Privacyverklaring IDLegal
Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe IDLegal als verwerkingsverantwoordelijke
omgaat met persoonsgegevens die in het kader van haar werkzaamheden en dienstverlening
worden verwerkt en op welke wijze IDLegal vorm geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende Nederlandse
implemenatiewetgeving (hierna gezamenlijk: de "AVG").
Contactgegevens
Naam kantoor:
Adres:
Contactpersoon:
E-mail:
Website:

IDLegal
Binnenhof 7
2201 KR Noordwijk
mr. I. Driehuis
i.driehuis@idlegal.nl
www.idlegal.nl

Doelen van verwerking
IDLegal verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:
•

•
•
•
•

voor de uitvoering van de overeenkomst, wanneer u IDLegal opdracht geeft tot het
verlenen van juridische diensten en, indien van toepassing, het voeren van
(gerechtelijke) procedures;
voor het innen van declaraties;
om te voldoen aan de op IDLegal rustende wettelijke taken en verplichtingen;
voor het onderhouden van contact met u; en
om u te kunnen uitnodigen voor door IDLegal te organiseren evenementen en om u
nadere juridische actualiteiten toe te zenden, bijvoorbeeld door middel van een
nieuwsbrief.

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor andere
doelen verwerkt.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
IDLegal verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als u IDLegal
namens een bedrijf heeft ingeschakeld: uw voornaam, initialen, achternaam, uw titel/functie,
kantooradres, kantoortelefoonnummer, werk mobiele telefoonnummer en uw kantooremailadres. Indien u IDLegal als privépersoon heeft ingeschakeld, worden uw voornaam,
initialen, achternaam, privéadres, privételefoonnummer, privée-mailadres en een
geanonimiseerde (afgeschermde pasfoto en BSN-nummer) kopie van een geldig
legitimatiebewijs verwerkt.
Bron van verwerkte persoonsgegevens
De hiervoorgenoemde persoonsgegevens verwerkt IDLegal, omdat deze (i) door u als
betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het
contactformulier op de website van IDLegal, (ii) in het kader van de dienstverlening zijn
verkregen, (iii) door derden (zoals een wederpartij) aan IDLegal kenbaar zijn gemaakt of (iv)
via openbare bronnen, waaronder het handelsregister van de Kamer van Koophandel,
zakelijke websites en het internet, zijn verkregen.
Grondslag van verwerking
IDLegal verwerkt uw persoonsgegevens met uitzondering van de geanomiseerde kopie van een
legitimatiebewijs uitsluitend op grond van uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1(b)
AVG). Een kopie van een legitimatiebewijs wordt verwerkt op grond van een wettelijke
verplichting (artikel 6.1(c), artikel 7.1 tot en met 7.3 Voda).
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Delen van uw persoonsgevens
IDLegal deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de
dienstverlening en in overeenstemming is met de doelen van verwerking. U kunt hierbij
denken aan het inschakelen van een andere advocaat, een deurwaarder, of een deskundige door
IDLegal ten behoeve van uw opdracht of het delen van uw persoonsgegevens in het kader van
een (gerechtelijke) procedure of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast is het mogelijk dat IDLegal uw persoonsgegevens verstrekt aan een derde partij, een
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, indien en voor zover
IDLegal daartoe op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting gehouden is.
Met derden die in opdracht van IDLegal uw persoonsgegevens verwerken, wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten waardoor dze derde eveneens gehouden is tot naleving van
de AVG. Derden die door IDLegal in het kader van haar dienstverlening worden ingeschakeld,
zoals een andere advocaat, deurwaarder of deskundige, zijn zelfstandig verantwoordelijke
onder de AVG en zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de AVG.
Doorgifte van uw persoonsgegevens
IDLegal geeft geen persoonsgegevens door buiten de EU of aan een internationale
organisatie.
Beveiliging van persoonsgegevens
IDLegal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid
van uw persoonsgegevens te waarborgen en deze te beschermenen tegen manipulatie, verlies,
vernietiging, schade, ongeoorloofde toegang en andere vormen van ongeoorloofde verwerking.
Opslag en bewaren van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een eigen server van IDLegal en een
gecontracteerde server in Nederland. Uw persoonsgegevens worden door IDLegal voor een
periode van zeven (7) jaar na sluiting van uw dossier bewaard, tenzij sprake is van een
langere toepasselijke wettelijke bewaar- of verjaringstermijn. Uw persoonsgegevens zullen
niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Onder de AVG heeft u de volgende rechten:
Recht van inzage
U kunt altijd inzage vragen in welke van uw persoonsgegevens door IDLegal worden
verwerkt, voor welke doelen en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.
Recht op correctie, aanvulling
Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn verwerkt of dienen te
worden aangevuld, heeft u het recht om correctie of aanvulling of van deze persoonsgegevens
te vragen.
Recht op het wissen van gegevens (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek
indienen. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor IDLegal niet op uw verzoek kan
ingaan. U zult hier dan over geïnformeerd worden.
Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door IDLegal wenst te beperken (in
afwachting van een door u gevraagde correctie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar
tegen verwerking of omdat u juist niet wenst dat persoonsgegevens worden verwijderd
ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
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Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
Wanneer uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming of op grond van uitvoering van
een overeenkomst worden verwerkt en u de persoonsgegevens wenst over te dragen aan een
andere dienstverlener, kunt u hiervoor een verzoek indienen.
Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens,
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van uw eerder gegeven toestemming,
kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier (4) weken na
ontvangst van uw verzoek nader bericht van IDLegal.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij IDLegal aan uw verzoek als betrokkene
geen of geen volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.
Uw verzoeken kunt u richten aan: IDLegal, info@idlegal, t.a.v. mr. I. Driehuis, Binnenhof 7,
2201 KR Noordwijk.
Teneinde er zeker van te zijn dat IDLegal op basis van uw verzoek de desbetreffende
persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, zal IDLegal u vragen ter verificatie een
kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een onleesbaar
gemaakte (afgeschermde) pasfoto en BSN-nummer. IDLegal neemt alleen verzoeken in
behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Website
IDLegal maakt geen gebruik van sociale media en de website van IDLegal bevat geen buttons
van en/of links naar sociale media.
De website van IDLegal maakt geen gebruik van cookies.
De website van IDLegal geeft alleen informatie over IDLegal en haar dienstverlening.
IDLegal heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring zullen
op de website van IDLegal (www.idlegal.nl) worden gepubliceerd. Raadpleeg daarom
regelmatig de website van IDLegal.
Vragen & contact
Bij vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door
IDLegal of deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met mr. I. Driehuis
(i.driehuis@idlegal.nl onder vermelding van "privacy"). U heeft ook het recht een klacht in te
dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u
terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Deze privacyverklaring is opgesteld op 8 september 2019.
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