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lid van de vFAS, vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Het kantoor (Bodha Advocatuur) respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website en zijn cliënten.  
Het kantoor zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en  
garandeert een zorgvuldige en discrete omgang. Het kantoor verwerkt persoonsgegevens in overeenstem-
ming met de geldende wet- en regelgeving. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Het kantoor verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u  
deze zelf aan hem verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die het mogelijk verwerkt, 
afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt: 

• voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en functie  
 contactpersonen; 
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch; 
• locatiegegevens; 
• gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type. 

Waarom Bodha Advocatuur uw gegevens nodig heeft

 Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: 

• uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u; 
• wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om aan zijn administratieverplichting  
	 te	voldoen.	Een	van	deze	verplichtingen	is	het	verifiëren	van	uw	identiteit	en	het	met	uw	toestemming	 
 opslaan in de administratie van een kopie van het getoonde identiteitsbewijs; 
• controle ter voorkoming van het behartigen van tegenstrijdige belangen; 
• informatie verstrekken over zijn diensten en antwoord geven op uw vragen; 
• ten behoeve van de fase voorafgaand aan de eventuele totstandkoming van een opdracht dient  
 Bodha Advocatuur over uw gegevens te beschikken.

Bodha Advocatuur gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en  
waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn. 

Hoe lang Bodha Advocatuur gegevens bewaart

Het kantoor zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor de hiervoor  
genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

P r i v a c y v e r k l a r i n g  B o d h a  A d v o c a t u u r
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Delen met anderen

Bodha Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit  
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in zijn opdracht, sluit het een verwerkersovereenkomst (verwer-
kingsovereenkomst) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw  
gegevens. Bodha Advocatuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Functionele en analytische cookies

Bodha Advocatuur maakt op de website slechts gebruik van functionele en analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van het  
kantoor. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft het kantoor geen toestemming te vragen.

Google Analytics

Via de website van het kantoor wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel  
van de ‘Analytics’-dienst. Bodha Advocatuur gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te  
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen  
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google  
verwerken. Bodha Advocatuur heeft hierop geen invloed. Het kantoor heeft Google geen bevoegdheid  
gegeven om de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De infor- 
matie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google  
stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield Principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma  
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermings- 
niveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Cookies worden gebruikt om de website  
goed	te	laten	functioneren	of	om	het	gebruik	van	de	website	te	meten. Lees	meer	over Google	Analytics.

Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript  
library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every 
time data is sent to Google Analytics. 
 
Used to throttle request rate.

Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript  
library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated  
every time data is sent to Google Analytics.

Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie  
operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user  
was in a new session/visit.

Stores	the	traffic	source	or	campaign	that	explains	how	the	user	reached	your	site.	 
The cookie is created when the javascript library executes and is updated every  
time data is sent to Google Analytics.

Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a  
developer uses the _setCustomVar method with a visitor level custom variable.  
This cookie was also used for the deprecated _setVar method. The cookie is  
updated every time data is sent to Google Analytics.
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Beveiliging

Bodha Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen  
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van  
misbruik, neem dan contact op met hem via info@bodha-advocatuur.nl. 
Bodha Advocatuur heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

• beveiligingssoftware; 
• zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om  
 te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens; 
• de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek  
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bodha-advocatuur.nl, of u kunt 
hiervoor een afspraak maken aan het Annie Romeinplein 51 (1103 JL) te Amsterdam. Bodha Advocatuur  
zal binnen vier weken na ontvangst van het verzoek op uw verzoek reageren.

Bezwaar maken tegen verwerking

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar  
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het kantoor. Ook heeft u het recht op  
gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij het kantoor een verzoek kunt indienen om uw persoons- 
gegevens waarover het beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen.

Recht op indienen klacht

Bodha Advocatuur wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder,  
de Autoriteit Persoonsgegevens, als u meent dat Bodha Advocatuur niet voldoet aan de privacyregelgeving  
als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via de website:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bodha Advocatuur behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen 
zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacyverklaring is van 
toepassing. 

Deze verklaring is laatstelijk gewijzigd op 19 februari 2020. 
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