PRIVACYVERKLARING
1 maart 2022
Wij beschermen uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming
die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Kasdiran
Juristen verwerkingsverantwoordelijke.
1. Identiteit en contactgegevens
Bedrijfsnaam:
Stichting Kasdiran Juristen
Adres:
Raadhuishof 25
Postcode en plaats:
5341 HR Oss
Telefoon:
0412-484256
E-mail:
info@kasdiran.com
KvK handelsregister:
76969932
2. Persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens
worden ook verwerkt, indien u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken de volgende
persoonsgegevens: naam, voornamen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens,
locatiegegevens, telefoonnummer, e-mailadres en identificatienummer, zoals burgerservicenummer en
nummer van paspoort, rijbewijs en identiteitskaart.
3. Verwerkingsdoeleinden en grondslagen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het uitvoeren van uw opdracht, zijnde de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
• het naleven van wet- en regelgeving, zijnde het voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
• het verzenden van nieuwsbrieven als marketingdoeleinde en het factureren als administratief
doeleinde, zijnde de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen
4. Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking van de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, maar in ieder geval zeven jaren.
5. Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen
misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking. Zonder uw toestemming worden uw
persoonsgegevens niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst
of ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
6. Inzien, wijzigen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U heeft het recht om
een verleende toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te
maken. Daartoe kunt u schriftelijk een verzoek bij ons indienen.
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