BASISINFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING: Ter nakoming van de verplichting om
belanghebbenden over de voorwaarden en omstandigheden met betrekking tot de verwerking van hun
gegevens en rechten te informeren, stellen wij u de volgende informatie ter beschikking.
DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE: OTIS Advocaten Spanje S.L.P.
DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS: U te informeren over de producten en/of diensten van
OTIS Advocaten Spanje, S.L.P.
HET BEWAREN VAN DE GEGEVENS: De gegevens worden gedurende de tijd bewaard worden die strikt
noodzakelijk is voor de relatie en conform hetgeen wettelijk vereist is. De gegevens zullen vervolgens
conform de beveiligde processen van de organisatie vernietigd worden.
RECHTMATIGHEID VAN DE GEGEVENSVERWERKING: De uitdrukkelijke toestemming die wordt gegeven
bij het accepteren van de gebruiksvoorwaarden van het aanmeldingsformulier voor onze nieuwsbrief.
DE VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN: Er wordt geen verstrekking van gegevens
aan derden voorzien behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat. Er wordt geen
overdracht van gegevens op internationaal niveau voorzien.
UW RECHTEN: U kunt uw toestemming intrekken en uw recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking,
overdracht en verwijdering van gegevens uitoefenen door middel van een schrijven aan OTIS Advocaten
Spanje, S.L.P., Rambla de Catalunya 73 1º, 08007 Barcelona (Barcelona). U kunt zich tevens richten tot het
Spaanse agentschap voor bescherming van gegevens (“Agencia Español de Protección de Datos- AEPD”).

VERZENDING VAN COMMERCIËLE BERICHTEN
Overeenkomstig het bepaalde in de Spaanse organieke wet inzake de bescherming van gegevens en de
garantie van digitale rechten, alsmede de Spaanse wet inzake diensten van de informatiemaatschappij,
informeren wij u dat uw gegevens in onze commerciële databanken zullen worden opgenomen. OTIS
Advocaten Spanje, S.L.P. is in dit kader de verwerkingsverantwoordelijke. Uw gegevens zullen verwerkt
worden met als doel u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.
Wij informeren u tevens dat u het recht heeft om u af te melden voor de nieuwsbrief middels een schrijven
aan OTIS Advocaten Spanje, S.L.P. , Rambla de Catalunya 73 1º, 08007 Barcelona of door het sturen van
een e-mail aan info@otisadvocaten.es.

