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Privacyverklaring Bosman Advocatuur
Bosman Advocatuur, gevestigd aan de Leeuwenbrug 89A (7411 TH) te Deventer, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bosman Advocatuur
Leeuwenbrug 89A
7411 TH Deventer
+ 31 (0)570 – 71 48 66
www.bosmanadvocatuur.nl
Mr. J.W. Bosman is de Functionaris Gegevensbescherming van Bosman Advocatuur. Hij is te bereiken
via info@bosmanadvocatuur.nl en + 31 (0)570 – 71 48 66.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
In verband met onze dienstverlening verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:
- strafrechtelijk verleden
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar (in het geval van minderjarige cliënten)
- burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens gelet op onze dienstverlening en gelet op de wettelijke
verplichtingen die voor ons gelden, zoals de plicht onze cliënten te identificeren en een ordentelijke
administratie te voeren.
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Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing,
waarin een beperking van onze aansprakelijkheid is opgenomen.

Bosman Advocatuur
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij zijn verplicht uw
dossiergegevens gedurende vijf jaren te bewaren en de facturen aangaande onze dienstverlening
gedurende zeven jaren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Klik hier voor het cookiebeleid van onze website.
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 ons. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bosmanadvocatuur.nl. We reageren zo snel
mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmet-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor (info@bosmanadvocatuur.nl of + 31 (0)570 – 71
48 66).
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