PRIVACY STATEMENT Ellens | Advocaat – mr. M. Ellens
Inleiding
Mr. Michiel Ellens, advocaat, en handelend onder de naam Ellens |
Advocaat, gevestigd te Amsterdam, hierna ook “het kantoor”, verwerkt
persoonsgegevens in het kader van zijn dienstverlening.
Het kantoor respecteert uw persoonsgegevens die aan het kantoor in
het kader van de dienstverlening als advocaat aan het kantoor
beschikbaar worden gesteld.
Het kantoor zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan hem
wordt verstrekt of wordt verkregen (fysiek of digitaal) vertrouwelijk
wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie
over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen,
zijn persoonsgegevens.
Dit privacy statement is opgesteld voor de uitvoering van Algemene
Verordening op de Gegevensverwerking, hierna “AVG”.
Op basis van de AVG mogen persoonsgegevens worden verwerkt waar
voorwaarden aan verbonden. In dat kader wordt ook dit statement
opgesteld.
In de AVG is opgenomen dat het kantoor, als verwerkingsverantwoordelijke, informatie te verstrekt aan de betrokkene(n) van
wie de persoonsgegevens worden verwerkt.
De verwerkingsverantwoordelijke is mr. Michiel Ellens, Ellens |
Advocaat, Mercuriusstraat 31, 1033 VM Amsterdam, ellens@ellens.eu.

Doel verwerking persoonsgegevens
Het kantoor verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens
uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
•

het verlenen van juridische diensten waaronder advisering en/of
bemiddeling;

•

het voeren van (gerechtelijke) procedures op basis van aan het
kantoor verstrekte opdrachten;

•

Voor de financiële afhandeling van opdrachten aan het kantoor
verstrekt, waaronder het versturen en kunnen incasseren van
declaraties;

•

Voldoen aan wettelijke en/of juridische verplichtingen, die ook
voor het kantoor van toepassing zijn;

Het kantoor kijkt steeds welke persoonsgegevens zij onder zich heeft
en in hoeverre die nog passen bij de hierboven genoemde doeleinden.
Persoonsgegevens die niet, of niet langer daarvoor van belang zijn,
worden niet (verder) verwerkt.

Wat voor persoonsgegevens?
Het kantoor verwerkt de navolgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volledige naam, inclusief voornamen;
Geboortedatum
Adres- en contactgegevens, waaronder ook emailadres
Eventuele burgerlijk staat, of al dan niet samenwonend
Indien nodig, BurgerServiceNummer (BSN), met name in geval
van gefinancierde rechtsbijstand
Eventueel uw werkgever en functie, of – als eigenaar van een
onderneming – gegevens van de onderneming;
Als doorverwezen door een derde, de naam van deze derde;
Overige gegevens, die het kantoor ontvangt van de cliënt, of van
bij de uitvoering van een dossier betrokken partijen;
Openbare gegevens van de cliënt, ook uit registers zoals het
Handelsregister of het Kadaster;

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Het kantoor verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens
uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in
artikel 6 van de AVG:
•
•
•
•

Op basis van wettelijke verplichtingen;
Voor het aangaan en het uitvoeren van een overeenkomst;
op grond van toestemming als gekregen van de betrokken
persoon / personen;
op grond van een gerechtvaardigd belang;

Persoonsgegevens delen met derden
Het kantoor deelt de persoonsgegevens van betrokkene(n) alleen met
derde- partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de diensten die
door het kantoor worden aangeboden en rekening houdend met de
hierboven beschreven grondslag.
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Daarbij moet gedacht worden aan:
•
•

•
•
•
•
•

waarneming van het kantoor door een andere advocaat;
het inschakelen van derden in het kader van de uitvoering van
een opdracht, zoals bijvoorbeeld een deurwaarder, accountant of
een deskundige op enig ander gebied;
Correspondentie met een wederpartij of met – bij de uitvoering
van een opdracht – betrokken derde-partijen;
Correspondentie met gerechtelijke instanties in Nederland in het
kader van de uitvoering van een opdracht;
Het moeten inschakelen van een IT-leverancier in he kader van
de bedrijfsvoering van het kantoor;
Het voldoen aan enige verplichting in het kader van toezicht;
Het op basis van een wettelijke verplichting moeten verstrekken
van persoonsgegevens aan een met openbaar gezag beklede
instantie;

Als uw persoonsgegevens, in het kader van de dienstverlening door
het kantoor, aan derden ter beschikking worden gesteld, dan zal het
kantoor een verwerkersovereenkomst afsluiten met deze derdepartij(en). Op die manier is deze derde-partij ook verplicht om zich te
houden aan de verplichtingen, die gelden onder werking van de AVG.
Als deze derde-partij zelf een verwerkingsverantwoordelijke is,
bijvoorbeeld een andere advocaat, een deurwaarder, een accountant,
een gerechtelijke instantie, dan is deze derde-partij zelf
verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen onder de
AVG.

Beveiliging van persoonsgegevens
Het kantoor hecht grote waarde aan de beveiliging en aan de
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 het kantoor gebruik maakt van diensten van derde
partijen, zoals een IT-leverancier, zal het kantoor in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst
afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
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Termijn voor het bewaren van persoonsgegevens
Het kantoor 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.
Privacy rechten van betrokkene(n)
Een schriftelijk verzoek tot informatie, inzage, correctie of aanvulling,
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 het kantoor.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij ht kantoor aan uw
verzoek als betrokkene(n) geen of niet volledige uitvoering kan geven.
Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en
wettelijke bewaartermijnen.
Een verzoek, zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:
Mr. M. Ellens. Mercuriusstraat 31, 1033 VM Amsterdam
Telefoon: 020 737 04 95
Email: ellens@ellens.eu
Om er zeker van te zijn dat het kantoor op basis van een verzoek de
betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt
het kantoor u om ter controle een kopie te overleggen van een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart), waarop u de pasfoto
en het BSN-nummer mag zwart maken.
Het kantoor neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking
hebben op uw eigen persoonsgegevens. U kunt dus geen gegevens van
anderen opvragen.

Website
Op de website van het kantoor (www.ellens.eu) wordt gebruik
gemaakt van zogenaamde ‘cookies’.
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de
website(s) van het kantoor op bijvoorbeeld uw computer, tablet of
smartphone wordt geplaatst.
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U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren,
hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s)
kan beperken.
De website houdt geen statistieken bij en legt ter zake ook geen
gegevens vast.
Het kantoor maakt geen gebruik van social media en zal uw
persoonsgegevens in dat kader niet gebruiken.

11. Aanpassing privacy statement
Het kantoor heeft het recht de inhoud van dit privacystatement op
ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Aanpassingen van het privacy statement worden op de website
gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website via
www.ellens.eu.

12. Vragen en Contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw
persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen
met:
Mr. M. Ellens. Mercuriusstraat 31, 1033 VM Amsterdam
Telefoon: 020 737 04 95
Email: ellens@ellens.eu
Amsterdam, februari 2022
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