1. Algemeen
Deze privacyverklaring is van Nathalie Simons Geschillenbeslechting, een
handelsnaam van Nathalie Simons B.V., gevestigd aan de Kastanjelaan 20
(6828 GL) te Arnhem. De privacyverklaring is van toepassing op alle
verwerking van persoonsgegevens door Nathalie Simons
Geschillenbeslechting, ongeacht of dat gebeurt bij het verlenen van
juridische diensten, het gebruik van de website of anderszins. Nathalie
Simons Geschillenbeslechting verwerkt persoonsgegevens als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming.

2. Hoe verkrijg ik persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kan ik op verschillende manieren verkrijgen.
Meestal ontvang ik die persoonsgegevens direct van u of van u w
werkgever/accountant/fiscalist/therapeut. Bijvoorbeeld omdat ik met u of
uw werkgever een overeenkomst aanga, omdat u mijn website bezoekt en
u daarbij wellicht een formulier invult of omdat u bij mij solliciteert. Ik kan
uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bron, zoals van andere
advocaten of adviseurs, uit het Handelsregister of Kadaster of uit
openbare bronnen.
In alle gevallen behandelt Nathalie Simons Geschillenbeslechting de
persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk is in overeenstemming
met deze privacyverklaring.

3. Welke persoonsgegevens verwerk ik?
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbaar persoon bedoeld. Welke specifieke persoonsgegevens van
u ik verwerk hangt af van de vraag hoe en waarvoor deze worden
verkregen. Ik kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:



NAW -gegevens, nationaliteit, geboortedatum en -plaats en geslacht;
Contactgegevens, waaronder e-mailadressen, postadressen en
telefoonnummers;
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Gegevens over door u gebruikte computers of mobiele apparaten,
zoals IP-adres(sen);
In specifieke gevallen, kopie identiteitsbewijs, pasfoto of BSN nummer;
Financiële gegevens, bankgegevens en BTW -nummers;
Alle andere persoonsgegevens die op u betrekking h ebben en die ik
van u of van anderen verkrijg in verband met de hierna genoemde
doeleinden en gronden.

4. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van uw
gegevens
Nathalie Simons Geschillenbeslechting gebruikt de gegevens die zijn
verzameld en verwerkt hoofdzakelijk voor de navo lgende doeleinden:










Voor het leveren van juridische diensten of werkzaamheden en het
aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
Voor de financiële werkzaamheden, zoals het factureren;
Voor het onderhouden van contact met mijn relaties;
Voor marketingactiviteiten en de ontwikkeling van nieuwe diensten of
producten, zoals de verzending van nieuwsbrieven of uitnodigingen
voor bijeenkomsten;
Voor het behandelen van sollicitaties of soortgelijke verzoeken;
Voor het verkrijgen van informatie over het g ebruik van mijn website
en tevredenheid van mijn cliënten en het verbeteren van mijn
dienstverlening;
Voor het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen,
waaronder ook mijn beroepsregels.

Uit het bovenstaande volgt dat de juridische grondslagen v oor de
verwerking van uw persoonsgegevens in ieder geval bestaan uit het
uitvoeren van een overeenkomst, het voldoen aan wettelijke
verplichtingen. Daarnaast is er in bepaalde gevallen, zoals bij de
verzending van nieuwsbrieven, verwerking op grond van uw toestemming.
Uit de hiervoor genoemde doeleinden volgt bovendien dat ik uw
persoonsgegevens ook kan verwerken op grond van een gerechtvaardigd
belang.

4. Cookies
Nathalie Simons Geschillenbeslechting maakt op haar website geen
gebruik van cookies.
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5. Uw rechten
Iedere betrokkene waarvan ik persoonsgegevens verwerk heeft het recht
om zijn persoonsgegevens in te zien. Indien die persoonsgegevens
feitelijke onjuistheden bevatten, kan schriftelijk worden gevraagd om de
gegevens te corrigeren. U bent daarnaast gere chtigd om te vragen om uw
persoonsgegevens (deels) niet meer te verwerken, deze te laten
verwijderen of te laten overdragen aan een andere partij. Indien ik
persoonsgegevens van u verwerk op basis van uw toestemming, kunt u die
toestemming altijd intrekken.
De bovenstaande verzoeken kunnen worden gedaan via
advocaat@nathaliesimons.nl, of op het postadres Kastanjelaan 20, 6828
GL, Arnhem. Ik zal daarbij in alle gevallen uw ident iteit verifiëren en zal
daarna zo spoedig mogelijk op uw vraag of verzoek reageren.
Het kan zijn dat ik uw verzoek om gegevens te verwijderen geheel of
gedeeltelijk niet kan honoreren als ik er een gerechtvaardigd belang bij
heb dat die gegevens nog worden bewaard of verwerkt of indien Nathalie
Simons Geschillenbeslechting daartoe op grond van een wettelijke
verplichting nog gehouden is.

6. Met wie deel ik uw gegevens?
Nathalie Simons Geschillenbeslechting kan uw persoonsgegeven ook
delen met andere partijen. Ik doe dat alleen voor de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden en op basis van de benoemde
grondslagen. Uw gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gedeeld met
andere advocaten, (weder)partijen in juridische geschillen,
overheidsinstanties, toezichthouders en externe leveranciers van Nathalie
Simons Geschillenbeslechting. Er worden niet meer gegevens gedeeld dan
noodzakelijk.
Vaak zijn deze derden zelf als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
de AVG verantwoordelijk voor de naleving van de privacyregelgeving bij de
verwerking van uw persoonsgegevens. Als deze de rden door mij worden
ingeschakeld als verwerker ten behoeve van Nathalie Simons
Geschillenbeslechting, dan sluit ik met die derden een
verwerkersovereenkomst die voldoet aan alle wettelijke vereisten. Indien
uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden buiten de
Europese Economische Ruimte, zorg ik dat dit gebeurt in
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
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7. Beveiliging en bewaartermijnen
Nathalie Simons Geschillenbeslechting gebruikt en bewaart uw
persoonsgegevens uitsluitend voor zover en voor zolang als dat
noodzakelijk is voor het behalen van de bovengenoemde doeleinden,
waarbij de behandeling van dossiers in overeenstemming met de voor
geldende beroepsregels en aansprakelijkheidsrisico’s tot een lange
bewaartermijn leidt. Wettelijke bewaartermijnen worden door Nathalie
Simons Geschillenbeslechting gerespecteerd.
Nathalie Simons Geschillenbeslechting zorgt voor passende technische en
organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens om de kans op
onrechtmatige verwerking zo klein mogelijk te maken.

8. Contactgegevens
Vragen over deze privacyverklaring kunt u stellen door een mail te sturen
aan advocaat@nathaliesimons.nl

9. Aanpassen privacybeleid
Nathalie Simons Geschillenbeslechting kan deze privacyverklaring
aanpassen. Aanpassingen in deze privacyverklaring zullen steeds op deze
website worden gepubliceerd. In de privacy verklaring wordt altijd de
laatste datum van wijziging aangegeven.
Deze privacyverklaring dateert van:
31 december 2021
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