Privacyverklaring Novum juristen
Inleiding
Novum juristen (Novum) werkt mee aan een wereld om privacy te verbeteren. Met deze
privacyverklaring geven wij zo duidelijk mogelijk aan welke persoonsgegevens wij kunnen vragen en
met welk doel wij persoonsgegevens verwerken.

Wettelijk kader
Novum is zich ervan bewust dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
is getreden per 25 mei 2018 en daarvoor de Wet bescherming persoonsgegevens uitvoering gaf aan
het privacyrecht in Nederland. Dit betekent dat Novum op een zorgvuldige en wetsconforme wijze
uitvoering zal blijven geven en zo mogelijk haar privacybeleid zal versterken indien de AVG of andere
privacywetgeving hiervoor aanleiding geeft of zal geven. Novum benadrukt dat ze zich in ieder geval
houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving die hiermee verband houdt.

Doelen van persoonsgegevens
Novum zal uw persoonsgegevens verwerken conform het doel waarmee deze aan haar is gegeven.
De doelen die daarvoor bestaan zijn als volgt. Hiervoor wordt uw uitdrukkelijke toestemming
gevraagd.
- Het verrichten en / of mogelijk maken van financiële transacties;
- Het leveren van rechtshulp (denk aan het opstellen van brieven en andere correspondentie,
gesprekken op kantoor en het bijwonen van zittingen;
- Het verstrekken van vrijblijvende informatie over een gestelde rechtsvraag (offertes uitbrengen);
- Het maken van aangepaste betaalafspraken bijvoorbeeld voor een verslechterde financiële situatie
van de klant;

Welke persoonsgegevens kunnen wij hebben?

Optioneel: wanneer de klant een bedrijf is
Bedrijfsnaam: indien de klant een bedrijf is hebben wij de bedrijfsnaam nodig zodat wij weten wie
de klant is en dat wij een bedrijf moeten factureren na het leveren van rechtshulp.
KvK-nummer: Zie zojuist gegeven uitleg. Een KvK-nummer is nauw verbonden met de bedrijfsnaam.

Persoonsgegevens van natuurlijke personen

De heer / mevrouw: het geslacht van de klant is bijvoorbeeld relevant voor gerichte emailcorrespondentie.
Voorletters: De voorletters geven duiding aan de naam van de klant zodat duidelijk is wiens
belangen worden vertegenwoordigd.
Voornaam: De voornaam is belangrijk bij het aanspreken van de klant en bij contact met
wederpartijen. Daarbij moeten wij kunnen aangegeven welk(e) belang(en) door ons wordt
vertegenwoordigd.
Tussenvoegsels: Idem.
Achternaam: Idem.
Geboortedatum: Een geboortedatum kan relevant zijn voor het berekenen van een
transitievergoeding of een andere uitkering.
Adres: In bepaalde gevallen is het nodig om per post te corresponderen bijvoorbeeld over facturen.
Postcode: Idem
Woonplaats: Idem
Telefoon (mobiel): voor het leveren van rechtsbijstand is het nodig dat klant en jurist direct contact
met elkaar kunnen hebben. Daarvoor is een telefoonnummer nodig.
Telefoon (vast): Idem
E-mail: Idem

Gegevens Novum juristen
Novum is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als u hier vragen over
heeft staat het u vrij om contact met ons te zoeken. Hieronder treft u onze contactgegevens aan.

Volledige bedrijfsnaam: Novum juristen
Telefoonnummer: 0202616010
E-mailadres: info@novumjuristen.nl (plaats in de onderwerpregel 'AVG')
Adres: Kingsfordweg 151
Postcode: 1043 GR
Plaats: Amsterdam
Postadres: Postbus 176, 2290 AD Wateringen

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Onze website is beveiligd;

Uw gegevens worden alleen in onze clouddienst opgeslagen die zelf beveiligd is door het gebruik van
inlognamen en wachtwoorden. De cloudruimte die voor opslag wordt gebruikt is afgesloten van
andere cloudruimten. Dat betekent dat alleen de behandelend jurist bij de persoonsgegevens kan
komen van de klant. Andere werknemers of relaties van Novum hebben deze autorisatie niet.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Novum zal nooit persoonsgegevens delen met andere partijen waarmee geen
verwerkingsovereenkomst (data processing agreement) bestaat. Indien hiervoor aangegeven
overeenkomst wordt aangegaan zullen uitdrukkelijke afspraken worden gemaakt om uw
persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen.

Persoonsgegevens zullen nooit aan andere partijen worden gegeven, tenzij een uitdrukkelijke
wettelijke basis bestaat voor het delen daarvan. Een voorbeeld hiervan is het delen van
persoonsgegevens om een politieonderzoek mogelijk te maken of vooruit te helpen. In dat geval zijn
wij op basis van de wet verplicht persoonsgegevens af te geven. Persoonsgegevens kunnen wel
worden gedeeld met derden indien u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Denk daarbij aan het
koppelen van uw rechtsvraag aan een specifieke specialist. Verder verstrekken wij geen
persoonsgegevens aan partijen die niet in de EU zijn gevestigd.

Vertrouwelijkheid en uw gegevens
Wij behandelen al uw gegevens op zeer vertrouwelijke wijze. Tenzij wij daartoe op grond van de wet
verplicht zijn, delen wij uw gegevens niet met derden. Wij delen in ieder geval geen gegevens van u
met uw eventuele rechtsbijstandsverzekering, tenzij u daarvoor toestemming verleent. Tijdens de
behandeling van uw dossier ontvangen wij van u, uw wederpartij, de rechtbank en andere derden
papieren stukken. Na afronding van uw dossier bewaren wij deze papieren stukken maximaal één
maanden. Na deze periode worden al deze papieren stukken vernietigd. Dit geldt ook voor
belangrijke papieren stukken, zoals vonnissen en beschikkingen. Indien u na afronding van uw
dossier deze stukken graag wilt ontvangen, dan dient u vóór één maand is verstreken deze stukken
bij ons op te vragen. Na deze termijn zijn al uw papieren stukken vernietigd en kunt u ze niet meer
opvragen.

Uw rechten over persoonsgegevens
U heeft de volgende rechten.
Het recht op informatie (u mag vragen welke persoonsgegevens zijn opgeslagen);
Het recht op inzage (u mag uw dossier opvragen bij ons);
Het recht op rectificatie (u mag aangegeven dat uw persoonsgegevens zijn veranderd zoals bij een
verhuizing of een ander telefoonnummer);
Het recht om vergeten te worden (u mag ons vragen om uw gegevens te laten verwijderen);

Het recht op beperking van persoonsgegevensverwerking (u mag een beperkt aantal
persoonsgegevens aan ons geven indien u bepaalde gegevens privé wil houden);
Het recht op overdraagbaarheid (u mag uw gegevens in een verkorte en versimpelde manier
opvragen. Wij zijn verplicht om dit aan u te geven);
Het recht op bezwaar (u mag bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens);

