Privacyverklaring Paralegal Flex Support
In deze privacyverklaring van Paralegal Flex Support (hierna: PFS) staat hoe wij omgaan met de
bescherming van uw persoonsgegevens.
Onze dienstverlening
PFS vraagt uw persoonsgegevens op voor de volgende doeleinden:
•
•
•

het uitvoeren van opdrachten of andere (juridische) diensten;
om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
voor de doelen waar u PFS specifiek toestemming voor heeft gegeven;

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden verwerkt.
Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden opgevraagd in het kader de dienstverlening, administratie of voor het
uitvoeren van een specifieke opdracht.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
PFS verstrekt uw persoonsgegevens slechts aan anderen (derden) indien u daartoe verzoekt,
PFS daartoe wettelijk verplicht is, of indien dit noodzakelijk is om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren. Indien en voor zover van toepassing, worden persoonsgegevens door PFS uitsluitend
op een beveiligde wijze buiten de EU of aan een internationale organisatie verstrekt.
Emailadressen
In het kader van onze dienstverlening zal PFS uw emailadres mogen gebruiken in e-mailberichten, waarbij eventueel ook de voor deze dienstverlening relevante derden worden
betrokken.
Bewaren van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door PFS niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor
zij zijn verzameld en voor zover relevant ten behoeve van fiscale verplichtingen.
Uw rechten
Bij verwerking van uw persoonsgegevens door PFS heeft u op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming de volgende rechten:
• Recht van inzage
U heeft het recht op te vragen welke persoonsgegevens door PFS zijn verwerkt, voor welk doel
dat is en hoe lang deze bewaard worden.
• Recht op rectificatie
U heeft het recht op rectificatie indien bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt.
• Recht op vergetelheid
U heeft het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Cookies
PFS maakt gebruik van cookies op onze website. Deze worden alleen gebruikt voor het
optimaliseren van de website. Onze website gebruikt daarnaast Google Analytics. Dit is een
analysewerktuig dat gebruikt maakt van uw IP-adres. Wij hebben echter technisch ingeregeld
dat deze IP-adressen slechts geanonimiseerd worden benut; PFS gebruikt geen “tracking
cookies” of “advertising cookies”. Het is voor PFS, Google en andere eventueel betrokkene bij
onze website niet mogelijk om uw naam of andere persoonsgegevens te koppelen aan het gebruik
van de website.
Vragen of klachten
Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij
u contact op te nemen met PFS via info@paralegalflexsupport.nl. U heeft ook het recht een klacht
in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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