PRIVACYVERKLARING EN COOKIE BELEID
JONGE BALIE MAASTRICHT
Inleiding
De Jonge Balie Maastricht ("JBM") verwerkt informatie over personen. JBM houdt
zich daarbij aan de wet. JBM respecteert de privacy van de personen over wie zij
informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze
privacyverklaring ("Privacyverklaring") leggen wij uit welke persoonsgegevens JBM
verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden u aan om de Privacyverklaring
zorgvuldig te lezen.
JBM is gevestigd aan het Sint Annadal nr. 1 te (6214 PA) Maastricht, KvK-nummer
40204655, e-mailadres: secretaris@jongebaliemaastricht.nl, en is
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw
persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft over de inhoud van de Privacyverklaring, kunt u zich wenden
tot onze voorzitter Gitte Vansant via voorzitter@jongebaliemaastricht.nl.
Artikel 1 Welke gegevens verwerkt JBM en voor welk doel
1.1

1.2

JBM verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a.

Voor- en achternaam;

b.

Zakelijk e-mailadres;

c.

Privé e-mailadres indien opgegeven;

d.

Naam werkgever;

e.

Adres werkgever;

f.

Beëdigingsdatum.

JBM verwerkt de in sub 1.1 genoemde persoonsgegevens voor het volgende doel:
a.

het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van JBM.

Artikel 2 Verwerkingsregister
2.1

JBM houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar
verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dat register bevat alle volgende gegevens:
a.

De naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;

b.

De verwerkingsdoeleinden;

c.

Een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens;

d.

De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen
worden verstrekt;

e.

Indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land
of internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde
land of internationale organisatie;

f.

Indien van toepassing, de ingeschakelde verwerkers;

g.

Indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de gegevens moeten
worden gewist;

h.

Indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen.

2.2

Artikel 2.1 onderdeel a, c, d en h zijn conform artikel 30 lid 2 van de AVG van
overeenkomstige toepassing op de verwerkingsactiviteiten die verwerker voor
verwerkingsverantwoordelijke uitvoert.
Artikel 3 Verstrekking van persoonsgegevens

3.1

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen met
uitzondering van de Stichting Jonge Balie Evenement Limburg en de Orde van
Advocaten Limburg.
Artikel 4 Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

4.1

JBM kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland.
Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig
beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met inachtneming van
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de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw
persoonsgegevens doorgeven.
Buiten de EER zullen wij uw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is
van een passend beschermingsniveau.
Artikel 5 Bewaartermijnen
5.1

JBM verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Artikel 6 Beveiligingsmaatregelen

6.1

JBM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
a.

Alle personen (bestuursleden) die namens JBM van uw gegevens kennis
kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

b.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

c.

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;

d.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen
bij fysieke of technische incidenten;

e.

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

f.

Alle bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Artikel 7 Meldplicht datalekken
7.1

JBM zal u conform artikel 33 AVG de Autoriteit Persoonsgegevens zonder
onredelijke vertraging maar uiterlijk binnen 72 uur in kennis stellen van een
inbreuk in verband met persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de
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inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor uw rechten en
vrijheden.
7.2

JBM zal u conform artikel 33 AVG onverwijld in kennis stellen van de inbreuk
bedoeld in artikel 7.1 indien de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Artikel 8 Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

8.1

Via de secretaris van JBM kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in
te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. JBM zal uw verzoek in
behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

8.2

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 1 kunt u eveneens contact opnemen met
de secretaris van JBM.

8.3

Indien u klachten heeft over de wijze waarop JBM uw persoonsgegevens verwerkt
of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van de JBM
via secretaris@jongebaliemaastricht.nl.

8.4

Eventuele andere vragen of opmerkingen over de Privacyverklaring kunnen worden
gericht aan onze secretaris via secretaris@jongebaliemaastricht.nl.
Artikel 9 Wijzigingen

9.1

De Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website
(www.JBM.com) bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de
Privacyverklaring te bekijken.
Versie 1 (2018)
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COOKIE BELEID
1.

Inleiding
JBM draagt zorg voor optimale functionaliteiten van haar website. Om ervoor te
zorgen dat de website goed functioneert, maakt JBM gebruik van technieken
waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt
opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben
als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen.
Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de
website te verbeteren.

2.

Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele
cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te
laten werken en verwerken geen persoonsgegevens anders dan voor het doel
waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld. Niet-functionele cookies
verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Hier maken wij geen gebruik
van.

3.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat
aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze
website.
Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer
te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.
U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van cookies te
blokkeren. Blokkeert u alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij
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raden u aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt u
doen in uw browserinstellingen.
Ook bij verwerking van uw persoonsgegevens met cookies kunt u al uw rechten
uitoefenen die hierboven in artikel 8 van onze Privacyverklaring zijn opgesomd.

4.

Wijziging cookie beleid
JBM behoudt zich het recht voor om dit cookie beleid periodiek aan te passen. De
meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.
Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar:
secretaris@jongebaliemaastricht.nl
Versie 1 (2018)
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