
 
 

 

Verdere informatie over het gebruik van de persoonsgegevens en uw rechten 
 
 
 

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN MIJN GEGEVENS? 

Beumer Advocaten B.V., gevestigd aan de Dorpsdijk 142 te (3161 CE) Rhoon, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN ALS IK VRAGEN HEB OVER HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie via:  iinfo@beumeradvocaten.com. 

HOE ZIT HET MET HET GEBRUIK VAN MIJN GEGEVENS DOOR DERDEN? 

 Beumer heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige 
verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van Beumer en deze Privacyverklaring. 

 Als wij derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en 
voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Verder 
gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw 
persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. 

 In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden, zoals justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe 
wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. 

 Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen wij dit alleen onder de 
voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn. 

 Voor meer informatie over deze leverancier kunt u contact met ons opnemen via:  info@beumeradvocaten.com. 

HOE BEVEILIGEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? 

 Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, 
openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. 

 Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen 
wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren wij u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te 
beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. 

WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS (EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN) 
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 U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet 
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke 
doeleinden die gegevens worden gebruikt. 

 Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking 
van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen. 

 U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. 

 U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen. 

 Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan 
uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze 
systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden 
gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen 
in gevaar brengt. 

 U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer 
len een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Beumer of  info@beumeradvocaten.com. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het 
identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord. 

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht. 
PLAATSEN JULLIE COOKIES ALS IK JULLIE WEBSITE BEZOEK? 

Op de website van Beumer Advocaten B.V. worden functionele cookies geplaatst. Dit zijn cookies die worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te 
maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan. Deze cookies bevatten geen identificerende gegevens. 

GEBRUIKEN JULLIE MIJN GEGEVENS VOOR HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN? 

 Wij gebruiken contactgegevens van onze cliënten voor het versturen van servicemails en het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en 

uitnodigingen voor events. U kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of uw voorkeuren instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken 

die in ieder bericht is opgenomen of door een mail aan  info@beumeradvocaten.com. Wij gebruiken uw contactgegevens tot maximaal drie jaar na het sluiten van het 

dossier dat wij voor u hebben behandeld. 

 Wij gebruiken contactgegevens van andere relaties dan onze cliënten voor het versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events 

alleen als u daar vooraf toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is 

opgenomen of door een mail aan  info@beumeradvocaten.com. Wij zullen u na drie jaar weer opnieuw toestemming vragen voor het gebruik van uw 

contactgegevens. 
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