PRIVACYVERKLARING
DS Juridisch Advies vindt jouw privacy belangrijk. Wanneer je mijn op website actief bent of
contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens met mij. Ik zal jouw gegevens dan
ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming / GDPR. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke
gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe. Deze privacyverklaring geldt
voor alle interactie tussen jou en DS Juridisch Advies, de manier van communicatie maakt
daarbij niet uit.
DS Juridisch Advies, gevestigd aan de Randenrade 55 te Oostrum (Gemeente Venray) is
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeldt in deze
privacyverklaring. Je kunt vragen of opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar
info@dsja.nl.

Wat wordt verstaan onder persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren
zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- en adresgegevens en je
BSN.
Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof/religie, gegevens over je
gezondheid of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.
Het kan - in sommige gevallen - zijn dat door de aard van je adviesvraag of casus bijzondere
persoonsgegevens van jou door mij worden verwerkt. Ik verwerk enkel bijzondere
persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan mij bekend hebt gemaakt en enkel voor het
doel waarvoor je ze bekend maakte aan mij of wanneer je toestemming hebt gegeven deze
gegevens te verwerken.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt
De persoonsgegevens die van je verwerkt kunnen worden zijn:
●
●
●
●
●
●
●

Je voor- en achternaam
Je adresgegevens
Je telefoonnummer(s)
Je e-mailadres
Geslacht: alleen als ik een overeenkomst met je aan ga. Geslacht verwerk ik dan om
je aan te kunnen spreken met “mevrouw” of “meneer”.
Bedrijfsnaam en vestigingsadres en rechtsvorm
Financiële informatie, betalingsgegevens (o.a. IBAN)

●
●
●
●

Je IP-adres / domeinnaamcombinatie van gebruikers naar de website, het device
waarmee je de website bezoekt alsmede de pagina’s die je bekijkt
Je BTW nummer wanneer je een zakelijke klant bent
Cookies
Persoonsgegevens uit de casus die je aan mij voorlegt

Het verkrijgen van de persoonsgegevens?
In de meeste gevallen verkrijgt DS Juridisch Advies uw persoonsgegevens van jou zelf,
bijvoorbeeld als je een opdracht voor juridische dienstverlening verstrekt, als je de website
bezoekt, jouw visitekaartje verstrekt of uit het verkrijgen van informatie tijdens (telefoon)
gesprekken, WhatsApp, e-mailcorrespondentie, of het invullen van een formulier op de
website www.dsja.nl.
Ook kan het zijn dat we je gegevens krijgen via derden in verband met mijn dienstverlening,
bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die DS Juridisch
Advies behandelt, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.
Waarvoor worden de persoonsgegevens verwerkt?
In alle relaties die worden aangegaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best
mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden.
De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
Juridische dienstverlening
Uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding
(inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, voeren van
een gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht) worden verwerkt.
Marketingdoeleinden
Om het relatiebestand te onderhouden en uit te breiden kan DS Juridisch Advies jou
benaderen met voor jou relevante informatie, publicaties of uitnodigingen.
Gebruik en verbetering van de website
Om de inhoud en het gebruik van de website (www.dsja.nl) te volgen en te verbeteren, wordt
het surfgedrag van bezoekers op de website verzameld en geanalyseerd.
Op welke gronden worden de persoonsgegevens verwerkt?
Jouw persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als daarvoor een grondslag
bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende
rechtsgronden uit de AVG:
● Voor de uitvoering van een overeenkomst
● Met uw toestemming
● Vanwege een gerechtvaardigd belang
● Wettelijke verplichting

Het delen van de persoonsgegevens?
Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden met derden. Dat kan onder meer
in de onderstaande gevallen:
● Om fiscale en/of juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren
van een gerechtelijke procedure of om een overeenkomst op te kunnen stellen;
● Externe leveranciers en partners die worden ingeschakeld voor de verwerkingen
zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers.
In geval van subverwerkers worden er verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Ik
werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving.
Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze
zijn verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, dan wordt die
termijn aangehouden.
Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
DS Juridisch Advies heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik,
onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en verlies. Alle partijen die jouw gegevens
eventueel voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien tekenen een
verwerkersovereenkomst of geheimhoudingsverklaring.
Welke rechten heb je?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DS Juridisch
Advies.
Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@dsja.nl.
Cookies of vergelijkbare technieken
DS Juridisch Advies gebruikt geen cookies.
Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij
aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na
constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag
ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt

geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@dsja.nl. Ik kan dan direct
actie ondernemen.
Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die DS Juridisch
Advies verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. DS Juridisch
Advies accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor (de werking en/of inhoud van)
websites of diensten van derden.
Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door DS
Juridisch Advies om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of
regelgeving of wijzigingen binnen mijn bedrijf.
In ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte
te blijven van mijn privacybeleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de
diensten van DS Juridisch Advies ga je akkoord met deze wijzigingen.
Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen via e-mail,
info@dsja.nl of per post: DS Juridisch Advies, t.a.v. Daniëlle Strijbosch, Randenrade 55,
5807 BL Oostrum (Gemeente Venray).
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