PRIVACYVERKLARING
‘MK ADVOCATUUR’
‘MK Advocatuur’ is de handelsnaam van de advocaat mr. M. A. Kanning, gevestigd te
(2061 CJ) Bloemendaal aan de Bloemendaalseweg 163 II, en geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59855932, hierna aangeduid met “MK Advocatuur”.
MK Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens, vindt een goede omgang met uw persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. MK Advocatuur is verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Vanwege de omvang en samenstelling van het kantoor is door MK Advocatuur géén
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.
Persoonsgegevens die wij verwerken
MK Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of vanwege het nakomen van een wettelijke verplichting en/of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens, waarvan wij de meeste gegevens
rechtstreeks van u hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens. Als u
weigert de voor ons noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij onze contractuele
en wettelijke verplichtingen niet nakomen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
Voor- en achternaam
•
Geslacht
•
Geboortedatum
•
Geboorteplaats
•
Nationaliteit
•
Burgerlijke staat
•
Adresgegevens
•
Telefoonnummer
•
Faxnummer
•
E-mailadres
•
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
en/of telefonisch of door het invullen van het contactformulier op onze website.
•
(Geanonimiseerde) gegevens over uw activiteiten op onze website (ten behoeve
van Google Analytics)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
MK Advocatuur verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
•
ID-gegevens (soort, nummer en vervaldatum)
•
Burgerservicenummer (BSN)
In voorkomend geval – afhankelijk van de inhoud van de specifieke opdracht – verwerkt
MK Advocatuur ook andere bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld
medische of strafrechtelijke gegevens.
Het is de gebruikers van onze website niet toegestaan om via het online formulier gevoelige informatie met ons te delen (waaronder ras, godsdienst, seksuele leven, politieke
opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijk gedrag).
Indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor een goede zaaksbehandeling wordt verzocht deze gegevens te delen in een persoonlijk (telefoon)gesprek.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. MK Advocatuur kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. MK
Advocatuur raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat MK Advocatuur zonder die
toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@mk-advocaten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Verwerkingsdoelen / rechtmatige grondslag
MK Advocatuur verwerkt uw hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doelen.
MK Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst
van opdracht die we met u aangaan c.q. zijn aangegaan en/of voor het nakomen van
onze wettelijke verplichtingen en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website.
Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met uw toestemming verwerken. Als
voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd, dan kunt u de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven.
Bij het verwerken van de persoonsgegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid. Wij
zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als
advocaten c.q. advocatenkantoor na te komen. Dit betekent ook dat wij de gegevens niet
zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.

Geautomatiseerde besluitvorming
MK Advocatuur maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.
MK Advocatuur neemt dus niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MK Advocatuur) tussen zit. Dit betekent dat MK Advocatuur bijvoorbeeld niet aan profiling doet. Profiling betekent dat er
gegevens verzameld worden waarbij het gedrag van klanten voorspeld kan worden.
Bewaartermijn
MK Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, of
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
Wij hanteren hiervoor verschillende bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn. Als u er belangstelling voor heeft, kunnen wij u een overzicht hiervan geven.
Gegevens uit onze administratie worden over het algemeen 7 jaar bewaard.
Delen van persoonsgegevens met derden
MK Advocatuur deelt uw gegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit zijn onder andere de gerechtelijke instanties, de Orde van Advocaten en de
accountant.
Wij kunnen commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken
van uw persoonsgegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Denk hierbij aan het
door ons gebruikte dossieradministratiesysteem waarbij de gegevens niet op ons eigen
netwerk worden opgeslagen maar bij een ander bedrijf/organisatie (BaseNet Internet
Projects B.V. te Amsterdam). Met bedrijven/organisaties die uw gegevens verwerken in
onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. MK Advocatuur blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij zullen uw gegevens niet delen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Ook zullen wij uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derde partijen.
Beveiliging
MK Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk gecodeerd bewaard en alleen die medewerker(s) kan/kunnen bij de gegevens, die
dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Als u desondanks de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@mk-advocaten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als betrokkene heeft u een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Deze
rechten zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vastgelegd. U
kunt op elk moment gebruik maken van deze rechten.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
MK Advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar iinfo@mk-advocaten.nl.Bij de toetsing
van dit verzoek houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij bijvoorbeeld
of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Cookies
MK Advocatuur gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informaties die eerder is
opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijken
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:
Mevr. mr. M. A. Kanning, h.o.d.n. “MK Advocatuur”
Bloemdaalseweg 163 II
KvK-nr 59855932.:
Telefoonnummer: 023- X
Internetadres: www.mk-advocaten.nl
E-mailadressen: info@mk-advocaten.nl
Natuurlijk helpt MK Advocatuur u graag verder als u klachten heeft over de verwerking
van uw persoonsgegevens. MK Advocatuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
MK Advocatuur kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren u
daarom om deze regelmatig te bekijken. U blijft dan op de hoogte van wijzigingen.
Datum laatste wijziging: 1 januari 2020

