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PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Lindhout Advocatuur & Mediation, gevestigd aan de Groenstraat
139D te (5021 LL) Tilburg (hierna: “LA&M”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die
onze website bezoeken of contact met ons hebben.
In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan
met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde
rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en
regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw
persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 013 – 5912081 of e-mail:
info@lindhoutadvocatuur.nl.
Verwerking van persoonsgegevens
LA&M kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u contact met ons opneemt, gebruik maakt
van de diensten van LA&M, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de
website aan LA&M verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u
een vraag heeft). Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier.
Afhankelijk van de aard van de (rechts)bijstand kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of
bijzondere persoonsgegevens. Inzake de verwerking van betalingen voor door LA&M geleverde
diensten gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
LA&M is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.
Waarom heeft Lindhout Advocatuur & Mediation persoonsgegevens nodig?
LA&M verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar
om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast
kan LA&M uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht, zoals het factureren van werkzaamheden.
Hoe lang bewaart Lindhout Advocatuur & Mediation gegevens?
LA&M bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Gegevens worden niet gedeeld met derden
LA&M verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die LA&M
verstuurt of ontvangt, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider.
Verder staan de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan LA&M heeft
verstrekt, ter kennisneming aan de accountant van LA&M. Met deze partijen heeft LA&M een
verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en
vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.
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Beveiliging
LA&M neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, en
ongeoorloofde toegang door derden. De website van LA&M maakt gebruik van een betrouwbaar SSLcertificaat. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en
organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.
In kaart brengen websitebezoek
LA&M gebruikt alleen technische en functionele cookies en mogelijk analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor meer
informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met
ons op te nemen via het aan het begin van deze privacyverklaring genoemde e-mailadres of
telefoonnummer. LA&M zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Wijzigingen
Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke
regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen
zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte
brengen.

