Privacyverklaring Mulders-Bösel advocaten
Mulders Bösel advocaten (MBA) vindt het belangrijk en vanzelfsprekend dat er zorgvuldig
om wordt gegaan met uw persoonsgegevens. Via deze verklaring brengen wij u op de
hoogte over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel en hoe
wij daarmee omgaan. Door gebruik te maken van onze diensten en website, gaat u akkoord
met deze privacyverklaring.
Welke gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons zelf in het kader van een opdracht aan ons
of, vooruitlopend daarop, bij een kennismakingsgesprek verstrekt.
U kunt onze website gewoon anoniem bezoeken. Wij verzamelen via de site geen
gegevens. Wij kunnen technisch wel gegevens verzamelen over het aantal gebruikers van
onze website maar met die gegevens kunnen wij u niet identificeren. We kunnen ook IPadressen verzamelen waarmee u mogelijk geïdentificeerd zou kunnen worden maar over het
algemeen zal een IP-adres slechts leiden tot een provider een bedrijfsnetwerk. Met die IPadressen doen wij niets om u persoonlijk te herleiden.
Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?
Als u uw persoonsgegevens heeft verstrekt in het kader van een bij ons aangebrachte
opdracht of kennismakingsgesprek, zullen wij die gegevens alleen gebruiken voor zover dat
voor de behandeling van uw dossier nodig is. Bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen in uw dossier. Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens om ook
na de behandeling van de zaak contact met u te onderhouden. Bijvoorbeeld om u te bellen
met het doel te informeren hoe het met u gaat, of u nog juridische vragen hebt of –
bijvoorbeeld- of de zaak naar tevredenheid is afgewikkeld en hoe dit eventueel te
verbeteren. Uw gegevens vallen overigens onder de geheimhoudingsplicht die wij in acht
moeten nemen.
Soms moeten we uw gegevens met derden delen
Soms moeten wij uw persoonsgegevens met derden delen bij de behandeling van uw
dossier. Zo dienen wij persoonsgegevens in een dagvaarding of verzoekschrift te noteren
omdat de wet dat vereist. In al die gevallen informeren wij u.
Daarnaast kan het zijn dat we gebruik maken van een ICT-dienstverlener en dat uw
persoonsgegevens door die “derde” partij, ergens buiten ons kantoor worden opgeslagen. U
hoeft zich daarover geen zorgen te maken: als wij van derden gebruik maken zullen wij die
derden ook verplichten zorgvuldig om te gaan met uw gegevens, deze goed te beveiligen en
die derde de gegevens slechts laten gebruiken voor dezelfde doeleinden als dat wij dat
doen. Wij verstrekken in geen geval uw gegevens aan derden ten behoeve van marketing
activiteiten.

Doorklikken op een hyperlink op onze website
Op onze website kan worden verwezen naar andere websites via een hyperlink. Wij
attenderen u erop dat deze privacyverklaring dan niet langer van toepassing is en dat MBA
uw privacy aldus niet kan garanderen.
Beveiliging
Uw persoonsgegevens die wij in ons informatiesysteem hebben staan voor de behandeling
van uw zaak, zijn goed beveiligd door ons. Alleen mensen van ons kantoor kunnen inloggen
op ons systeem en bij uw gegevens komen. Als wij gebruikmaken van een derde –
bijvoorbeeld de externe ICT-dienstverlener die de externe server beheert - verplichten wij
deze derde ook de persoonsgegevens zorgvuldig op te slaan en te beveiligen, en verbieden
wij hun om die gegevens in te zien en/of te verspreiden. Uw dossier blijft strikt vertrouwelijk..
Bewaartermijn.
Wij bewaren fysieke dossiers 5 jaar. Digitale onderdelen daarvan, zoals e-mail, blijven intact,
ook na 5 jaar.
Vragen?
U kunt bij ons steeds opvragen welke persoonsgegevens wij van u in ons systeem hebben.
U kunt uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.
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