingsrecht
Van Vught Ondernemingsrecht (hierna: ‘VVO’) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk
wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde
informatieplicht.

Categorieën persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld over een (natuurlijk) persoon, voor zover die
persoon te identificeren is. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
VVO kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
o uw basisgegevens, dat wil zeggen: voor en achternaam, titels, geslacht;
o contactgegevens;
o geboortedatum;
o uw functie binnen het bedrijf waarmee VVO contact onderhoudt;
o alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij
kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna
worden vermeld.
VVO verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan haar heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het
aangaan van een overeenkomst met VVO, door het invoeren van uw gegevens op haar website of
door haar uw visitekaartje te geven. VVO kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere
bronnen, zoals van uw eigen advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, of andere openbare
bronnen.

VVO verzamelt geen gegevens over websitegebruik en maakt geen gebruik van cookies.

Doeleinden en grondslagen
VVO verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen
doeleinden:
o het verlenen van juridische diensten;
o verzenden en innen van haar declaraties;
o advisering, bemiddeling en verwijzing
o voldoen aan haar juridische verplichtingen
o eigen marketing- en communicatie activiteiten van het kantoor.
VVO verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische
grondslagen:
o de uitvoering van een overeenkomst;
o het voldoen aan een wettelijke verplichting;
o een gerechtvaardigd belang van VVO;
o uw toestemming.

Bewaartermijn
VVO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy
statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.
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Delen met anderen
VVO deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden, behalve met:
o derden die van belang zijn voor de juridische diensten die VVO verstrekt, zoals wederpartijen,
andere advocaten, gerechten en deurwaarders;.
o toezichthouders en andere instanties, voor zover dit van belang is om aan wettelijke
verplichtingen te voldoen;
o externe leveranciers van ondersteunende diensten zoals ICT leveranciers, in het kader van de
eigen interne organisatie van VVO.
Daarbij worden te allen tijde de uitgangspunten van dit privacy statement nageleefd.
Met een derde partij die namens en in opdracht van VVO uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van
de AVG. Door VVO ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten
aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de
naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde
partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging
VVO hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt,
rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische
maatregelen daartoe.

Uw privacy rechten
U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:
o Het recht op inzage - dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de
persoonsgegevens die VVO van u verzameld heeft en daarvan een kopie te ontvangen;
o Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
o Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
o Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van
uw persoonsgegevens;
o Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in
om deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
o Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
In alle bovenstaande gevallen kunt u zich met uw verzoek telefonisch of per e-mail richten tot VVO.
Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin VVO
bevoegd is om uw verzoek niet te honoreren. Bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaarplicht, een
haar professionele geheimhoudingsplicht of vanwege een gerechtvaardigd belang in verband met een
door VVO behandelde zaak.

Tot slot
Bij eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement kunt u contact
opnemen met Annette van Vught, vanvught@vvoadvocatuur.nl, of telefonisch op 030 2288 163.
Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 15 juli 2018.
VVO behoudt zich het recht voor haar privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Indien zich
dat voordoet zal VVO u daarvan in kennis stellen via haar website.
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