Privacyverklaring DHE Jurist

Contactgegevens:
https://dhejurist.nl
Van Noremborghstraat 53
5212 NB ’s-Hertogenboch
085-7430185

Doel gegevensverwerking
DHE Jurist verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u zelf deze gegevens aan ons verstrekt. DHE Jurist
verzamelt van cliënten naam, adres, telefoonnummer, kopie identiteitsbewijs,
loonstroken, arbeidsovereenkomst, BSN-nummer, e-mailadres, overige
persoonsgegevens die u actief verstrekt, gegevens met betrekking tot
verzekeringen, IBAN-nummer, eventuele medische gegevens. Ook van
zakelijke/bedrijfs-relaties als van contactpersonen bij opdrachtgevers worden
naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen.
DHE Jurist verwerkt uw persoonsgegevens met het doel:
- Het afhandelen van uw betaling;
- Het afhandelen van uw administratieve gegevens;
- U te kunnen informeren over/wijzigen/ontwikkelen/optimaliseren van
onze diensten en/of producten;
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- Het verwerken van persoonsgegevens als DHE Jurist daartoe wettelijk
verplicht is, zoals benodigde gegevens voor het doen van onze
belastingaangifte;
- DHE Jurist analyseert uw gedrag op de website door middel van cookies
ter verbetering van de website en het aanbod van haar dienstverlening
af te stemmen op uw voorkeuren.
DHE Jurist verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten
de organisatie van DHE Jurist om tenzij;
- Dat verplicht is voor een wettelijk voorschrift;
- Dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met
DHE heeft gesloten;
- U daarvoor toestemming heeft gegeven.

Bewaartermijn
DHE Jurist bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor een
goede administratie/doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Uw persoonsgegevens worden voor de duur van 2 jaar bewaard, na
sluiting van het dossier. Tenzij de wet een andere bewaartermijn voorschrijft.
DHE Jurist zal dan de wettelijke termijn in acht nemen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of
te (laten) verwijderen. Aan het recht tot verwijdering kan alleen tegemoet
worden gekomen zolang de wettelijke bewaartermijn gehandhaafd blijft of het
bewaren van de gegevens van een ander niet van aanmerkelijk belang is.
Tevens heeft u het recht op een afschrift hiervan voor zover de privacy van een
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ander niet wordt geschaad. U heeft het recht om uw eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door DHE Jurist en heeft u recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een in een
computerbestand naar u toesturen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of
verwijdering, intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@dhejurist.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan verzoeken wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen.

Beveiliging persoonsgegevens
DHE Jurist neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk
hebben dat uw gegevens niet op de juiste wijze worden beveiligd of zijn er
aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@dhejurist.nl of
telefonisch.

Heeft u vragen/opmerkingen? Dan kunt u hier schriftelijk contact over
opnemen via info@dhejurist.nl.
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