Privacy Policy Arbeidsrechtzaken.nl en Hendrikse Renes Advocaten
Wie zijn wij en wat doen we?
Wij zijn Arbeidsrechtzaken.nl onderdeel van, en tevens handelend onder de naam
Hendrikse Renes Advocaten. Wij zijn een ervaren, laagdrempelig en gespecialiseerd
advocatenkantoor dat met name adviseert op het gebied van Arbeidsrecht en andere
samenwerkingsverbanden (Ondernemingsrecht)(de Diensten). Op onze website
www.arbeidsrechtzaken.nl en www.hendrikse-renes.nl staat meer informatie over ons
en onze dienstverlening (de Website).
Privacy is voor ons van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving
op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de onderstaande tekst leggen we uit welke
Persoonsgegevens we via onze Website en Diensten verwerken. Verder leggen we uit
voor welke doeleinden we Persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en voor
hoe lang we ze opslaan.
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, zich bij ons aanmeldt
als cliënt, sollicitant of voor een andere activiteit (Door bijvoorbeeld telefonisch contact
met ons op te nemen) dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij verwerken uw
persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor
noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door
ons:
•

Om contact met u te kunnen opnemen

•

Om u informatie te sturen

•

Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten

•

Voor relatiebeheer

Van cliënten die wij voorzien van juridische bijstand worden deze persoonsgegevens
uitsluitend verwerkt in het kader van de geboden dienstverlening. Deze
persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt.
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Indien u geen behoefte heeft aan onze informatie, of dat uw wilt dat wij op een andere
manier benaderen en/of uw informatie opslaan Zullen wij daar in onze communicatie
zoveel mogelijk rekening mee houden. U kunt een brief of e-mail onder vermelding van
‘blokkering’ of ‘wijziging’ sturen naar onderstaand adres of mail@hendrikse-renes.nl
Hendrikse Renes advocaten
T.a.v. Informatieverwerking
Veembroederhof 37
1019 HD Amsterdam
Op basis waarvan mogen we persoonsgegevens verwerken?
Er bestaan verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij
Persoonsgegevens mogen of zelfs moeten verwerken:
•

In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomsten.

Denkt u hierbij aan contact- en factuurgegevens. En gegevens die zijn opgenomen in
documentatie en communicatie ten behoeve van de juridische dienstverlening.
•

Verplichte wetgeving. Denkt u hierbij aan gegevens voor de Belastingdienst of de

boekhouding. Of in verband met gerechtelijke handelingen of andere dwingende weten regelgeving.
•

In verband met voor ons gerechtvaardigde belangen waarbij wij erop letten dat

de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Bijvoorbeeld voor: het verwerken van
Persoonsgegevens via het contactformulier, verwerken van de gegevens van
sollicitanten, het maken van studies, modellen en statistieken, het toezenden van
nieuwsbrieven naar bestaande cliënten, het verzorgen en verbeteren van de website
waarbij wij door het bezoek aan onze website uw (klik-) gedrag kunnen vaststellen
om u op basis daarvan gerichte informatie kunnen versturen. Wij vragen steeds
vooraf uw expliciete toestemming hiervoor (zie hiervoor bij Website en Cookies) of
voor het deelnemen aan Facebook’s Custom Audience-programma of andere social
media programma’s waarmee wij u gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen als
u Facebook of andere social media bezoekt. Wij kunnen dan uw e-mailadres of een
andere identificatie met Facebook delen om Facebook te laten nagaan of u een
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Facebook-account heeft. Voor meer informatie over aangepaste doelgroep benadering
kunt u de website van de provider van het social netwerk bezoeken.
Website en Cookies
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals bijvoorbeeld de door een
bezoeker meest aangeklikte pagina. Het doel hiervan is om de inrichting van onze
website te verbeteren. Verder maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van
cookies. Een cookie is een bestand, welke bij bezoek aan de website, geplaatst wordt op
de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie waardoor u als bezoeker
beter kan worden herkend als u onze website bezoekt. U kunt in uw browserprogramma
cookies buiten werking stellen zonder dat dit grote gevolgen heeft voor het gebruik van
de website.
Bewaren Persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden. We
bewaren deze in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Uitwisseling van persoonsgegevens
Het doorgeven en ontvangen van gegevens. Het doel van de verwerking van uw
persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij persoonsgegevens delen met andere
organisaties. We maken gebruik van andere dienstverleners voor bijvoorbeeld: emailbeheer- en communicatie, facturatie, administratie, het versturen van
nieuwsbrieven en CRM en gegevensopslag. Voor zover u geen expliciete toestemming
heeft gegeven of er een wettelijke verplichting is. Delen wij deze informatie alleen op
basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en het Arbeidsrechtzaken en
Hendrikse Renes of wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben. Wij
sluiten een verwerkersovereenkomst met externe partijen die onder
verantwoordelijkheid van Arbeidsrechtzaken en Hendrikse Renes gegevens verwerken.

•

Bij uitwisseling buiten de EU nemen wij de daarbij geldende regels in acht

•

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, verdelen of op een

andere manier commercieel ter beschikking stellen aan anderen, behalve zoals
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beschreven is in deze privacyverklaring of als we daarvoor uw voorafgaande
toestemming hebben.
•

Verder dienen we op basis van de Wwft in het geval van een (voorgenomen)
ongebruikelijke transactie (persoons)gegevens te verstrekken aan de Financial
Intelligence Unit – Nederland, zonder dat we daarvan melding mogen doen aan
onze cliënt(en). Uiteraard zullen we uitsluitend melding doen indien de Wwft
ons hiertoe verplicht.

Bescherming van de Persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of tegen enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking. Verder hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid
opgesteld en fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.
Wijzigingen in onze Privacy Policy
Wij zijn uiteraard altijd opzoek om onze Dienst en Website te verbeteren. Het kan dan
ook zijn dat we van tijd tot tijd onze Privacy Policy veranderen. Indien we deze op
beduidende wijze veranderen, dan zullen we daar melding van maken op onze Website
en in de bijgewerkte Privacy Policy.
Uw privacy rechten en onze contactgegevens
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien. Het recht om te vragen om correctie,
beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Verder kunt u vragen om
overdracht van uw gegevens.
Klachten
Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw (persoons)gegevens.
U kunt dan een e-mail sturen naar onze Privacy Officer via: jansen@hendrikse-renes.nl
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Verder bent u tevens gerechtigd een
klacht in te dienen over het gebruik van uw (persoons)gegevens bij de Autoriteit
persoonsgegevens. Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, maar ook in het
geval van vragen, opmerkingen of zorgen over de manier waarop wij met
Persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen naar onze Privacy Officer via:
jansen@hendrikse-renesU ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens
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gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit
persoonsgegevens indien U denkt dat wij gegevens onrechtmatig verwerkt hebben.
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