
 
Privacyverklaring Bosch Advocatuur en Mediation 

Dit is de privacyverklaring van Bosch Advocatuur en Mediation, gevestigd en kantoorhoudende te 

Denekamp en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67714455. 

Bosch Advocatuur respecteert de privacy van haar cliënten, opdrachtgevers, relaties en de bezoekers 

van haar website. In deze privacy verklaring wordt uitgelegd hoe en om welke reden er 

persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wordt 

omgegaan met uw persoonsgegevens, of als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring 

genoemde rechten op grond van de AVG, of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of 

als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met Bosch 

Advocatuur en Mediation opnemen via telefoon: +31-(0)6 57 60 04 54 of e-mail: 

susanne.bosch@bosch-advocatuur.nl.  

 

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij Bosch 

Advocatuur en Mediation indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via 

de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 

1. Toepasselijkheid   

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door u aan Bosch Advocatuur en 

Mediation verstrekte persoonlijke informatie (persoonsgegevens) en data verkregen door uw gebruik 

van mijn diensten dan wel door uw bezoek aan en gebruik van mijn website www.bosch-

advocatuur.nl. 

 

2. Wat zijn persoonsgegevens?  

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets 

over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. U kunt daarbij denken aan uw NAW gegevens, uw 

bankrekeningnummer, uw geboortedatum, uw geboorteplaats.  

 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Bosch Advocatuur en Mediation?  

Bosch Advocatuur en Mediation verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt. 

Bijvoorbeeld doordat u een opdracht aan de advocaat/scheidingsmediator verstrekt dan wel op 

enigerlei andere wijze met Bosch Advocatuur en mediation in contact treedt.  

 

In beginsel verwerkt Bosch Advocatuur en mediation geen bijzondere persoonsgegevens in de zin 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verwerkt Bosch Advocatuur en 

Mediation evenmin uw burger service nummer (BSN). Uw BSN verwerkt Bosch Advocatuur alleen als 

daar een wettelijke grondslag voor is. 

   

4. Waarom verwerkt Bosch Advocatuur en Mediation persoonsgegevens (doeleinden)?   

Bosch Advocatuur en mediation verwerkt uw persoonsgegevens om:  

• aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen 
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• haar diensten te verlenen, te optimaliseren en te factureren 

• haar website te onderhouden en te optimaliseren 

• om met u te communiceren. Zowel tijdens (de uitvoering van) de dienstverlening als 

wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert of anderszins contact met Bosch 

Advocatuur en Mediation opneemt.   

 

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor Bosch Advocatuur en 

Mediation die gegevens heeft verkregen.  

 

5. Hoe  lang bewaart Bosch Advocatuur uw persoonsgegevens?   

Persoonsgegevens: Bosch Advocatuur en Mediation bewaart de persoonsgegevens die worden 

verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de 

gegevensverwerking, dan wel op grond van de wet- en regelgeving vereist is. 

  

Administratie: Bosch Advocatuur en Mediation bewaart haar administratie, waaronder de facturen 

en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een 

periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.   

 

Analyse websitebezoeker: De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan 

de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.  

 

6. De veiligheid van uw persoonsgegevens   

Bosch Advocatuur en Mediation heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking 

en zij verlangt van de hierna in artikel 7 bedoelde derde dat hij/zij hetzelfde doet.   

 

7. Uw persoonsgegevens en derde partijen   

Bosch Advocatuur en Mediation verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Bosch 

Advocatuur en Mediation verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan een derde als u daarvoor 

toestemming geeft, als dat noodzakelijk is voor (de uitvoering van) haar dienstverlening of als er 

wettelijke gronden zijn om dat te doen.  

Indien Bosch Advocatuur en Mediation bij (de uitvoering van) haar dienstverlening een derde 

inschakelt, ontvangt hij/zij uitsluitend die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

van zijn/haar werkzaamheden dan wel de levering van zijn/haar diensten. Bosch Advocatuur en 

Medaition verlangt van deze derde dat hij/zij uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelt en 

– in voorkomende gevallen – alleen voor Bosch Advocatuur en Mediation verwerkt. 

  

8. Websitebezoek en cookiegebruik   

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij een bezoek aan de website van Bosch Advocatuur en 

Mediation worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies worden bijvoorbeeld 

gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden, om de Website goed te laten werken, om 

communicatie over het internet uit te voeren of om een gevraagde diensten te leveren.   

 



 
Naast functionele cookies past Bosch Advocatuur en Mediation Google Analytics toe om het gebruik 

van haar website te monitoren en daar inzicht in te verkrijgen. Google Analytics gebruikt cookies om 

gegevens over uw bezoek aan de website bij te houden en verwerkt aldus verzamelde 

persoonsgegevens (een deel van uw IP-adres).  

Meer informatie over Google Analytics kunt u vinden via 

https://support.google.com/analytics#topic=3544906 

 

Het is mogelijk om ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser te downloaden 

en te installeren, waarmee u voorkomt dat Bosch Advocatuur en Mediation Google Analytics 

gebruikt. Dit kan via de navolgende 

link: (http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631) 

 

9. Links naar andere websites   

De website van Bosch Advocatuur en Mediation bevat links naar andere websites. Bosch Advocatuur 

en Mediation is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze andere(n) omgaan met privacy 

en/of cookies. Bosch Advocatuur en Mediation adviseert u steeds het privacy- en/of cookiebeleid van 

deze andere(n) te raadplegen, omdat dit voorwaarden kan bevatten die op u van toepassing zijn.   

 

10. Uw privacyrechten 

Wanneer uw persoonsgegevens door Bosch Advocatuur worden verwerkt kunt u op grond van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.  

Dit doet u door een (bij voorkeur schriftelijke) aanvraag te mailen aan susanne.bosch@bosch-

advocatuur.nl of gebruik te maken van onderstaande contactgegevens.  

Alvorens Bosch Advocatuur en Mediation uw aanvraag kan inwilligen, zal Bosch Advocatuur en 

Mediation u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. 

  

• Recht van inzage van de betrokkene 

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens Bosch Advocatuur en Mediation verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang 

deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor Bosch Advocatuur en Mediation niet op uw 

verzoek in kan gaan. Bosch Advocatuur en Mediation zal dit beoordelen en u hierover informeren. 

• Recht op rectificatie 

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te 

vragen. 

• Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’) 

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Na een beoordeling 

door Bosch Advocatuur en Mediation kan dit verzoek al naar gelang de omstandigheden wel of niet gehonoreerd worden. 

• Recht op beperking van de verwerking  

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Bosch Advocatuur en Mediation wilt beperken (in afwachting van 

door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wilt dat 

gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

• Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Wanneer u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

• Recht van bezwaar 
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Als Bosch Advocatuur en Mediation  uw gegevens gebruikt voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze 

verwerking. 

 

Niet in alle gevallen hoeft Bosch Advocatuur aan uw verzoek te voldoen of uw bezwaar te honoreren. 

Daar kan bijvoorbeeld sprake van zijn indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is 

voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

U kunt uw verzoek of bezwaar schriftelijk (per post of per e-mail) indienen. Bosch Advocatuur en 

Mediation zal er zorg voor dragen zo snel mogelijk schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op 

uw verzoek. Indien Bosch Advocatuur en Mediation uw verzoek niet honoreert wordt uiteraard aan u 

bericht waarom dat het geval is. 

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

Bosch Advocatuur en Mediation stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in 

conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. 

 

11. Wijziging privacy verklaring 

Omdat de dienstverlening en de website van Bosch Advocatuur en Mediation, maar ook de privacy- 

en cookiewetgeving van tijd tot tijd worden aangepast, behoudt Bosch Advocatuur en Mediation zich 

het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling deze 

privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen.  

 

12. Vragen en contactgegevens  

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of behoefte aan meer informatie?  

Neem dan contact met Bosch Advocatuur en Mediation op.  

 

Contactgegevens: 

 

Bosch Advocatuur en Mediation 

t.a.v. mevrouw mr. S.M. Bosch 

 

Adres:   Bögelscamplaan 2A 

Postcode/Plaats: 7591 GH DENEKAMP 

 

Telefoon:   06 – 57 60 04 54 

E-mail:   susanne.bosch@bosch-advocatuur.nl 


