
      Privacy Statement BMDW Advocaten 
 
Advocatenkantoor BMDW Advocaten gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hecht 
veel waarde aan de privacy van gebruikers van haar website en diensten. Wij verwerken 
persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en houden ons aan alle 
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit Privacy 
Statement informeren wij u over de verwerkingen van persoonsgegevens welke plaatsvinden 
via de website www.bmdw.nl en over gegevensverwerkingen welke te maken hebben met 
overige bedrijfsprocessen binnen BMDW Advocaten.  
 

Contactgegevens  
 
BMDW Advocaten is gevestigd aan het Kenaupark 16, 2011 MT te Haarlem en ingeschreven 
onder inschrijvingsnummer 71198121 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 
Telefonisch kunt u ons bereiken op werkdagen vanaf 09:00 tot 18:00 op +31(0)23 369 02 30. 
Ook kunt u contact opnemen per e-mail via info@bmdw.nl.  
 

Verwerking Persoonsgegevens 
 
Doeleinden 
BMDW Advocaten verwerkt persoonsgegevens van cliënten, wederpartijen, sollicitanten en 
websitebezoekers voor de volgende doeleinden:  

1. Voor dienstverlening en advisering aan cliënt (waaronder begrepen het opstellen van 
contracten, het voeren van gerechtelijke procedures en advisering); 

2. Om met cliënten en andere betrokkenen te kunnen communiceren;  
3. In een sollicitatieprocedure; 
4. Ter behandeling van klachten en feedback; 
5. Voor het doen van betalingen en het innen van vorderingen; 
6. Voor een cliëntacceptatie onderzoek; 
7. Voor de versturing van servicemails; 
8. Voor de versturing van commerciële communicatie zoals nieuwsbrieven en 

uitnodigingen voor events; 
9. Voor klantenadministratie; en 
10. Ter voldoening van onze juridische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot 

dossieropbouw en financiële administratie.  
 
Categorieën persoonsgegevens  
BMDW Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de 
dienstverlening, die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, door partijen aan 
ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn 
geworden: 

- Contactgegevens van cliënten of diens wettelijke vertegenwoordigers, waaronder 
de naam, titel, functie, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, website, e-
mailadres, (bedrijf)adres, btw-nummer, en andere bedrijfs- en contactinformatie; 
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- Identificatie gegevens zoals geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, gegevens 
van uw identiteitsbewijs, zoals identificatienummer, foto, nationaliteit, 
handtekening, plaats van uitgifte van uw identiteitsbewijs en uw lengte; 

- Correspondentie en andere communicatie, waaronder processtukken, brieven, e-
mailberichten en telefoonnotities;  

- Financiële gegevens, waaronder het bankrekeningnummer, btw-nummer en 
betalingsgeschiedenis;  

- Het curriculum vitae, een motivatiebrief, cijferlijsten, e-mail correspondentie en 
eventuele referenties van sollicitanten;  

- Technische gegevens van de apparatuur die wordt gebruikt om de website 
(www.bmdw.nl) te bezoeken, zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software 
en, afhankelijk van de ingestelde cookievoorkeuren, het surfgedrag, waaronder 
muis- en klikgedrag en de duur en tijd van het bezoek op de website; en 

- Contactgegevens van deelnemers aan door BMDW Advocaten georganiseerde 
evenementen. 
 

Als wij persoonsgegevens verwerken, dan doen wij dat altijd zorgvuldig en in 
overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid.  
 
Grondslagen 
BMDW Advocaten verwerkt uitsluitend persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen 
gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 

- Uitvoering van een overeenkomst (doeleindes 1, 2, 3, 4, 5 en 6); 

- Verkregen toestemming van betrokkene (doeleinde 8); 

- Wettelijke verplichting (doeleindes 9 en 10); of  

- Gerechtvaardigd belang (doeleindes 3, 7, en 8) 
o 3) Het belang om nieuwe werknemers te selecteren en aan te nemen.  
o 7 en 8) Het belang om bestaande cliënten te informeren over de diensten en 

evenementen. 
 
Wij gebruiken contactgegevens van onze cliënten voor het versturen van servicemails en het 
versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events. U 
kunt zich voor de mails met commerciële informatie altijd afmelden of uw voorkeuren 
instellen door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of door 
een mail aan info@bmdw.nl.  
 
Daarnaast gebruiken wij contactgegevens van andere relaties dan onze cliënten voor het 
versturen van commerciële informatie, zoals nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events 
alleen als daar vooraf toestemming voor is gegeven. De toestemming kan altijd weer worden 
ingetrokken door de afmeldmogelijkheid te gebruiken die in ieder bericht is opgenomen of 
door een mail aan info@bmdw.nl.   
 

Verwerkers en andere derden 
BMDW Advocaten heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, 
afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van 
uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van 
BMDW Advocaten. Wanneer aan derden toegang wordt gegeven tot uw gegevens, doen wij 
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dat alleen als wij zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en 
voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, en 
alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Verder gelden er altijd op grond van 
de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen 
dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen. 
 
In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens 
verstrekken aan derden, zoals justitie. Daarbij kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy 
zoveel mogelijk kunnen respecteren. Als wij uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, 
dan doen wij dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt.  
 
In geen geval verstrekt BMDW Advocaten uw persoonsgegevens aan derden voor 
commerciële doeleinden.  
 

Beveiliging Persoonsgegevens 
BMDW Advocaten neemt alle redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om onze 
bezoekers, cliënten en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang, wijziging, 
openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende 
beveiligingsmaatregelen. Degenen die namens BMDW Advocaten toegang hebben tot uw 
persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsverplichting.  
 
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat 
waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk 
informeren over het incident. Wij informeren u dan tevens over de maatregelen die genomen 
worden om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.  
 

Bewaartermijn 
BMDW Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 
De bewaartermijn van dossiers (relevante correspondentie, overeenkomsten en 
processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken) is vijf jaren, te rekenen vanaf de 
datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte 
gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de 
termijn worden de dossiers vernietigd. Voor bepaalde persoonsgegevens geldt een wettelijke 
administratieplicht van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar. Sommige 
persoonsgegevens worden langer bewaard in dossiers indien sprake is van een (te 
verwachten) geschil of gerechtelijke procedure.  
 

Cookies 
BMDW Advocaten gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  
 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en 
uw gebruiksgemak. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen 
in uw browser te wijzigen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 
de instellingen van uw browser verwijderen. 



 
Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website 
kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het 
verwerken van de informatie door BMDW Advocaten. 
 

Gebruik social media 
BMDW Advocaten maakt gebruik van buttons en/of link om webpagina’s te kunnen promoten 
of delen op social (media) netwerken of websites van derden. BMDW Advocaten houdt geen 
toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en 
via dergelijke derde partijen. Voordat u van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het 
raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.  
 

Privacy rechten van betrokkene 
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of 
haar persoonsgegevens. Zo beschikt u over het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering 
van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of 
vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u uw gegevens opvragen en 
meenemen naar een andere partij (dataportabiliteit). Uw verzoeken zoals hier bedoeld, kunt 
u richtten aan: info@bmdw.nl.  
 
U heeft tevens het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde 
besluitvorming. Hiervan is bij BMDW Advocaten geen sprake.  
 
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij BMDW Advocaten aan uw verzoek als 
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de 
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 
 

Wijzigingen  
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 
privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst 
gewijzigd op 27 juli 2020.  
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