Privacyverklaring Rede Legal B.V.

Rede Legal B.V., gevestigd te (6711 BE) EDE aan de Amsterdamseweg 11 en ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer 61893277 (hierna: ‘Rede Legal’) is verantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 7
van de Algemene Verordening Gegevensbewerking voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: 		
Adres/pc: 		
Tel: 			
Contactpersoon:

http://www.rede-legal.nl
Amsterdamseweg 11, 6711 BE EDE
+31 (0)318-200231
mr. J. Bosman

Op wie is dit Privacy statement van toepassing?
Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Rede Legal persoonsgegevens verwerkt.
Dit Privacy Statement is van toepassing op:
- cliënten van Rede Legal;
- potentiële cliënten met wie Rede Legal contact heeft gelegd of wil leggen;
- bezoekers van de website van Rede Legal, www.rede-legal.nl;
- sollicitanten en werknemers van Rede Legal;
- ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Rede Legal;
- alle andere personen die contact opnemen met Rede Legal of van wie Rede Legal
persoonsgegevens verwerkt;
Persoonsgegevens die wij verwerken
Rede Legal verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, o.a. gegevens die u verstrekt tijdens uw bezoek
aan kantoor, per email, telefonisch en per post, of door bezoek aan onze website. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen die wij – al dan niet verkregen via derden – hebben ontleend aan andere bronnen, zoals bijvoorbeeld
(zakelijke) sociale media platforms als Linkedin en persoonsgegevens verkregen uit openbare bronnen zoals het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.
Rede Legal verwerkt ook persoonsgegevens van derden, zoals bijvoorbeeld van wederpartijen, welke verwerking nodig is
voor de uitvoering van de werkzaamheden van Rede Legal B.V. als advocatenkantoor.
‘Gewone’ persoonsgegevens
Rede Legal verwerkt mogelijk de volgende persoonsgegevens van betrokkenen, zoals van o.a.
(potentiële) cliënten, sollicitanten en werknemers en mogelijk ook van derden, waaronder
wederpartijen, natuurlijke- of rechtspersonen en (overheids)instanties:
•
Voor- en achternaam
•
Geslacht
•
Geboortedatum
•
Geboorteplaats
•
Adresgegevens
•
Telefoonnummer
•
E-mailadres
•
Bankrekeningnummer
•
Overige persoonsgegevens die actief aan Rede Legal worden verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;

‘Bijzondere en/of gevoelige’ persoonsgegevens
Rede Legal verwerkt in voorkomende gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
•
Burgerservicenummer (BSN), o.a. nodig voor de aanvraag van een toevoeging voor de Raad voor Rechtsbijstand voor
cliënten;
•
het lidmaatschap van een vakvereniging, maar slechts in arbeidsrechtdossiers indien relevant;
•
medische informatie, maar slechts in (arbeids-) of socialezekerheidsrecht dossiers en in dossiers waarin de verwerking van deze informatie nodig is om aan te tonen dat de gezondheid van een betrokkene of derde van invloed
is (geweest) op het door deze betrokkene(n) of derde(n) bepalen van zijn of haar wil en/of op het verrichten van
rechtshandelingen;
•
strafrechtelijke gegevens, maar slechts in dossiers voor cliënten waarin het verwerken van die gegevens van betrokk
ne(n) of derden nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht richting cliënt(en);
Grondslagen voor de verwerking
Rede Legal verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
•
het kunnen uitvoering van de overeenkomst van opdracht met cliënten;
•
het kunnen voldoen aan een wettelijke plicht;
•
het hebben van een gerechtvaardigd belang bij de verwerking; en/of
•
de verkregen toestemming om persoonsgegevens te verwerken;
Doelen van de verwerking
Rede Legal verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:
•
het kunnen uitvoeren van de overeenkomst van opdracht met cliënten;
•
het kunnen communiceren om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
•
het kunnen informeren over wijzigingen van de dienstverlening;
•
het cliënten een account kunnen aanbieden voor het inlogportaal van de website;
•
het kunnen archiveren en – indien nodig – heropenen van dossiers;
•
het kunnen toetsen/evalueren van de dienstverlening;
•
het kunnen voldoen aan een wettelijke plicht, zoals het doen van belastingaangifte en het aanvragen van toevoegingen voor de Raad voor Rechtsbijstand;
•
het kunnen berichten van (potentiële) relaties over de dienstverlening;
•
het kunnen beschermen van haar financiële belangen;
•
het kunnen beveiligen en beheren van haar systemen;
Persoonsgegevens van bezoekers van de website
Van bezoekers van haar website www.rede-legal.nl verwerkt Rede Legal de volgende
persoonsgegevens:
•
IP-adres;
•
Internetbrowser en apparaat type;
Geautomatiseerde besluitvorming
Rede Legal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang Rede Legal persoonsgegevens bewaart
Rede Legal bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen als opgenomen in deze Privacyverklaring te realiseren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende
doelen te bereiken.
Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, bijvoorbeeld omdat Rede Legal moet voldoen aan een wettelijke
bewaarplicht, maar ook wanneer het vernietigen van gegevens vóórdat een verjaringstermijn verstrijkt mogelijk kan
leiden tot een toekomstig bewijsprobleem.
Delen van persoonsgegevens met derden
Rede Legal kan in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens uitwisselen met verschillende derden. Dit
gebeurt alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening en met inachtneming van
de hiervoor genoemde doeleinden. Daarbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat,
het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in
opdracht van Rede Legal, zoals een IT-leverancier. Ook worden persoonsgegevens verstrekt in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met derden onder wie wederpartijen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook
slechts verwerken met inachtneming van voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, zoals een toezichthouder of een andere met
openbaar gezag beklede instantie, wanneer Rede Legal aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Rede Legal zal uw
gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Hoe Rede Legal uw gegevens beveiligt
Rede Legal 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 om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, leggen wij daarover te maken afspraken vast in een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een passend niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rede Legal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast
kan Rede Legal uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, maar dit doen wij slechts met uw nadrukkelijke
toestemming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die Rede Legal gebruikt
Rede Legal B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op
uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die Rede Legal gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Bezoekers aan de website kunnen zich afmelden voor cookies door hun internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd.
Uw rechten
Betrokkenen hebben het recht om een verzoek te doen om persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van uw verzoek
ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens, mits en voor zover dit geen schending van het
recht op geheimhouding oplevert. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Rede Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Daarbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten
en

wettelijke bewaartermijnen. Indien uit het overzicht onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen,
aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Daarnaast hebt u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. Ook kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rede Legal vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
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@rede-legal.nl.
Identificatie verzoeker door Rede Legal
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (‘machine readable zone’, de strook met nummers
onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID app’ voor gebruiken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Klachten?
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Rede Legal B.V., laat u dat dan vooral weten.
Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 juni 2018. Rede legal kan deze
privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden
daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele
wijzigingen

