PRIVACYSTATEMENT
Keyzermedia B.V. respecteert de privacy van haar cliënten en andere personen van wie zij de
gegevens verwerkt. Keyzermedia B.V. is statutair gevestigd te Bussum en ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24244723 (hierna: “Keyzermedia”).
Keyzermedia verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van de opdrachten die zij aanvaardt als
juridisch dienstverlener en is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke.
Keyzermedia verwerkt de persoonsgegevens van cliënten en persoonsgegevens van derden die
betrokken zijn betrokken zijn bij de relatie tussen Keyzermedia en haar cliënten als ook in het kader
van rechtsvorderingen van cliënten. Keyzermedia verwerkt daarnaast persoonsgegevens van
zakelijke relaties.
Doeleinden en grondslagen
Keyzermedia verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) het sluiten en uitvoeren
van een overeenkomst met haar cliënten tot het verlenen van juridische diensten, (ii) relatiebeheer,
(iii) het nakomen van op haar rustende wettelijke verplichtingen, (iv) archivering, (v) controle van
tegenstrijdige belangen (VI) controle op de wwft.
Keyzermedia verwerkt met name persoonsgegevens van cliënten op grond van de uitvoering van een
overeenkomst tot het verlenen van juridische diensten. Keyzermedia verwerkt persoonsgegevens
van derden op grond van haar gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigd belang houdt in dat
Keyzermedia haar bedrijfsactiviteiten niet naar behoren kan uitvoeren als geen gegevens van derden
kunnen worden betrokken bij het adviseren van haar cliënten over juridische vraagstukken of het
voeren van procedures voor haar cliënten.
Bewaartermijnen
Alle verwerkte persoonsgegevens worden bewaard in dossiers (deze worden in papiervorm en/of
elektronisch vastgelegd). De dossiers worden zeven jaar vanaf de datum van de beëindiging van de
opdracht van de cliënt bewaard. Daarna worden de fysieke dossiers in ieder geval vernietigd.
Beveiliging en doorgifte aan derden
Keyzermedia maakt gebruik van een aantal dienstverleners die in opdracht van Keyzermedia dossiers
opslaan of anderszins persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers verplichten wij om volgens
onze instructies en (beveiligings-) standaarden om te gaan met persoonsgegevens. Buiten deze
verwerkers gaat Keyzermedia op een zeer vertrouwelijke wijze om met persoonsgegevens.
Keyzermedia stelt persoonsgegevens niet ter beschikking aan andere partijen, behoudens enige
wettelijke verplichting.
Keyzermedia neemt zowel technische als organisatorische maatregen om alle persoonsgegevens die
zij verwerkt te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of
schade, ook wanneer gegevensverwerking wordt uitbesteed.
Voor zover sprake zou zijn van doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie zal gebruik
worden gemaakt van een door de Europese Commissie goedgekeurd modelcontract en/of andere
voorzieningen om een passend beschermingsniveau te garanderen.

Rechten als Betrokkene
U heeft het recht om bij Keyzermedia een verzoek in te dienen tot inzage in de eigen
persoonsgegevens, tot rectificatie van die gegevens, tot het beperken van de verwerking van de
gegevens, of tot het overdragen van de gegevens aan een andere partij. Tevens kunt u bezwaar
maken tegen het verwerken van de gegevens. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een
eerder gegeven toestemming in te trekken.
Bij een dergelijk verzoek zullen wij eerst de identiteit controleren van de persoon die het verzoek
indient. Keyzermedia streeft ernaar om het verzoek binnen een maand af te handelen. Verzoeken
kunnen worden gericht aan: info@keyzermedia.com.
U heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens omtrent
de behandeling van verzoeken of andere zaken ten aanzien van dit privacystatement van
Keyzermedia.
Cookies
Op de website van Keyzermedia wordt alleen gebruik gemaakt van zogenaamde analytische cookies
van Google Analytics. Door deze cookies kunnen bijvoorbeeld de bezoekersaantallen van de website
worden bijgehouden en er kan worden bijgehouden wat er op de website bekeken wordt. De cookies
zijn op de meest privacy vriendelijke wijze ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigen van dit privacystatement
Keyzermedia behoudt zich het recht voor om te allen tijde haar privacystatement aan te passen, en
adviseert dan ook om dit statement regelmatig te raadplegen.
Contact
Bij vragen of opmerkingen over dit privacystatement van Keyzermedia kunt u contact opnemen door
een e-mail te sturen naar info@keyzermedia.com. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd in
mei 2018.

