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1. Inleidend
Voor u ligt het privacy statement van Hermes Advocatuur. In dit privacy statement wordt
beschreven hoe Hermes Advocatuur omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van
(potentiële) cliënten, de wederpartij en overige betrokkenen. Het privacy statement kan steeds
worden herzien. De meest actuele versie treft u echter altijd op de website van Hermes
Advocatuur: hermesadvocatuur.nl.
2. Contactgegevens
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoonnummer:
E-mail:

Hermes Advocatuur
Mw. mr. A.C. Hermes
Kade 10, 4731 KS Oudenbosch (op afspraak)
Postbus 25, 4730 AA Oudenbosch
0165-744021
info@hermesadvocatuur.nl

3. Doel van gegevensverwerking
Hermes Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
- Reageren op een contactverzoek c.q. toezenden van gevraagde informatie;
- toezending van relevante informatie en/of de nieuwsbrief;
- het opnemen van contact teneinde de dienstverlening mogelijk te maken;
- het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht;
- het naleven van een wettelijke verplichting;
- het archiveren van uw dossier in uw en ons belang.
Hermes Advocatuur mag deze doelen uitsluitend nastreven indien dit in lijn is met één van de
wettelijk bepaalde grondslagen. Afhankelijk van het doel, is de grondslag:
- Uw expliciete toestemming;
- het noodzakelijke belang om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
- een wettelijke verplichting;
- een gerechtvaardigd belang aan de zijde van Hermes Advocatuur.
4. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn kortweg al die gegevens die -al dan niet gecombineerd- een natuurlijke
persoon kunnen identificeren. De persoonsgegevens welke Hermes Advocatuur verwerkt zijn:
- NAW-gegevens;
- geslacht;
- contactgegevens
- financiële gegevens;
- identificerende gegevens.
Er kunnen in het geval van bijvoorbeeld dossierbehandeling ook andere persoonsgegevens worden
verwerkt. Hierover wordt u steeds tijdig geïnformeerd.
5. Uitwisseling met derden
Hermes Advocatuur deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke
toestemming, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het geval van een
wettelijke verplichting. Het kan dan gaan om een deurwaarder, Raad voor Rechtsbijstand, de
Rechtspraak of accountant. Voor de verzending van de nieuwsbrief wordt samengewerkt met
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Bobmail. Voor de facturatie kan worden samengewerkt met Fiscount. Met deze professionals
wordt waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten of worden overige afspraken gemaakt.
U wordt over gegevensverwerking door derden steeds tijdig geïnformeerd. Mocht u uw financiële
verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht niet nakomen, dan kan Hermes Advocatuur
besluiten de incassering uit handen te geven.
Gegevensverwerking geschiedt binnen de EER of vindt uitsluitend plaats met bedrijven in landen
met een passend beschermingsniveau.
6. Beveiliging
Hermes Advocatuur hecht grote waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens.
Daarom zijn er diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om ieder misbruik,
verlies, ongeoorloofde toegang of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Uw gegevens
worden in een beveiligd (digitaal) dossier bewaard, waartoe alleen uw advocaat toegang heeft. De
beveiligingsmaatregelen worden steeds geëvalueerd.
7. Bewaartermijnen
Hermes Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is om de doelen te
bereiken zoals deze hiervoor werden genoemd. Uw dossier wordt na afronding van de
werkzaamheden 7 jaar bewaard in een afgesloten archief. Indien er geen dossier voortvloeit uit
het contact, dan worden de gemaakte aantekeningen na 3 maanden vernietigd. De inschrijving
voor de nieuwsbrief blijft in stand zo lang u zich niet afmeldt.
8. Sollicitanten
Ontvangen sollicitaties worden na uiterlijk 3 maanden vernietigd. U wordt gevraagd om nooit uw
BSN, geloofsovertuiging, foto of overige gevoelige gegevens mee te sturen.
9. Privacy rechten
Als betrokkene hebt u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo mag u Hermes
Advocatuur verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, te
beperken of over te dragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Hermes Advocatuur en mag u te allen tijde uw toestemming tot
gegevensverwerking intrekken. Afmelden van de nieuwsbrief kan eenvoudig door onderaan iedere
nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken.
Indien u een beroep wenst te doen op een van voornoemde rechten, dan kunt u een verzoek
indienen via info@hermesadvocatuur.nl. Hermes Advocatuur zal altijd eerst verifiëren of u
inderdaad de betrokkene bent. Binnen vier weken ontvangt u een gemotiveerde reactie op uw
verzoek. Mocht het niet mogelijk zijn om aan uw verzoek gehoor te geven, bijvoorbeeld omdat er
voor Hermes Advocatuur een wettelijke bewaarplicht geldt, dan leggen wordt dit uitgelegd.
Is de reactie niet naar tevredenheid of heeft u een klacht over de wijze waarop Hermes Advocatuur
met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
De
contactgegevens
van
de
Autoriteit
Persoonsgegevens
vindt
u
via
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2019.

