Privacy- en cookiebeleid

Onderhavig document is het Privacy- en cookiebeleid van Nomad Juridisch Advies (hierna: Nomad).
Dit beleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens via de Website en bij de
uitvoering van Diensten alsmede het gebruik van cookies en is van toepassing op alle activiteiten van
Nomad, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven.
Hieronder kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens Nomad verwerkt, met welke grondslag
en met welk doel wij dit doen en hoe wij vervolgens met deze persoonsgegevens omgaan. Ook vindt u
informatie over welke cookies wij gebruiken, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u uw
instellingen kunt aanpassen.

Begrippen
1. Betrokkene
Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, Cliënt van Nomad.
2. Diensten
Uitvoering overeenkomst van opdracht zoals tussen Nomad en Betrokkene is tot stand
gekomen
3. Persoonsgegeven
Elk gegeven betreffende een Betrokkene.

PRIVACY
Verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens bij het uitvoeren van
Diensten is Nomad, gevestigd en kantoorhoudend te Krommenie, ingeschreven in het Handelsregister
onder nummer 67488897.
Categoriën betrokkenen
Onder betrokkenen worden verstaan: Cliënten van Nomad.
Welke gegevens
Nomad verwerkt ter uitoefening van haar Diensten onder andere namen, mailadressen,
telefoonnummers, kvk-nummers en BTW-nummers van opdrachtgevers.
Wijze van verkrijging persoonsgegevens
Nomad verkrijgt op de volgende wijze direct persoonsgegevens over u; via e-mail, telefonisch en bij
het ondertekenen van de overeenkomst van opdracht. Ook wanneer u Nomad benadert via Whatsapp
worden genoemde persoonsgegevens verkregen.
Opslag persoonsgegevens
Nomad gebruikt de volgende systemen om uw persoonsgegevens in op te slaan: Dropbox, Microsoft
Excel, Microsoft Oulook en Microsoft Word.
Grondslag gegevensverwerking
Nomad verkrijgt uw toestemming wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden en u
hiermee tevens akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Nomad . Uw toestemming kunt u te
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allen tijde schriftelijk intrekken middels het versturen van een e-mail naar
info@nomadjuridischadvies.nl.
Doeleinden gegevensverwerking
Nomad kan bij de uitvoering van haar Diensten informatie als onder andere uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer over u verzamelen. Het doel hiervan behelst commerciële
overwegingen als uitvoering van de opdracht, marketing, administratie en facturering.
Duur opslag
Namen en adressen van betrokkenen worden na vijf jaar verwijderd uit de systemen van Nomad . De
administratie wordt eveneens vijf jaar bewaard. E-mails worden onbeperkt bewaard.
Verwerking persoonsgegevens / Derde partijen
Nomad respecteert de privacy van haar klanten. Nomad betracht bij de verwerking van uw
persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de persoonsgegevens in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw
persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dwingende bepalingen in wet- en
regelgeving dit noodzakelijk maken. Indien verstrekking aan derden noodzakelijk is in het kader van
de uitvoering van de opdracht, dan wordt hiervoor vooraf schriftelijk uw toestemming gevraagd bij het
ondertekenen van de overeenkomst van opdracht.
Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde het recht op inzage dan wel rectificatie of verwijdering van zijn of haar
persoonsgegevens. Schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres info@nomadjuridischadvies.nl
kan een van genoemde mogelijkheden worden ingeroepen.
Klacht
Met een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Autoriteit
Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website
van de AP.
Doorgifte derde landen
Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Nomad uw persoonsgegevens doorgeeft aan landen
buiten de Europese Unie (hierna “EU”). Dit is bijvoorbeeld het geval indien Nomad voor de uitoefening
van haar Diensten of ter ondersteuning van haar Diensten de hulp van bedrijven die in een land buiten
de EU zijn gevestigd, inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau
zoals binnen de EU. Doorgeven van uw persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van Diensten
aan dergelijke bedrijven kan slechts met uw toestemming.
Beveiliging
Nomad neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen
persoonsgegevens te beveiligen. Nomad maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar
systemen doorlopend te beveiligen. Hiervoor wordt Norton Anti Virus software gebruikt, welke voldoet
aan de actuele stand van de techniek. De online programma’s welke Nomad gebruikt, zijn allen
voorzien van wachtwoorden. Er worden continue back-ups gemaakt.
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