Privacy Statement
Privacy Statement van R&R Gerechtsdeurwaarders B.V., gevestigd te Breda.
R&R Gerechtsdeurwaarders B.V., verder te noemen R&R, verricht voor haar
opdrachtgevers werkzaamheden op het gebied van creditmanagement en is ervan
overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar
stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot
belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
behandeld.

R&R is voor haar minnelijke en ambtelijke praktijk verwerkingsverantwoordelijke in de
zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en verwerkt gegevens
op een behoorlijke en zorgvuldige manier. R&R kan haar bedrijfsactiviteiten niet
uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. R&R houdt zich in alle
gevallen aan de eisen van de AVG

verwerkingsverantwoordelijk of verwerker?

Een verwerkingsverantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt,
met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wanneer een opdrachtgever zelf de
doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar
debiteuren heeft vastgesteld, is deze opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke
van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal R&R
Gerechtsdeurwaarders deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als
verwerker verwerken.
Als verwerker zal R&R Gerechtsdeurwaarders naar beste vermogen zorgdragen voor
passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

In dit Privacy Statement informeert R&R Gerechtsdeurwaarders u over de wijze waarop
R&R Gerechtsdeurwaarders als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke gegevens worden verzameld en met welke
reden doet R&R dat?
R&R heeft, naast de wetgeving AVG ook te maken met de regelgeving die in het
bijzonder gelden voor de gerechtsdeurwaarders. We verzamelen en gebruiken

persoonsgegevens. Dat kan van u of u en uw partner zijn als er bijvoorbeeld een
gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een
bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze
persoon een beperkt aantal (contact)gegevens. Voor een minderjarige met een schuld,
verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.
R&R maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens.

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid,
zoals uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en leeftijd. R&R
Gerechtsdeurwaarders kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw
persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben
verstrekt via de website of anders. Daarnaast kan R&R Gerechtsdeurwaarders uw
persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw
identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van een anoniem gegeven is het
IP-adres. Wanneer de website van R&R bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie
te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt,
is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door
uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op
het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt R&R
Gerechtsdeurwaarders uw persoonsgegevens?
Verwerkingsdoeleinden

De verwerking van persoonsgegevens door de gerechtsdeurwaarder geschiedt ten
behoeve van:

a) de uitoefening van ambtelijke taken als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de
Gerechtsdeurwaarderswet;
b) de uitoefening van niet ambtelijke werkzaamheden.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van een van de grondslagen uit de AVG:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen
komen, de uitvoering van een overeenkomst:
Om op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder
andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een
scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vastgesteld, waarmee de kans op
verhaalbaarheid kan worden ingeschat
Om door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van
overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische
schuldsituaties bij betrokkenen; e
Om uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en
gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Ten behoeve van werkzaamheden t.a.v. (de intentie tot) het aangaan van een nieuwe
overeenkomst (o.a. voor nieuwe medewerkers).
Om onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening te doen.
Ten behoeve van intern beheer van de organisatie.
Voor het uitvoeren van betalingen aan crediteuren.
Voor het voeren van salarisadministratie.
Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Voor het afhandelen van geschillen en klachten.
Ten behoeve van CRM, relatiebeheer opdrachtgevers en acquisitie potentiële
opdrachtgevers.

R&R Gerechtsdeurwaarders verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de
bovengenoemde doelstellingen. R&R Gerechtsdeurwaarders kan de gegevens aan
derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de
genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft R&R Gerechtsdeurwaarders
verwerkersovereenkomsten gesloten.

Functionaris Gegevensbescherming

R&R Gerechtsdeurwaarders heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Beveiliging persoonsgegevens

R&R Gerechtsdeurwaarders gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en
draagt, tezamen met eventuele verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en
technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden
opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn
voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens
alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Alle gegevens
die u met R&R Gerechtsdeurwaarders uitwisselt via onze website, worden versleuteld
met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Bewaartermijnen
Ten aanzien van het bewaren van persoonsgegevens hanteren wij daarvoor de wettelijk
vastgestelde termijnen. Voor persoonsgegevens die R&R van haar opdrachtgevers heeft
ontvangen, wordt de bewaartermijn door die opdrachtgever vastgesteld.

Datalekken

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. R&R Gerechtsdeurwaarders streeft
ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich
een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de
Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek
ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zult u hiervan op de
hoogte worden gesteld.

Rechten ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens

De AVG verleent aan u de volgende rechten ten aanzien van de door ons verwerkte
persoonsgegevens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inzagerecht (art. 13-15 AVG)
Recht op rectificatie (art. 16 AVG)
Recht op vergetelheid (art. 17 AVG)
Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)
Recht op bezwaar (art. 21-22 AVG)

Verzoeken daartoe kunnen schriftelijk of per e-mail worden ingediend op onderstaande
adresgegevens van R&R Gerechtsdeurwaarders onder bijsluiting van een kopie van een
geldig legitimatiebewijs. Binnen één maand wordt u, wanneer aan uw verzoek kan
worden voldaan, geïnformeerd over de afhandeling van uw verzoek

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis
te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en
om te kunnen analyseren hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De gegevens worden dus gebruikt voor statistische analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst. De statistische gegevens worden
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde
Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke
privacy beleid van Google Analytics. Voor informatie over hoe Google compliant is aan
de GDPR heeft Google specifieke pagina’s: Google Cloud en de GDPR en wat Google doet
op het gebied van databescherming.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om R&R als adverteerder
informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op.

Cookies

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij gebruik van
functionele ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen
worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen
wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van
de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde dit Privacy Statement wijzigen. Van eventuele wijzigingen
zullen wij u op de hoogte brengen door mededeling op onze site.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u
suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u een verzoek wil
doen om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar wilt
maken (artikel 18 en 21 AVG) uw rechten dan kunt u ons dit laten weten door een brief
te sturen naar R&R Gerechtsdeurwaarders B.V., t.a.v. afdeling Kwaliteit, Minervum 7334,
4817 ZD Breda onder vermelding van ‘Privacy’, of per e-mail naar info@rrdeurwaarders.nl.
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of de afhandeling van een
verzoek met betrekking tot uw rechten kunt u indienen bij de Functionaris
Gegevensbescherming. Dit kan per brief naar R&R Gerechtsdeurwaarders B.V., t.a.v. de
Functionaris Gegevensbescherming, Minervum 7334, 4817 ZD Breda onder vermelding
van ‘Privacy’, of per e-mail naar info@rr-deurwaarders.nl.

