PRIVACYVERKLARING WOODWATER LEGAL SERVICES
Mei 2018

Deze privacyverklaring beschrijft:
1. Onze gegevens;
2. Wat persoonsgegevens zijn en wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt
verstaan;
3. Op welke grondslagen en voor welke doeleinden Woodwater Legal Services
(“Woodwater Legal”) uw persoonsgegevens verwerkt;
4. Met welke derden wij uw persoonsgegevens delen;
5. Wat uw rechten zijn;
6. Wat Woodwater Legal doet om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig
worden verwerkt;
7. Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door
Woodwater Legal. Woodwater Legal verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU).
1.

Onze gegevens
Woodwater Legal Services
Vondellaan 164 3521 GH Utrecht
T +31 30 281 99 80
M 06 55181059
www.woodwater.nl.
d.groenveld@woodwater.nl
KvK-nummer: 6777 3052

2.

Persoonsgegevens en de verwerking daarvan
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Verwerking van persoonsgegevens houdt in het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op

1

andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
3.

Op welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt ENVIR welke
persoonsgegevens?
Woodwater Legal verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uitvoering
overeenkomst, gerechtvaardigd belang, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en
toestemming. Woodwater Legal verwerkt persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
Om contact met u te kunnen opnemen;
Voor het opstellen van offertes en overeenkomsten;
Voor het uitvoeren van overeenkomsten met onze cliënten en leveranciers;
Om onze relaties incidentele nieuwsbrieven, updates over wet- en regelgeving,
overige mededelingen over kantoor en uitnodigingen voor onze evenementen te
sturen;
• Voor het voeren van sollicitatieprocedures;
• Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder
identificatieverplichtingen.
•
•
•
•

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Om deze doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer.

Bij sollicitatieprocedures:
• Persoonsgegevens die aan Woodwater Legal worden verstrekt als onderdeel van de
sollicitatieprocedure.
Indien wettelijk verplicht:
• Kopie / gegevens paspoort;
• Geboortedatum.
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4.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
• Woodwater Legal verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
• Woodwater Legal stelt geen profielen van u op en neemt geen geautomatiseerde
beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.
• Woodwater Legal deelt persoonsgegevens met derden die door Woodwater Legal
worden ingeschakeld in het kader van haar dienstverlening, zoals andere
advocatenkantoren en technische adviseurs. Voor zover noodzakelijk voor de
uitvoering van haar dienstverlening, deelt Woodwater Legal persoonsgegevens met
relevante derden, zoals wederpartijen, derde-belanghebbenden, overheidsinstanties
en gerechtelijke instanties. Voor de uitvoering van onze dienstverlening kan het
noodzakelijk zijn dat Woodwater Legal persoonsgegevens stuurt naar ontvangers in
landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval draagt Woodwater
Legal er zorg voor dat deze doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met
toepasselijke wet- en regelgeving.
• Derden waarmee Woodwater Legal persoonsgegevens deelt, zijn zelf
verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Woodwater Legal is
niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens door derden.
• Woodwater Legal deelt persoonsgegevens ook met enkele externe dienstverleners,
zoals een boekhouder. Woodwater Legal deelt met deze dienstverlener niet meer
persoonsgegevens dan stikt noodzakelijk in verband met de dienstverlening. Deze
externe dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens in opdracht van
Woodwater Legal, die als verwerkingsverantwoordelijke optreedt.

5.

Uw rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens Woodwater Legal van u heeft verwerkt?
Stuurt u dan een e-mail naar d.groenveld@woodwater.nl met het verzoek tot inzage in
uw persoonsgegevens. Uiterlijk binnen vier weken ontvangt u een reactie op het verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw
persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens
te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het
recht op dataportabiliteit. U kunt uw verzoek sturen naar d.groenveld@woodwater.nl
Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het verzoek. U heeft ook de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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6.

Veiligheid
Uw privacy is belangrijk voor Woodwater Legal. Daarom passen wij passende technische
en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om
uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij onder andere beveiligingssoftware
zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een
beveiligde internetverbinding en back-ups.

7.

Bewaring persoonsgegevens
Woodwater Legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk
voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing
zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk
voorgeschreven. Indien persoonsgegevens aan Woodwater Legal zijn verstrekt in het
kader van een sollicitatieprocedure en de sollicitant niet in dienst treedt bij Woodwater
Legal verwijdert Woodwater Legal deze persoonsgegevens binnen 1 maand na afronding
van de sollicitatieprocedure, tenzij daarover met de sollicitant andere afspraken zijn
gemaakt.

8.

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Het verdient aanbeveling om regelmatig te
controleren of onze privacyverklaring is gewijzigd.
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