Privacy beleid
SB advocaten voor ondernemers (“Wij”) hecht veel waarde aan uw privacy. Wij gaan zeer zorgvuldig
om met persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens die wij verwerken
voortdurend vertrouwelijk door ons worden behandeld.
Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Wie zijn wij
SB advocaten voor ondernemers
Noord Brabantlaan 303
5657 GB Eindhoven
Tel: +31 40 213 17 14
Fax: + 31 40 213 17 15
E-mail: info@sbadv.nl
Verwerkingen
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van onze dienstverlening in het kader van
de door u aan ons verleende opdracht. In dit verband verwerken wij persoonsgegevens omdat dit
noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen. Ook is verwerking wat ons betreft
noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om u op de hoogte te stellen en te
houden van onze activiteiten en/of onze klantrelatie te bevorderen.
Bewaartermijn
Nadat onze overeenkomst met u is geëindigd, bewaren wij uw persoonsgegevens conform de
wettelijke bewaartermijnen van onze dossiers.
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld en verwerkt, behoudens wettelijke of gedragsrechtelijke verplichtingen daartoe.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo werken wij met versleutelde communicatie,
beveiligde verbindingen en toegangsbeveiliging.
Doorgifte
Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.
Andere partijen
Wij kunnen andere partijen (verwerkers) inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken. Door ons ingeschakelde verwerkers zijn onze ICT-clouddienstverlener, telecomprovider,
leverancier van ons softwaresysteem, accountant, administrateur en telefoondienst. Deze verwerkers
handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, tenzij wij
daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
Uw rechten

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt uw
verzoek indienen per e-mail (info@sbadv.nl) of per post (Noord Brabantlaan 303, 5657 GB
Eindhoven).
U kunt ons ook schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te
verwijderen. Verder kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan
een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via
de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Wij zullen dit dan binnen 4 weken in behandeling
nemen, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.
Los van de hiervoor genoemde rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. Op onze website vindt u altijd de
meest actuele, geldende versie. Wij adviseren u dan ook om regelmatig ons privacy beleid op deze
website te bekijken.
Cookies
Wij plaatsen geen cookies bij het gebruik van onze website.
Vragen?
Heeft u nog vragen over ons privacy beleid? Neemt u hierover dan gerust contact met ons op. Dit kan
per e-mail via info@sbadv.nl of telefonisch op telefoonnummer 040-2131714.

Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.

