PRIVACY STATEMENT ÇAKAR ADVOCATUUR

INLEIDING
Çakar Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of
anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Çakar Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand
zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Çakar Advocatuur verwerkt.
1. Toepassingsbereik Privacy Statement
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen van wie Çakar Advocatuur in het kader van haar dienstverlening
persoonsgegevens verwerkt. Dit zijn de cliënten, potentiele cliënten, derde relaties, verwijzers, personen die de website bezoeken,
ontvangers van commerciële e-mails van Çakar Advocatuur en alle andere personen die contact opnemen met Çakar Advocatuur.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt
De persoonsgegevens die door Çakar Advocatuur worden verwerkt zijn:


Persoonsgegevens verstrekt door cliënt; dit zijn gegevens zoals, naam, geboortedatum, adres, contactgegevens (telefoon/social
media/e-mail), bankrekeningnummer(s), medische gegevens, identiteitsdocumenten, vreemdelingennummer en/of BSN, of een
ander kenmerk van (semi)overheids- of particuliere instanties.



Persoonsgegevens verkregen via of gegeneerd door onze website, gegevens die inzicht geven in het gebruik van de website of
andere elektronische communicatiemiddelen zoals, uw surfgedrag op de website, of het openen en lezen van een nieuwsbrief
of bericht.



Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen zoals, gegevens die beschikbaar zijn op openbare zakelijke sociale media
(facebook, LinkedIN, etc.) of zakelijke websites.



Persoonsgegevens van andere personen (derden), door de klant aan de advocaat gegeven of door de derden zelf ter beschikking
gestelde gegevens, bijvoorbeeld van een huwelijks(partner), familielid, vriend of kennis, werkgever, begeleider, wederpartij.

De Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur, de Gedragsregels advocatuur, de Wwft, de Algemene Wetbestuursrecht, het
Burgerlijkwetboek, Procesreglementen van rechtelijke instanties, alsmede andere geldende wetgeving zijn hierrbij leidend.

3. Doel verwerking persoonsgegevens
Çakar Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:


het verlenen van juridische diensten;



het voeren van juridische procedures;



ten behoeve van advisering, bemiddeling en verwijzing;



om contact met u te kunnen behouden;



marketing- en communicatie activiteiten;



werving en selectie (sollicitatie);



geleverde diensten factureren en



om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;

4. Grondslag van de verwerking

Toestemming
Door het ter beschikkingstellen van de gegevens geeft u toestemming tot het verwerken. U kunt deze toestemming intrekken.


Opdracht tot het leveren van juridische diensten door Çakar Advocatuur

Indien u een overeenkomst sluit met Çakar Advocatuur of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst, worden uw
persoonsgegevens verwerkt indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.



Wettelijke verplichting

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht advocaten bepaalde informatie in te winnen, vast te
leggen en te bewaren. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort). Daarnaast zijn er diverse wetten
(vb. de belastingwetgeving en de Advocatenwet) op basis waarvan Çakar Advocatuur verplicht is om de door u verstrekte
persoonsgegevens te verwerken.

5. Verstrekking van gegevens aan anderen (delen van persoonsgegevens)
Çakar Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen, zoals (semi)overheids- of particuliere instanties en
(rechts)personen, voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan
waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een
andere derde partij namens en in opdracht van Çakar Advocatuur. Bovendien zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat
persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

De Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur, de Gedragsregels advocatuur, de Wwft, de Algemene Wetbestuursrecht, de
Vreemdelingenwetgeving, het Burgerlijkwetboek, Procesreglementen van rechtelijke instanties, alsmede andere wetgeving zijn daarbij
leidend.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Çakar Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst
gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Çakar Advocatuur ingeschakelde derde partijen,
die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf
verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten
behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

6. Toegang tot uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor Çakar Advocatuur. Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan Çakar
Advocatuur verwerkers inschakelen. In dat geval zal er met de verwerkers een verwerkersovereenkomst worden gesloten die voldoet aan
de eisen die de AVG daaraan stelt.

7. Verstrekking buiten Europa (EU/EER)
De persoonsgegevens worden in beginsel niet buiten de EU/ EER verstrekt, tenzij dit op grond van de uitvoering van een opdracht in het
kader van de juridische dienstverlening noodzakelijk is.

8. Veiligheid – datalek
Çakar Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en 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
waardborgen. In geval van een (vermoedelijk) datalek zal Çakar Advocatuur overeenkomstig de AVG en de daarop gebaseerde Nederlandse
wetgeving handelen, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken zo snel mogelijk ongedaan te maken dan wel te
beperken.

9. Bewaartermijn persoonsgegevens
Çakar Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden
van de gegevensverwerking dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist.

10.

Uw rechten wat betreft uw persoonsgegevens

U mag uw gegevens inzien, wijzigen, aanvullen en bepaalde persoonsgegevens van u vragen te laten verwijderen, of bezwaar maken tegen
het gebruik daarvan of vragen dit gebruik te beperken.

U dient dit schriftelijk (per email of op kantoor na afspraak) te doen door zich te wenden tot Çakar Advocatuur, onder plaatsen van een
handtekening en met, zo mogelijk overleggen kopie identiteitsbewijs. Geef daarbij duidelijk aan om welke gegevens het gaat.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Çakar Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan
geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen wij u ook graag naar de website
van de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Websites van derden
Çakar Advocatuur kan een hyperlink naar een social media button bevatten. Çakar Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
die website of de diensten van de betreffende social media platform. Evenmin is Çakar Advocatuur verantwoordelijk voor het privacybeleid
en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

12. Aanpassing Privacy Statement
Çakar Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te
wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website van Çakar Advocatuur gepubliceerd. Raadpleeg daarom met
regelmaat de website: www.cakaradvocatuur.nl.

13. Vragen en contact
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met mevrouw
mr. M. Çakar, 1056 GH te Amsterdam aan de Admiraal de Ruijterweg 213 a;
Tel: 06 48 60 90 25
Mail: cakar@cakaradvocatuur.nl
Website: www.cakaradvocatuur.nl

Dit Privacy Statement is op 25 mei 2018 vastgesteld.

