Privacy statement
Versie 10 oktober 2018
Uw privacy is voor Omnius Doe-Het-Zelf van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
Privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
Sommige persoonlijke gegevens hebben wij nu eenmaal nodig om u goed van dienst te kunnen zijn.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.omnius.nl/doe-het-zelf/
allemaal doen en met informatie die we over u te weten komen.

Heeft u vragen naar aanleiding van onze privacy statement? Neem dan contact met ons op via
onderstaande gegevens:

Contactgegevens
Omnius.nl/doe-het-zelf
Omnilegal BV.
Onderdeel van Omnilegal Holding BV.
Energiestraat 5-B
1411 AN Naarden
operations@omnilegal.nl
035- 69 45 272

Contact met ons
Middels de telefoonnummers, via het contactformulier of via ons WhatsApp-nummer die staan
vermeld op de website, kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen wanneer u meent te maken te
hebben met een juridisch probleem. Via onze documenten generator kunt u documenten
aanschaffen na registratie op onze website. Onze juridische intakebalie voert met u een vrijblijvende
intake uit om na te gaan welke juridische oplossing voor u het meest geschikt is. Indien u niet kan
worden geholpen met een juridische oplossing van onze Omnius Doe-Het-Zelf formule bemiddelen
wij u door naar advocaten en juristen of onze eigen juristen nemen uw zaak in behandeling, hiervoor
geldt ons privacy statement van Omnius.nl.

Persoonsgegevens en toestemming
Voor de uitoefening van onze diensten en verkoop van onze producten gebruiken wij uw NAWgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht. Bij registratie van een account onthoudt de
software uw persoonsgegevens. Dit voor het gebruiksgemak, goede levering van de bestelling en
garantie. Ook onthouden wij hiervoor eerdere bestellingen. Bij bemiddeling naar een jurist of
advocaat noteren wij ook bijzondere persoonsgegevens in het belang van uw zaak.
Door het invullen van de vragen voor een document en/of aanschaf van één van onze producten gaat
u akkoord met onze algemene voorwaarden en deze privacy statement. Indien u gebruik maakt van
een overige dienst binnen ons netwerk kan u toestemming worden gevraagd per telefoon of zal de
toestemming kunnen blijken uit het aanvinken van het instemming van onze privacywerkwijze als u
via de webformulieren een bericht naar ons toestuurt.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor eerder genoemde doelen. Wij bewaren de gegevens niet
langer dan wij deze ook daadwerkelijk nodig hebben. Gegevens kunnen verwijderd worden na het
opheffen van een account via operations@omnius.nl. Na de wettelijke termijn van 5 jaren zullen wij
inactieve accounts met de daarbij behorende persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Zie hiervoor de contactgegevens bovenaan deze pagina. U hebt de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben wat we daarmee doen
Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
Het laten corrigeren van fouten
Het wijzigen van persoonsgegevens
Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
Intrekken van toestemming
Het aanvragen van een kopie van uw persoonsgegevens
Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd verwerken kunt u een klacht indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Verstrekking aan andere bedrijven en instellingen
Uw persoonsgegevens worden onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen gegeven.
Op basis van verwerkersovereenkomsten werken wij samen met een aantal andere bedrijven.
Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door een ander bedrijf dan is dit noodzakelijk voor
de juridische inhoud en oplossing van uw zaak door middel van bemiddeling. Wij verwijzen u
hiervoor naar onze privacy voorwaarden van Omnius.nl.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van nieuwtjes,
tips, kortingen en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder
moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink en wij maken gebruik van een opt-in
systeem.

Cookies
Onze website gebruikt functionele cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in
kunnen opslaan. Onze cookies zij functioneel en dat wil zeggen dat ze alleen worden geplaatst om de
goede werking van de website mogelijk te maken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben
een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij
mogen behouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics voor informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons
goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijziging privacy statement
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus
altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen. Wij behouden het recht voor om deze privacy statement
eenzijdig te wijzigen.

