−

persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u bij ons
solliciteert, zoals voor- en achternamen, geslacht,
adres, e-mailadres, telefoonnummer, informatie uit
CV of sollicitatiebrief en bijlagen, alsmede gegevens
die u gedurende de procedure verstrekt of die door
ons uit openbaar toegankelijke informatie is
verkregen.

−

persoonsgegevens die ons worden verstrekt in het
kader van een zakelijke relatie die wij met u hebben.
Ook wanneer u geen cliënt bij ons bent, kunnen wij
uw persoonsgegevens verwerken. Dat is
bijvoorbeeld het geval wanneer u (contactpersoon
van) een wederpartij bent in een zaak die wij
behandelen of wanneer u een leverancier van ons
bent. Wij kunnen in dat geval bijvoorbeeld de
volgende persoonsgegevens vastleggen: voor- en
achternaam (voorletters), geslacht, woon- en/of
werkadres, e-mailadres (werk en privé),
telefoonnummer (werk en privé), naam van de
organisatie waar u werkzaam bent, gegevens over de
geleverde goederen en diensten en de afhandeling
daarvan, gegevens over de zaak waarin u de
wederpartij bent.

−

persoonsgegevens uit openbare bronnen. Wanneer
u contact met ons opneemt of wanneer u een cliënt
of een wederpartij van ons bent, kunnen wij
persoonsgegevens van u verwerken die wij
verkrijgen uit (openbare) bronnen zoals zakelijke
websites zoals LinkedIn, het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en het Kadaster.

Privacyverklaring
Algemeen
Vanzelfsprekend respecteert ngnb advocaten uw recht
op privacy. ngnb advocaten draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of
anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt
behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle
informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect
iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het
onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de
AVG neergelegde informatieplicht aan betrokkene(n) van
wie ngnb advocaten persoonsgegevens verwerkt.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op (potentiële)
cliënten, relaties of verwijzers, waaronder mede te
verstaan daaraan verbonden contactpersonen, op
personen die bij ons solliciteren, op personen die (al dan
niet via de website) contact met ons opnemen in
verband met een vraag of verzoek en op personen van
wie wij anderszins persoonsgegevens verwerken in het
kader van onze dienstverlening.
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
ngnb advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke en is
gevestigd aan de De Boelelaan 7, 1083 HJ in Amsterdam.
Dit adres is tevens het postadres. Telefonisch kunt u ons
bereiken op 020-3016655, per e-mail via info@ngnb.nl.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
ngnb advocaten verwerkt de navolgende (soorten of
categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de
dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen
initiatief zijn verstrekt:
−

−

persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u
telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met ons
opneemt, zoals uw naam, contactgegevens en
informatie over de door u aangedragen kwestie.
persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een
(potentiële) cliënt van ons bent en die
redelijkerwijze nodig zijn voor een goede
behandeling van de zaak, zoals voor- en
achternamen, geslacht, e-mailadressen,
telefoonnummers, naam en vestigingsadres van de
organisatie waar u werkzaam bent, functie,
declaratieadres, gegevens uit het handelsregister en
kopie identiteitsbewijs, alsmede alle andere
informatie die wij u in het kader van onze
dienstverlening vragen te verstrekken.

Doel verwerking persoonsgegevens
ngnb advocaten verwerkt persoonsgegevens uitsluitend
voor de hierna te noemen doeleinden:
−

het verlenen van juridische diensten, waaronder
de uitvoering van een overeenkomst en het voeren
van (gerechtelijke) procedures;

−

het innen van declaraties;

−

advisering, bemiddeling en verwijzing;

−

voldoen aan onze juridische en wettelijke
verplichtingen, waaronder de Advocatenwet, de
Verordening op de Advocatuur en de
Gedragsregels Advocatuur, de Algemene wet
inzake rijksbelastingen en de Wet ter voorkoming
van witwassen en financieren van terrorisme
(WWFT);

−

marketing- en communicatie activiteiten, wanneer
sprake is van een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang
of verkregen toestemming;

−

werving en selectie (sollicitatie).

doeleinden en daarop zijn hun eigen voorwaarden van
toepassing.
Beveiliging persoonsgegevens

Grondslag verwerking persoonsgegevens
ngnb advocaten verwerkt de persoonsgegevens
uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als
bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten een wettelijke
verplichting, de uitvoering van een overeenkomst,
verkregen toestemming van betrokkene(n), een
gerechtvaardigd belang dan wel een algemeen belang.
Delen van persoonsgegevens
ngnb advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met
derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor
genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan
waarneming van de praktijk door een andere advocaat,
het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek
of het inschakelen van een andere derde partij namens
en in opdracht van ngnb advocaten, zoals een ITleverancier, web-hosting en accountancy diensten, maar
ook aan het verstrekken van uw persoonsgegevens in
verband met (gerechtelijke) procedures of
correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast kan ngnb advocaten persoonsgegevens
verstrekken aan derde partijen, zoals rechtbanken en
gerechtshoven alsmede aan de Raad en de Deken van de
Amsterdamse Orde van Advocaten of andere
toezichthouders of andere met openbaar gezag beklede
instanties, voor zover daartoe een wettelijke verplichting
bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van ngnb
advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde
partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
Door ngnb advocaten ingeschakelde derde partijen, die
als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden,
zijn voor de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving
van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant,
notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve
van een second opinion of deskundigenrapport.
ngnb advocaten kan uw persoonsgegevens ook delen
met derden die zelf verwerkingsverantwoordelijke zijn,
zoals onderaannemers die juridische adviesdiensten
leveren, deurwaarders of fiscalisten. Deze derden
verwerken uw persoonsgegevens voor hun eigen

ngnb advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging
en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt,
rekening houdend met de stand van de techniek, voor
passende technische en organisatorische maatregelen
om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te
waarborgen. In het geval ngnb advocaten gebruik maakt
van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier,
zal ngnb advocaten in het kader van de bescherming van
persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst
afspraken vastleggen over afdoende
beveiligingsmaatregelen.
Alleen geautoriseerde medewerkers van ngnb advocaten
hebben toegang tot uw persoonsgegevens, en deze zijn
gebonden aan (afgeleide) wettelijke en contractuele
geheimhoudingsverplichtingen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
ngnb advocaten bewaart persoonsgegevens die worden
verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor
genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan
wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
De termijn gedurende welke ngnb advocaten
persoonsgegevens bewaart, is afhankelijk van het doel
waarvoor de gegevens zijn verkregen en van specifieke
wettelijke bewaartermijnen. ngnb advocaten bewaart
haar dossiers standaard maximaal 20 jaar na de sluiting
daarvan. Persoonsgegevens die zijn verkregen in het
kader van een sollicitatie bewaart ngnb advocaten vier
weken na afronding van de sollicitatieprocedure.
Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet,
overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw
persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven
toestemming, kunt u sturen via onderstaande
contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na
ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
U kunt op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming bepaalde rechten uitoefenen ten
aanzien van uw persoonsgegevens. Zo hebt u het recht
tot inzage, rectificatie en verwijdering van
persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Ook kunt
u bezwaar maken tegen het gebruik van uw
persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. U
kunt ons in bepaalde gevallen ook verzoeken om uw
persoonsgegevens door te geven aan een nieuwe
dienstverlener (een andere advocaat of adviseur).

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ngnb
advocaten 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 zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan
het contactadres in deze Privacyverklaring. Geef daarbij
duidelijk aan om welke persoonsgegevens het gaat. Wij
kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw
identiteit te controleren.

Vragen, opmerkingen of klachten
Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over hoe
ngnb advocaten met uw persoonsgegevens omgaat, dan
kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens
in deze Privacyverklaring. Wij helpen u graag met het
vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou
lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Aanpassing privacyverklaring
ngnb advocaten heeft het recht de inhoud van deze
Privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De van kracht
zijnde privacyverklaring wordt via de website van ngnb
advocaten gepubliceerd.
Laatste wijziging: 20 januari 2020.

