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Jonge Balie Midden-Nederland
1. Inleiding
De Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland (hierna ook: de “JBMN”), gevestigd aan de
Maliesingel 20 te (3581 BE) Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
40476059, respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website
https://www.jongebaliemn.nl. In dat kader heeft de JBMN passende maatregelen genomen om
uw persoonsgegevens te beveiligen en misbruik hiervan te voorkomen. In dit privacy statement
vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, op welke wijze wij gebruik maken van
cookies en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij handelen in overeenstemming met de
geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking
(hierna: “AVG”).
2. Over de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland
De JBMN is een vereniging voor jonge advocaten in het arrondissement Midden-Nederland en
biedt een platform aan de jonge advocaten in dit arrondissement. Door (de leden van) de JBMN
worden niet alleen maandelijkse borrels georganiseerd, maar ook vele andere activiteiten als
pleitwedstrijden, lezingen, feesten, een buitenlandreis en ontmoetingen met de rechterlijke
macht.
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden worden de gegevens
verwerkt?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of
indirect identificeerbaar bent. De JBMN verwerkt persoonsgegevens van de volgende personen
en voor de volgende doeleinden:
 Leden die zich inschrijven via onze website of inschrijfformulier (naam, adres,
geboortedatum, geslacht, e-mail, kantoorgegevens, datum van beëdiging, op welk
rechtsgebied het desbetreffende lid hoofdzakelijk werkzaam is en jaar en plaats van
afstuderen;
 Personen die zich via onze website, formulier of e-mail opgeven voor een van onze
activiteiten (naam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mail, kantoorgegevens, (mobiele)
telefoonnummer en - bij inschrijving voor de buitenlandreis - het nummer van het
identiteitsbewijs;
 Personen die via e-mail contact met ons opnemen (naam, e-mail en eventuele andere
persoonsgegevens die spontaan aan ons worden doorgegeven);
 Personen die via sociale media (Facebook) contact met ons opnemen (naam en eventueel
andere persoonsgegevens die spontaan aan ons worden doorgegeven) De geregistreerde
persoonsgegevens gebruiken wij om met diegene in contact te kunnen treden, om aan
een verzoek om informatie te kunnen voldoen, om diegene te informeren over onze
activiteiten, om diegene te informeren over de activiteiten van onze (sponsor)partners,
om diegene onze nieuwsbrief toe te sturen en om diegene te berichten omtrent overige
onderwerpen die verband houden met een lidmaatschap of anderszins relevant voor
diegene kunnen zijn.
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4. Op basis van welke rechtsgronden worden de
persoonsgegevens verwerkt?
De JBMN verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig (een van) de volgende rechtsgronden:
 er is toestemming gegeven door de betrokkene;
 de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
daaronder begrepen een lidmaatschap van onze vereniging;
 de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde (marketing-)
belangen van de JBMN. Hieronder wordt mede begrepen het voeren van een deugdelijke
en effectieve ledenadministratie en boekhouding.
5. Bescherming en beveiliging van persoonsgegevens
De JBMN neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens
te beveiligen tegen vernietiging, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze
maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de
aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op
gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen.
6. Verwerking door derden
De JBMN kan derden inschakelen voor de uitvoering van haar activiteiten, zoals onder meer
dienstverleners op het gebied van websitebeheer, hosting, automatische softwareverlening,
sociale media (Facebook), financiële-, administratieve- of fiscale ondersteuning en/of
verzekeringen. Ook kan de JBMN uw persoonsgegevens met derden delen, als wij hiertoe
verplicht zijn op grond van wet- of regelgeving dan wel indien wij hiertoe in een specifiek geval
verplicht zijn op grond van een uitspraak van een gerechtelijke instantie.
Voor zover deze derden onder onze verantwoordelijkheid uw gegevens verwerken, zien wij erop
toe dat de verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en
sluiten wij verwerkersovereenkomsten met hen. Omdat de JBMN derden inschakelt voor haar
verwerking, die de persoonsgegevens mogelijk buiten de EU verwerken (bijvoorbeeld, doordat
de gebruikte servers zich buiten de EU bevinden), draagt de JBMN er in een voorkomend geval
zorg voor dat de ingeschakelde verwerkers een gelijkwaardig niveau van privacybescherming
waarborgen.
7. Bewaartermijn
De JBMN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de genoemde
doeleinden van de gegevensverwerking. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van uw
lidmaatschap. Nadat uw lidmaatschap is beëindigd, zullen uw persoonsgegevens binnen een
bekwame termijn worden verwijderd, tenzij het bewaren van deze persoonsgegevens
noodzakelijk is in verband met de afwikkeling van verplichtingen uit hoofde van uw lidmaatschap
die nog doorlopen na beëindiging, waaronder de verplichting om de contributie te voldoen voor
het lopende jaar bij niet tijdige opzegging. In dat laatste geval worden uw persoonsgegevens
bewaard zolang u nog enige verplichting heeft tegenover JBMN die nog niet (geheel) voldaan is.
Voor zover er wettelijke bewaartermijnen gelden, voldoet JBMN hieraan.
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8. Cookies en bezoekgegevens website
De website https://www.jongebaliemn.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestandjes die op uw apparaat die u gebruikt om onze website te bezoeken worden
opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het
IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens
die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor
statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens worden deze gegevens
gebruikt om de werking van onze website te optimaliseren. Wij proberen deze gegevens zo veel
mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
9. Profileren
Er wordt geen gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering.
10. Inzage, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van
uw
persoonsgegevens te vragen. Dit kan gevolgen hebben voor uw lidmaatschap. Als u wilt weten
welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen.
Blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een
aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming
die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit.
Schriftelijke verzoeken kunnen worden gestuurd naar:
Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland
t.a.v. de secretaris
Postbus 354
3500 AJ Utrecht
Of per e-mail: secretaris@jongebaliemn.nl
U kunt hier ook terecht voor andere vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens.
11. Uitschrijfmogelijkheid
Een betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van
persoonsgegevens in te trekken. Indien een betrokkene bijvoorbeeld geen e-mails meer wenst te
ontvangen van de JBMN, is het te allen tijde mogelijk om af te melden via de afmeldlink onderin
de e-mail.
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12. Klachten
Indien u, ondanks alle zorgvuldigheid van de JBMN, een klacht hebt over een van de onderwerpen
geregeld in dit privacy statement, stellen wij het op prijs als u deze klacht eerst aan ons meldt.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk in contact met u treden om uw klacht met u te bespreken. U
heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus
93374, 2509 AJ Den Haag, telefoonnummer 0900 - 2001201.
13. Wijziging van het privacy statement
De JBMN behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen (laatstelijk gewijzigd
op 1 oktober 2021). Om van deze wijzigingen op de hoogte te zijn, is het dan ook aan te raden
om dit privacy statement regelmatig te raadplegen.

