PRIVACYVERKLARING
Algemeen
Deze Privacyverklaring is van toepassing op het verwerken van de persoonsgegevens van cliënten en andere
relaties van Profirma Legal Services.
Daarbij wordt allereerst opgemerkt dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet
worden verwerkt. In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet hoe dit wordt gedaan.
Verwerkingsverantwoordelijke
Profirma Legal Services, gevestigd aan de Schenkkade 50, 2595 AR, Den Haag, en ingeschreven bij het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73019194, is de verwerkingsverantwoordelijke
voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Wijzigingen Privacyverklaring
De Privacyverklaring zal worden aangepast wanneer er daartoe relevante wetswijzigingen zijn of bij aangepaste
wijze van werken door Profirma Legal Services. Raadpleeg de op de website geplaatste Privacyverklaring
daarom periodiek.
Welke gegevens
De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn onder andere uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon,
e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, bankrekeningnummer, geboortedatum, en overige informatie ter uitvoering
van de aan Profirma Legal Services verstrekte opdracht.
De verwerkte persoonsgegevens als hierboven genoemd zijn persoonsgegevens die u zelf heeft bekendgemaakt
aan Profirma Legal Services of die zijn verkregen uit openbare bronnen, zoals gegevens uit het Handelsregister
of het kadaster.
Doel
De persoonsgegevens worden gebruikt ter uitvoering van uw opdracht, naleving van wettelijke verplichtingen
(zoals controles op grond van de WWFT), archivering, administratie, afhandelen van klachten en oplossen van
geschillen.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden
verwerkt.
Delen van persoonsgegevens
De gedragsregel voor een advocaat vereisen het in acht nemen van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Uw
persoonsgegevens worden dan ook niet gedeeld, tenzij: (i) dit voor de uitvoering van de dienstverlening van
Profirma Legal Services noodzakelijk is, (ii) er sprake is van een wettelijke verplichting om de desbetreffende
gegevens te verstrekken.
Als er voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwerkers, worden ingeschakeld, wordt met deze
verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan daartoe in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) gestelde eisen.
Uw rechten
De AVG geeft u het recht om te verzoeken de persoonsgegevens die van u worden bewaard:
- in te zien;
- op te vragen;
- op uw verzoek aan te vullen of te corrigeren;
- op uw verzoek (deels) te laten verwijderen.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
Indien u gebruik wilt maken van uw hierboven genoemde rechten dan kunt u dat melden via contact@profirma.nl.
Binnen vier weken wordt een besluit genomen op uw verzoek.
Wanneer er niet aan uw verzoek tegemoet kan worden gekomen omdat dit in strijd zou zijn met de verplichtingen
als advocaat, het in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan
wordt u hiervan op de hoogte gebracht. U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten.
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