PRIVACYVERKLARING BACKX & RIPMEESTER

Algemeen
Backx & Ripmeester Verzekeringsadvocaten B.V. hecht groot belang aan zorgvuldige omgang met uw
persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootste zorgvuldigheid door ons
verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij
verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gegevensverkrijging
Persoonsgegevens zijn al die gegevens die naar u te herleiden zijn (indirect of direct) en die door
gebruik van onze diensten worden achtergelaten. Wij verwerken en bewaren slechts
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze
aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen of dan nodig is voor de doelen zoals genoemd in deze
privacyverklaring. Persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan
derden, tenzij sprake is van een wettelijke verplichting daartoe. Daarnaast mogen wij derden
inschakelen die onder ons toezicht verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren (‘verwerkers’).
Deze verwerkers mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren en handelen
steeds onder onze verantwoordelijkheid.

Doelen
De persoonsgegevens die wij ontvangen gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten ter zake van juridische diensten. Als je op onze website het contactformulier invult of
ons een e-mail stuurt, worden die gegevens net zolang bewaard als nodig is voor deugdelijke
beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw rechten
U hebt onder andere het recht ons te melden dat u persoonsgegevens in wil zien, wil corrigeren of
verwijderen. Als u nog vragen, opmerkingen of vragen hebt over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen.

Andere situaties
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden waar u middels een
link op onze website terecht kunt komen. Daar is de privacyverklaring van die betreffende website of
platform van toepassing.

Wijzigingen in onze privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigingen door de bijgewerkte versie op onze
website te plaatsen.

