Privacy statement Bloomstead advocaten
Bloomstead advocaten is een kostenmaatschap bestaande uit: Bloomstead B.V. (KvK 67495893)
en Advocatenkantoor Het Voorhof (KvK 53740440) die ieder voor zich in hun relatie tot hun
respectievelijke opdrachtgevers zelfstandig ondernemer en opdrachtnemer zijn ter zake de aan
hen opgedragen werkzaamheden. Op alle aanvaarde opdrachten zijn de algemene voorwaarden
Bloomstead Advocaten (hierna: Bloomstead) van toepassing, alsmede deze privacy verklaring
welke in de algemene voorwaarden van toepassing wordt verklaard op de verstrekte opdracht.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze privacy verklaring.
Verwerkingsverantwoordelijke
Bloomstead is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de Gotenweg 11 te Oss.
Telefonisch kunt u ons bereiken op 0412-782900, per e-mail via info@bloomstead.nl
Op wie is deze privacy verklaring van toepassing?
Deze privacy verklaring is van toepassing op:
- cliënten of potentiële cliënten van Bloomstead;
- bezoekers van de website van Bloomstead;
- ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Bloomstead; en
alle andere personen die contact opnemen met Bloomstead of van wie Bloomstead
persoonsgegevens verwerkt. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op werknemers,
uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten van Bloomstead.
Welke persoonsgegevens kunnen er worden verwerkt?
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
- uw voor- en achternaam
- uw adresgegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw geslacht
- uw geboortedatum
- eventuele andere persoonsgegevens die relevant zijn bij de uitvoering van de aan Bloomstead
gegeven opdracht(en)
Deze persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van:
- verstrekking door uzelf of een derde in persoon aan Bloomstead;
- verstrekking via fax, de website(s) of e-mail(s) aan Bloomstead; of
- via andere openbare bronnen, waartoe Bloomstead toegang heeft zoals o.a. het
handelsregister, de BRP, de RDW, social media.
Waarom verwerkt Bloomstead uw persoonsgegevens
Bloomstead verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met u gesloten
of nog te sluiten overeenkomst(en) bestaande uit juridische dienstverlening. De gegevens dienen
om contact met u te onderhouden, de aan Bloomstead verleende opdracht uit te kunnen voeren
en de kwaliteit van de ervaren dienstverlening bij u te kunnen toetsen. Uw gegevens kunnen
tevens worden gebruikt in het kader van het verzenden van eventuele nieuwsbrieven of het
uitvoeren van andere commerciële acties. De grondslagen voor verwerking van uw
persoonsgegevens zijn gebaseerd op:
• de overeenkomst van opdracht;
• wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft);
• een gerechtvaardigd belang; of
• uw toestemming, welke u te allen tijde kunt intrekken.

Hoe lang bewaart Bloomstead uw persoonsgegevens
Bloomstead bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en op grond van de wet vereist is.
Delen met anderen
Bloomstead verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bloomstead kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Denk daarbij aan
dienstverleners die CRM oplossingen bieden of hostingdiensten of andere ICT-dienstverleners
die Bloomstead ondersteunen bij haar geautomatiseerde systemen. Bloomstead sluit met deze
verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens
uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of
indien een specifieke afwijking van toepassing is. Bloomstead gaat daartoe slechts over indien
het in het kader van de aan Bloomstead verstrekte opdracht nodig is uw persoonsgegevens door
te geven aan partijen gevestigd buiten de EER of daartoe een andere grondslag bestaat op grond
van de AVG.
Beveiliging
Bloomstead neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt steeds
passende maatregelen om misbruik, diefstal, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Klachten, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen , met dien
verstande dat Bloomstead nog wel zal moeten (kunnen) voldoen aan wettelijke bewaarplichten .
U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen toekomen. Bloomstead zal zo
snel mogelijk na ontvangst, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Indien u meer informatie wenst of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens
door Bloomstead kunt contact met ons opnemen. U kunt ons als volgt bereiken:
BLOOMSTEAD ADVOCATEN
Gotenweg 11, 2e etage, 5342 PP OSS
Telefoon 0412-782900
Telefax 0412-782909
E-mail: info@bloomstead.nl
Handelsregister 70607818
De regelgeving op het gebied van privacy is in ontwikkeling. De regelgeving kan wijzigen. In dat
geval zal Bloomstead deze privacy verklaring aanpassen. U kunt zich bij iedere vervolgopdracht
er dan ook van vergewissen of deze privacy verklaring nog hetzelfde is door onderstaand
versienummer.
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