PRIVACY REGLEMENT
Bij Van Gastel en Bal Advocaten (Van Gastel en Bal) staat uw privacy hoog in het vaandel.
Wij waarborgen de veiligheid van de persoonlijke gegevens die u ons in vertrouwen heeft
verschaft. In overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”)
verwerken wij uw persoonsgegevens. Het privacy reglement van Van Gastel en Bal is
laatstelijk bijgewerkt op 25 mei 2018.
Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon zijn persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden onder meer door u aan ons
verstrekt. Tevens kunnen wij ook uw persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zoals
bijvoorbeeld het Kadaster, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, een andere
advocaat, wederpartijen of openbare bronnen.
Doeleinden en grondslagen
De doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:
 het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van juridische dienstverlening;
 het verstrekken van onze juridische dienstverlening;
 het beheren van daaruit voortvloeiende relaties, tevens daarbij inbegrepen het uitvoeren
van activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het cliëntenbestand.
Het verwerken van uw persoonsgegevens doen wij op basis van een of diverse juridische
grondslagen:
 de uitvoering van de overeenkomst;
 het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 uw gegeven toestemming;
 algemeen belang;
 gerechtvaardigd belang.
Bewaartermijn
Van Gastel en Bal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het
bereiken van de in onderhavig privacy reglement genoemde doeleinden dan wel om aan weten regelgeving te voldoen.
Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens eveneens delen met
derden, waaronder, maar niet beperkt tot:
 derden die van belang zijn voor de juridische dienstverlening die Van Gastel en Bal
verstrekt, zoals bijvoorbeeld wederpartij(en), advocaten, gerechten, overheidsinstellingen
en regelgevingsinstanties;
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voor de uitvoering van onze dienstverlening kunnen de persoonsgegevens eveneens
worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, voor zover dit bijvoorbeeld
noodzakelijk is voor een internationale juridische procedure of grensoverschrijdende
juridische diensten;
toezichthouders en andere instanties om zodoende aan wettelijke verplichtingen te
voldoen;
externe leveranciers die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor
de in onderhavig privacy reglement omschreven doeleinden, zoals bijvoorbeeld leveranciers van communicatiediensten, ICT leveranciers en/of andere diensten.

Mocht er sprake zijn van het doorgeven van uw persoonsgegevens naar bovenstaande
derden, dan geschiedt dit enkel voor de in onderhavig privacy reglement opgenomen doeleinden en vermelde grondslagen.
Voorgenoemde derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hebben een eigen
verantwoordelijkheid voor de naleving van de privacy wetgeving. Van Gastel en Bal is niet
verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze
derden. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens door voorgenoemde derden, in hoedanigheid van verwerker van Van Gastel en Bal, sluit Van Gastel en Bal met desbetreffende
derden een verwerkingsovereenkomst, die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Recht van inzage, correctie en verzet
Indien u in relatie staat tot ons kantoor, dan beschikt u over een aantal rechten:
 U heeft het recht op inzage. U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage indienen in de
persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld ons wettelijk
verschoningsrecht niet aan uw verzoek te voldoen.
 U heeft het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens in het geval er sprake is
van een onjuist- of onvolledigheid.
 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Voorts kunt u verzoeken om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
Volledigheidshalve wijzen wij u er op dat er zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin
wij (wettelijk) bevoegd zijn om geen uitvoering te geven aan uw verzoek.
 U heeft het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een
gangbare, georganiseerde en machine leesbare vorm te ontvangen.
 U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u er nogmaals op
dat er zich omstandigheden kunnen voordoen, waarin wij (wettelijk) bevoegd zijn om geen
uitvoering te geven aan uw verzoek.
 U heeft het recht om de door u gegeven toestemming voor het verwerken van uw
persoonsgegevens in te trekken. Nogmaals wijzen wij u erop, dat er zich omstandigheden
kunnen voordoen, waarin wij (wettelijk) bevoegd zijn om geen uitvoering te geven aan uw
verzoek.
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Website bezoek
De website van Van Gastel en Bal maakt geen gebruik van cookies. Er wordt derhalve geen
informatie verzameld over de momenten waarop u onze website bezoekt. Onze website biedt
de mogelijkheid om een reactie te ontvangen, indien u bijvoorbeeld nadere informatie wenst.
Mocht u in dat verband via een e-mail reageren, dan zullen noodzakelijkerwijs gegevens van
u worden gebruikt (waaronder uw naam en adres of e-mailadres), zodat wij aan uw verzoek
kunnen voldoen. Gegevens die door u worden verstrekt, zullen slechts worden gebruikt om
aan uw verzoek te voldoen en voor eventueel aangegeven doeleinden uit het onderhavige
privacy reglement. Uw gegevens zullen niet worden opgeslagen voor andere doeleinden.
Wijzigingen
Van Gastel en Bal behoudt zich het recht voor om het onderhavige privacy reglement eenzijdig
te wijzigen en/of aan te vullen, door die op haar website www.vangastel-bal.nl te plaatsen. Wij
adviseren u derhalve om onze website met regelmaat te raadplegen. Bij wezenlijke wijzigingen
van het onderhavige privacy reglement, volgt er een gepaste duidelijke vermelding via onze
website.
Contact
Indien u nadere informatie wenst, vragen heeft of een klacht omtrent de verwerking van uw
persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met Van Gastel en Bal via:
dekoning@vangastel-bal.nl of Van Gastel en Bal Advocaten, t.a.v. de heer mr. J.M. de Koning,
Ridderpoort 36, 2984 BG Ridderkerk.
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