Privacyverklaring
Lelystad, 1 juni 2021

Inleiding
EA Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt
behandeld. Via deze privacyverklaring informeren wij u over de wijzen waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Hiermee
wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) neergelegde informatieplicht aan
de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens EA Advocaten verwerkt.

Artikel 1 toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende (natuurlijke) personen:
a. cliënten/opdrachtgevers en potentiële cliënten/opdrachtgevers;
b. bezoekers van www.ea-advocaten.nl;
c. ontvangers van nieuwsbrieven en/of andere mailings van EA Advocaten;
d. alle andere personen met wie EA Advocaten contact opneemt of van wie EA Advocaten persoonsgegevens
verwerkt.

Artikel 2 verwerking van persoonsgegevens
EA Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens die door u op eigen initiatief zijn verstrekt, door derde partijen
(zoals wederpartijen) kenbaar zijn gemaakt en/of via openbare bronnen bekend zijn geworden:
a. basisinformatie (zoals uw voor- en achternaam, titel, contactgegevens, het bedrijf waar u werkt en uw functie);
b. andere persoonsgegevens die benodigd zijn voor de dienstverlening van EA Advocaten, zoals;
i.
informatie voor vaststelling van uw identiteit (zoals uw identiteitsbewijs);
ii.
bij personenschadezaken: persoonsgegevens die benodigd zijn voor de vaststelling van
aansprakelijkheid, de geleden en/of te lijden schade (zoals medische en financiële informatie en
informatie over uw dagelijks leven en werk) en de uitkering van de schadevergoeding (zoals uw
bankrekeningnummer);
c. technische gegevens van het apparaat waarmee u de website www.ea-advocaten.nl bezoekt (zoals uw IP-adres
en surfgedrag op de website);
d. alle overige persoonsgegevens die EA Advocaten gebruikt voor de in artikel 3 genoemde verwerkingsdoeleinden.

Artikel 3 verwerkingsdoeleinden
EA Advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
a. de voorbereiding, uitvoering en afronding van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische
diensten (zoals het geven van juridisch advies, het opstellen van processtukken, het voeren van
onderhandelingen, het voeren van gerechtelijke procedures, het declareren voor de verrichte werkzaamheden en
het samenwerken met en/of doorverwijzen naar een andere dienstverlener);
b. het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen die advocaten verplichten bepaalde informatie in te
winnen en vast te leggen, zoals voor advocaten geldende beroepsregels, de Wet ter voorkoming van witwassen
en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op Rechtsbijstand (voor het verkrijgen van gefinancierde
rechtsbijstand);
c. het onderhouden van contact door toezending van nieuwbrieven, mailings en/of door de betrokkene gevraagde
specifieke informatie;
d. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde
bestaande relaties en potentiële opdrachtgevers van relevante informatie te kunnen voorzien (zonder daarbij
bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan
te leggen);
e. het verbeteren van de inhoud en het gebruik van de website www.ea-advocaten.nl door het verzamelen en
analyseren van het surfgedrag van de bezoekers op de website;
i.
waarbij de website gebruik kan maken van enkele cookies voor websitestatistieken en om
gebruikservaringen efficiënter te maken;
ii.
waarbij de verzamelde persoonsgegevens in beginsel anoniem zijn en door de advocaat niet aan derden
worden verkocht;
f. de werving en selectie.

Artikel 4 verwerkingsgronden
EA Advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
a. met toestemming van betrokkene(n);
b. voor het aangaan en/of uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten;
c. vanwege een wettelijke verplichting;
d. vanwege een gerechtvaardigd belang.

Artikel 5 persoonsgegevens delen met derden
EA Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat nodig is voor de dienstverlening door
EA Advocaten en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, zoals in de volgende gevallen:
a. waarneming van de praktijk;
b. inschakeling van een derde partij namens en in opdracht van EA Advocaten, zoals een deskundige (voor het laten
uitvoeren van een deskundigenonderzoek), IT-leveranciers (die de IT-omgeving van de advocaat beheren en
beveiligen) en leveranciers van telefonie;
c. verstrekking van persoonsgegevens aan een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie,
voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 6 beveiliging persoonsgegevens
EA Advocaten zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische
maatregelen om de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens goed te waarborgen.
De website www.ea-advocaten.nl kan hyperlinks bevatten naar de websites van sociale medianetwerken, zoals Twitter en
LinkedIn, en/of andere derde partijen. Voor zover EA Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, worden
met deze partijen – indien dit nodig is in het kader van de bescherming van persoonsgegevens –
verwerkingsovereenkomsten gesloten. Derde partijen zijn eveneens gehouden tot naleving van de privacywet- en
regelgeving. EA Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door derde partijen. Voor informatie over de wijze waarop deze derde partijen omgaan met
persoonsgegevens, wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze partijen.

Artikel 7 bewaring persoonsgegevens
EA Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden van gegevensverwerking, dan wel vereist is op grond van de geldende wet- en regelgeving. EA Advocaten
hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. cliënt- en dossiergegevens: in beginsel 7 jaar na afronding van de zaak;
b. gegevens van sollicitanten: maximaal 8 weken na afronding van de sollicitatieprocedure, tenzij de betrokkene aan
de advocaat toestemming verleent om de gegevens langer te bewaren voor toekomstige vacatures;
c. bezoekers van de website en ontvangers van nieuwsbrieven: maximaal 5 jaar na het laatste bezoek aan de
website of na uitschrijving voor de nieuwsbrief, tenzij door betrokkene eerder hiertegen bezwaar wordt gemaakt.

Artikel 8 beschikbaarheid en wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.ea-advocaten.nl en wordt op verzoek kosteloos aan betrokkene
toegezonden.
EA Advocaten heeft het recht om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Raadpleeg www.eaadvocaten.nl voor een actuele privacyverklaring.

Artikel 9 rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht om EA Advocaten, wanneer deze verantwoordelijk is voor gegevensverwerking, te
verzoeken om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Tevens kan bezwaar worden
gemaakt tegen verwerking van persoonsgegevens of een eerder gegeven toestemming tot verwerking worden ingetrokken.
Ook bij vragen of klachten over de gegevensverwerking kunt u contact opnemen met EA Advocaten. Mocht een klacht niet
naar uw tevredenheid worden opgelost dan kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de bevoegde
toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens.

De contactgegevens van EA Advocaten zijn:
A Weerribben 63, 8244 EW te LELYSTAD
P Postbus 2227, 8203 AE te LELYSTAD
T 0329 234 920
E j.eerdmans@ea-advocaten.nl (mr. J.D. Eerdmans)
E a.arijenzad@ae-advocaten.nl (mr. A.C. Arijenzad)
EA Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Mocht u (als
indiener van het verzoek) geen cliënt zijn, dan dient u ter verificatie een kopie te overleggen van een geldig paspoort,
rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN.
U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw verzoek, vraag of klacht. Houdt u ermee rekening dat zich
omstandigheden kunnen voordoen waarbij EA Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering
kan geven, bijvoorbeeld op grond van de geheimhoudingsplicht van advocaten, wettelijke bewaartermijnen en/of andere
privacyregels.

