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In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Recht bij Arbeid juristen,
bezwaarartsen, mediators, vertrouwenspersonen en arbeidsdeskundigen, persoonsgegevens.
Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de
wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement
informeren wij de betrokkenen c.q. u (cliënten, wederpartijen, debiteuren, crediteuren,
leveranciers) voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen
verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze
verwerking.
Waarom?
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:
• de juridische dienstverlening en advisering, zoals maar niet beperkt tot het behandelen van
geschillen en het voeren van procedures/bezwaarzaken door onze medewerkers en daarbij
ingeschakelde hulppersonen;
• het u kunnen contacteren en informeren indien u onder andere via onze website
(bijvoorbeeld via het contactformulier) hierom heeft verzocht, of heeft ingeschreven voor een
evenement, dan wel u te informeren over relevante diensten, juridisch nieuws en online
mailingen;
• ter kennisdeling, het afleggen van verantwoording over en verbetering van de kwaliteit
van onze dienstverlening;
• het verrichten van eigen bedrijfsvoering, bestaande onder andere uit beleidsontwikkeling
en doelmatig management;
• marketing en business development activiteiten, waaronder onder andere nieuwsbrieven
en uitnodigingen voor bijeenkomsten of events en overige marketingcommunicatie;
• het voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de wettelijke grondslagen:
• Ter uitvoering van de overeenkomst;
• Ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
• Gerechtvaardigd belang;
• Uw toestemming.
Welke?
Zo verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Personalia/identificatiegegevens van de betrokken cliënt bij het aangaan van de
dienstverlening waaronder: naam, voornamen, geslacht, adres, woonplaats,
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telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, eventueel paspoort- of
ID-kaartnummer, BSN-nummer, functie, kopie identificatiebewijs, bankrekeningnummer,
alsook deze gegevens of een deel daarvan van de wederpartij of derden;
• Gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van een geschil;
• Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
• Gegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten of
trainingen, zoals wensen ten aanzien van dieet en toegankelijkheid;
• Gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw NAW gegevens en
overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
• Gegevens in verband met het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het
doen van betalingen en het innen van vorderingen;
• Overige (bijzondere) persoonsgegevens die wij op grond van een wettelijke plicht in het
kader van onze dienstverlening dienen te verwerken of voor zover dit noodzakelijk is voor
de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, overeenkomstig artikel
9 lid 2 onder f AVG.
Delen van informatie
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan derden, indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u zoals (advocaten van)
wederpartijen, overheidsinstellingen, rechterlijke instanties, toezichthouder om aan
wettelijke verplichtingen te voldoen en derden zoals (ICT) leveranciers door wie
ondersteunende activiteiten voor ons worden verricht. Indien door een derde
persoonsgegevens van u worden verwerkt in diens hoedanigheid van verwerker, sluiten wij
met deze verwerker een verwerkersovereenkomst conform de vereisten van de AVG.
Veiligheid/vertrouwelijkheid
Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische
maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige
vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons vertrouwelijk
en met passende geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit
Privacyreglement.
Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel(en)
waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende wettelijke
voorschriften dit vereisen.
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Wijzigingen Privacyreglement
Wij kunnen ons Privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie
publiceren op onze website. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken
of er veranderingen zijn doorgevoerd.
Uw rechten
Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op:
• inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw
persoonsgegevens (tenzij wij verplicht zijn om gegevens te bewaren ter voldoening aan
wettelijke verplichtingen of wij een gerechtvaardigd belang hebben uw gegevens te
bewaren);
• maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw persoonsgegevens;
• het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf;
• Intrekking van gegeven toestemming.
Indien u vragen heeft met betrekking tot dit privacyreglement, dan kunt u contact met ons
opnemen op 0320 - 76 91 13 (kantoor).
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