Privacy verklaring

De Horst | Scheidingsadvocaten en Mediators, tevens handelend onder de naam De Horst
Mediation, hierna te noemen “De Horst”, zorgt dat persoonlijke informatie die aan haar wordt
verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden in overeenstemming
met de geldende wet- en regelgeving verwerkt.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Horst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of
omdat u deze aan haar verstrekt. De persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt,
afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt, zijn voor- en achternaam,
geslacht, geboorteplaats en -datum, Burgerservicenummer (uitsluitend voor het voeren van
gerechtelijke procedures), nationaliteit, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
Grondslag en doel van de verwerking en bewaartermijn
De Horst verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan een verstrekte
opdracht en om te kunnen voldoen aan een verplichting volgens de wet of de gedragsregels
voor advocatuur en mediation, zoals het verifiëren van identiteit. De Horst bewaart
persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. De bewaartermijn
is gelijk aan de bewaartermijn voor dossiers, te weten zeven jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Horst verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens worden
uitsluitend aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is bij de uitvoering van een opdracht
en om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. De Horst heeft met bedrijven die
uw gegevens verwerken verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor de
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.
Functionele en analytische cookies
De Horst kan onze websites www.dehorstadvocaten.nl en www.dehorstmediation.nl.
functionele en analytische cookies gebruiken die geen inbreuk maken op de privacy van
derden. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de websites. Voor het plaatsen
van analytische cookies hoeft De Horst geen toestemming te vragen.
Google Analytics
Er kan op de websites een cookie worden geplaatst van Google Analytics zodat De Horst
geïnformeerd kan worden over de bezoekers op haar websites. De Horst geeft Google
Analytics geen toestemming om haar persoonsgegevens te gebruiken en heeft geen invloed
op diens activiteiten.

Privacyverklaring mei 2021
Pagina 1 van 2

Social Media button
De Horst kan een social media button op haar website plaatsen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek daartoe per e-mail sturen naar secretariaat@dehorstmediation.nl of
secretariaat@dehorstadvocaten.nl of per gewone post aan De Horst, Koningin
Wilhelminalaan 1, 3818 HN Amersfoort. Uw verzoek zal binnen vier weken in behandeling
worden genomen.
Bezwaar tegen verwerking / klacht
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en eventueel uw
toestemming voor gegevensverwerking intrekken. Ook heeft u recht op overdraagbaarheid
van gegevens. U kunt daartoe een schriftelijk verzoek bij De Horst indienen. U kunt ook een
klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de
website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Beveiliging van persoonsgegevens
De Horst neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik wordt u verzocht contact op te nemen via
secretariaat@dehorstmediation.nl of secretariaat@dehorstadvocaten.nl.
De Horst heeft het recht om deze privacy verklaring eenzijdig aan te passen. De meest
recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.
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