Privacyverklaring
Torenhout Advocaten & Mediators, gevestigd aan Lange Houtstraat 13 2511 CV DEN HAAG, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens: www.torenhoutadvocaten.nl
Lange Houtstraat 13
2511 CV DEN HAAG
t. 070 3560014

Persoonsgegevens die wij verwerken
Torenhout Advocaten & Mediators verwerkt persoonsgegevens in geval u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, bankrekeningnummer, gegevens legitimatie,
zo nodig ook van de partner.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Torenhout Advocaten & Mediators verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u en zo nodig uw partner en kinderen:
Bsn-nummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Torenhout Advocaten & Mediators verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Voor de uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Dossiers in behandeling bij een advocaat worden in beginsel 5 jaar bewaard. Mediationdossiers
worden 7 jaar bewaard.
Uw naam, adres, geboortedatum en bsn-nummers worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere bescheiden waarop de
persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van 7 jaar na afloop van het
boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die de
mediator verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT
provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan ons heeft

verstrekt, doorgegeven aan de partij die ten behoeve van de mediator de financiële administratie
verricht.
Met deze partijen heeft de mediator een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal
eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.
Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een in behandeling genomen dossier, een klacht
indient tegen de betreffende advocaat of mediator die betrekking heeft op de behandeling van een
dossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden
verstrekt aan de klachtenbehandelaar. Uw gegevens worden door deze instantie vertrouwelijk
behandeld.
Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden tenzij wij op grond van geldende wet- en
regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het
kader van een opsporingsonderzoek.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Cookies of vergelijkbare technieken, worden door ons niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Torenhout Advocaten & mediators en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@torenhoutadvocaten.nl.

