PRIVACY STATEMENT JANSZEN ADVOCATEN
Janszen advocaten verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening
noodzakelijk. Janszen Advocaten zal zich inspannen om naast de voor onze
beroepsgroep geldende geheimhoudingsplicht de verzamelde persoonsgegevens te
beschermen. Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk
behandeld en beveiligd. Janszen Advocaten zal deze persoonsgegevens uitsluitend
gebruiken in overeenstemming met de doeleinden omschreven in deze Privacy
Statement. Janszen Advocaten zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens die inbreuk
kunnen maken op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende Cliënt of
Opdrachtgever niet langer dan noodzakelijk worden bewaard voor het doel van de
gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet of andere wetten is vereist.
In deze Privacy Statement wordt nader ingegaan op de doeleinden van de
gegevensverwerking, over het gebruik van cookies en over de mogelijkheden waarop
u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Hoe komen wij aan gegevens?
De gegevens die wij verzamelen, worden door cliënten en vrijblijvende
rechtszoekenden vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch,
schriftelijk, via e-mail of via de website. Het is niet de intentie van Janszen
Advocaten dat bijzondere, gevoelige persoonsgegevens worden verzameld via de
website en hierover zal u nimmer worden gevraagd via de website. Indien u
desondanks ongevraagd bijzondere, gevoelige informatie verstrekt via de website dan
wijst Janszen Advocaten u er hierdoor op, dat u daarmee uitdrukkelijk instemt met het
gebruik van die gegevens.
Persoonsgegevens kunnen gegevens van de cliënten of vrijblijvende rechtszoekende
zelf betreffen, of van derden met wie zij een conflict hebben en/of mogelijk
rechtsgeding aan gaan. Verder raadplegen wij indien nodig (openbare) registers zoals
het kadaster, het bevolkingsregister, de kamer van koophandel etc. voor uittreksels.
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt of
persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website van Janszen
Advocaten. Het kan mogelijk zijn dat Janszen Advocaten u vraagt te deelnemen aan
een cliënttevredenheidsonderzoek. Deelname hieraan is vrijwillig. Voorafgaand aan
het cliënttevredenheidsonderzoek ontvangt u nadere informatie over de werkwijze en
de manier waarop wij met de verkregen informatie omgaan.
Cookies en Google Analytics
De website van Janszen Advocaten maakt gebruik van cookies en Google Analytics.
Een cookie is een klein bestand dat door de website automatisch aangeboden wordt
aan uw browser. Google Analytics houdt statistieken bij over het gebruik van de
website. Janszen Advocaten verzamelt en analyseert de data die verbonden zijn aan
het gebruik van deze website, zoals bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en datum
en tijd waarop de website door u is bezocht, om de website te kunnen
optimaliseren/verbeteren en zodat op de website relevante informatie aan u kan
worden aangeboden. U kunt ervoor kiezen het gebruik van cookies toe te staan of juist
te voorkomen door de instellingen van uw browser te aan te passen. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen

invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk
geanonimiseerd. Het privacy beleid van Google Analytics is te vinden op:
https://www.google.nl/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.
(Systeem)Beveiliging Janszen Advocaten
Janszen Advocaten heeft technische en organisatorische maatregelen genomen ter
voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens,
waardoor Janszen Advocaten streeft naar een passend niveau van beveiliging. Zo is de
digitale omgeving beveiligd door firewall, wachtwoord en versleuteling en hebben
alleen bevoegde medewerkers toegang tot de informatie in de (digitale) dossiers.
Voorzover Janszen Advocaten werkt met derden die uitsluitend in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken en die daarom niet zelf verwerkingsverantwoordelijken
zijn, dan heeft Janszen Advocaten hiermee bewerkingsovereenkomsten gesloten, die
voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
daaraan stelt.
Indien u Janszen Advocaten bezoekt is het voorts mogelijk dat van u bij aankomst c.q.
entree camerabeelden worden gemaakt, zodat Janszen Advocaten weet wie bij
calamiteiten zich in het gebouw bevinden en omdat deze beelden noodzakelijk zijn
om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. De opgenomen
beelden worden in beginsel na twee dagen vernietigd.
Persoonsgegevens aan derden en doorgifte buiten de Europese Economische
Ruimte
Bij de behandeling van een dossier of om een bijdrage te leveren aan de diensten van
Janszen Advocaten kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te
delen. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte,
worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de
wederpartij of (relevante) derden. Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het
verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te
voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële
doeleinden.
Soms kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen
gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens
uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend
niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een
specifieke afwijking van toepassing is. Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij
buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische diensten, of indien dat
noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering waarvoor wij u juridische
ondersteuning verlenen.
Voor welke doeleinden verwerkt Janszen Advocaten (persoons)gegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast
verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten,
werknemers te kunnen naleven. Hierbij moeten worden gedacht aan het kunnen

voorzien van een inhoudelijk juridisch advies of het in contact komen met cliënten om
hen op de hoogte te stellen over hun juridische vragen en/of zaken, het verwerken van
evaluaties of evaluatieformulieren om de dienstverlening te kunnen optimaliseren.
Janszen Advocaten kan daarnaast gegevens verzamelen en verwerken over klanten en
bezoekers van de website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, het analyseren en
verbeteren van de dienstverlening, zoals het meten en analyseren van statistische
gegevens over het gebruik van de website, om diensten onder de aandacht te kunnen
brengen of beschikbaar te kunnen stellen die voor u interessant kunnen zijn.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is.
De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel
worden verwerkt ter uitvoering (of in de aanloop van de uitvoering) van een
overeenkomst waarbij de betrokkene de advocaat van Janszen advocaten de opdracht
heeft verstrekt tot het leveren van juridische diensten. Overigens heeft u het recht om
een eerder verleende toestemming weer in te trekken.
Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te
voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op Janszen Advocaten als
verantwoordelijke. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (WWFT) zijn advocaten verplicht, bepaalde informatie in
te winnen en vast te leggen zoals een kopie van het legitimatiebewijs
(paspoort/identiteitsbewijs)
Indien Janszen Advocaten voor de overheid optreedt dan is het voorts mogelijk dat
Janszen Advocaten persoonsgegevens verwerkt met het oog op de vervulling van een
taak in het algemeen belang of in het kader van openbaar gezag, dat aan één van de
cliënten is opgedragen.
Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor
de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze cliënten. Dit is het geval
wanneer wij deze belangen van onze cliënten behartigen bij het aangaan van een
juridische procedure, of hierover adviseren. In dat kader kunnen wij
persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij ons zijn.
Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat
wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn. Ook mag de
inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot
het te bereiken doel.
Na afloop van een zaak, archiveren wij de gegevens. Deze worden in beginsel
maximaal 7 jaar lang bewaard.
Wat zijn de rechten van de verstrekker van de persoonsgegevens?
Iedere betrokkene kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien
van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u het recht tot inzage, rectificatie en
verwijdering van persoonsgegevens wanneer de gegevens niet meer noodzakelijk zijn
(recht van vergetelheid). In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen c.q.
overdragen en meenemen naar een andere advocaat (recht van dataportabiliteit).
Voorts heeft u het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te
worden onderworpen (profiling). Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van
uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken of u kunt zich beklagen over hoe
Janszen Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt. Wij helpen u graag met het
vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd
wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Het is mogelijk dat wij dwingende,
gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één

van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier dan over
informeren.
Websites van derden
Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, waar naar
verwezen wordt door de Janszen Advocaten. Janszen Advocaten is niet
verantwoordelijk voor die websites en hun privacy beleid. Lees daarvoor de privacy
statement op de desbetreffende websites indien deze beschikbaar zijn.
Wijzigen van deze Privacy Statement
Janszen advocaten heeft het recht om deze Privacy Statement aan te passen en
behoudt zich nadrukkelijk dat recht voor. Wijzigingen zullen op de website worden
geplaatst. Het is dan ook aan te raden om regelmatig deze privacy statement te
controleren voor het actuele beleid hieromtrent van Janszen Advocaten.
Deze laatste versie van de privacy statement is van mei 2018. Door gebruik te maken
van de website gaat u akkoord met de bovengenoemde voorwaarden. Een bezoek aan
de website na deze datum wordt beschouwd als een stilzwijgende akkoordverklaring
met de inhoud van de voorwaarden zoals vermeld in dit privacy statement.
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u
contact
opnemen
met
Janszen
advocaten
via
het
e-mailadres:
info@janszenadvocaten.nl

