BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING VAN DE WEBSITE

OTIS Advocaten Spanje S.L. en OTIS International Lawyers S.L.P. zijn bedrijven dat transparantie
in de informatievoorziening hoog in het vaandel hebben staan om een vertrouwensrelatie op te
kunnen bouwen met zowel de personen die deel uit maken van ons project als de leveranciers en
klanten.
Wij achten het van groot belang om de persoonsgegevens te beschermen van de personen die
vertrouwen in ons hebben gesteld en om die reden willen wij u, aan de hand van dit beleid inzake
privacy en bescherming van persoonsgegevens, uitleg geven van de manier waarop wij die
gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken.
Dit beleid inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens vormt de basis waarop OTIS
Advocaten Spanje S.L. en OTIS International Lawyers S.L.P., kantoorhoudend te Rambla de
Catalunya 73 1º, 08007 Barcelona (Barcelona), de persoonsgegevens behandelt die onze
gebruikers op vrijwillige basis via de website aan ons verstrekken.
Wanneer een gebruiker middels de contact- of aanmeldingsformulieren of op andere wijze
persoonlijke gegevens (naam, e-mail, etc.) aan OTIS Advocaten Spanje S.L. en/of OTIS
International Lawyers S.L.P. verstrekt, zal dit beleid te allen tijde van toepassing zijn. OTIS
Advocaten Spanje S.L. en/of OTIS International Lawyers S.L.P. is/zijn in dit kader verantwoordelijk
voor de verwerking van uw gegevens (gegevensverwerking verantwoordelijke).
WIJ VERBINDEN ONS ERTOE OM:







de privacy van onze gebruikers te respecteren en persoonsgegevens alleen met diens
toestemming te verwerken.
alleen persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de verlening van de
gevraagde dienst en deze op veilige en vertrouwelijke wijze te behandelen. Daarbij worden de
nodige maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot die gegevens alsmede het
oneigenlijke gebruik ervan te voorkomen.
de persoonsgegevens niet te gebruiken voor doeleinden waarvoor wij geen voorafgaande
toestemming hebben verkregen.
geen persoonsgegevens aan derden te verstrekken of met derden te delen.
de persoonsgegevens gedurende de tijd te bewaren die strikt noodzakelijk is voor het specifieke
doel waarvoor zij werden verstrekt.
WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ?
Wij ontvangen op de volgende manier persoonsgegevens via onze website:





Door middel van een informatieverzoek van een gebruiker
Door middel van de aanmelding voor een nieuwsbrief
Door middel van de toezending van een curriculum vitae van personen die bij ons willen werken
Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt, is alleen opgave van de strikt
noodzakelijke gegevens vereist.

Het is van belang dat de gebruiker ervan op de hoogte is welke gegevens en voor welk doel hij/zij
deze verstrekt aangezien hij/zij er, op het moment van de verstrekking van die gegevens, mee
akkoord gaat dat wij die gegevens verzamelen, opslaan en voor het vereiste doel gebruiken. De
gebruiker kan de toestemming hiervoor te allen tijde intrekken via de geëigende kanalen, daar de
toestemming van de belanghebbende de wettelijke basis en rechtsgrond is voor de verwerking
van zijn/haar persoonsgegevens.
JUISTHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de
persoonsgegevens die hij in de formulieren vermeldt en verbindt zich ertoe deze gegevens up-todate te houden.
WELKE RECHTEN HEEFT U M.B.T. DE DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS?
Nadat u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht om:






in geval van twijfel advies in te winnen, uitleg te krijgen over hoe wij de gegevens gebruiken en
TOEGANG te krijgen tot deze gegevens.
de verstrekte informatie te laten rectificeren of wissen of BEPERKINGEN op te leggen aan de
verwerking van de gegevens.
uw gegevens te VERWIJDEREN.
VERZET uit te oefenen tegen de verwerking van uw gegevens.
de gegevens OVER TE DRAGEN.
U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door een schrijven te richten tot OTIS Advocaten
Spanje S.L. en/of OTIS International Lawyers S.L.P., Rambla de Catalunya 73, 1º, 08007 Barcelona
(Barcelona), of door een e-mailbericht te sturen naar: info@otisadvocaten.es.
U heeft daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de controlerende instantie, te
weten het Spaanse agentschap voor de bescherming van gegevens (“La Agencia Española de
Protección de Datos”) als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens in strijd
is met de toepasselijke wetgeving.
GEGEVENSBEVEILIGING EN -OPSLAG
Wij bewaren de gegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het verlenen van de
gevraagde dienst. Zolang de gebruiker niet om verwijdering van de gegevens verzoekt, zullen wij
passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, waarbij alles in het werk
gesteld zal worden om de gegevens veilig te beschermen en te bewaren.

WELKE PERSOONSGEGEVENS DELEN WIJ MET DERDEN?
De gegevens worden alleen overgedragen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Het
ligt niet in de verwachting dat de gegevens op internationaal niveau overgedragen worden.

