Privacy-verklaring
1/
Deze privacy-verklaring is opgesteld om de opdrachtgevers van Van Boven
Mediation (verder: VBM) te informeren over de wijze waarop door VBM met
persoonsgegevens wordt omgegaan.
2/
VBM houdt zich bezig met het oplossen van geschillen. Dat kan in de vorm
van mediation, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van arbitrage of bindend advies.
3/
VBM moet daarvoor kunnen beschikken over bepaalde gegevens van de
opdrachtgevers en van andere betrokkenen. Het gaat daarbij niet alleen om
adresgegevens, telefoongegevens, emailadressen, et cetera, maar het kan ook gaan
om inhoudelijke stukken als gespreksverslagen en contracten.
4/
VBM deelt de gegevens in beginsel niet met derden. Het is natuurlijk wel
mogelijk dat anderen toch aan die gegevens komen, bijvoorbeeld de partij die de
mailserver van VBM beheert.
5/
VBM bewaart gegevens ook zolang dat wettelijk nodig is. Dossiers worden
bijvoorbeeld gedurende zeven jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd.
6/

Opdrachtgevers van VBM hebben rechten met betrekking tot de gegevens.
- Zij kunnen inzage verlangen in de gegevens die VBM over hen heeft
opgeslagen.
- Ook kunnen de opdrachtgevers verlangen dat VBM de gegevens verbetert,
als die onjuist blijken te zijn.
- Zoals iedereen, hebben opdrachtgevers ook het recht om zich over VBM te
beklagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
- Tenslotte hebben opdrachtgevers het recht te verlangen dat VBM
gegevens overdraagt aan een andere partij of juist niet langer
gebruikgemaakt van gegevens.

7/
VBM beschermt de gegevens van haar opdrachtgevers en andere
betrokkenen zo goed mogelijk. Papieren gegevens worden bewaard in een gebouw
dat van alarm is voorzien. Digitale gegevens worden bewaard op een beveiligde
computer.
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