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Uw privacy staat bij Van Zuethem Advocaten (KvK-nummer: KVK 20160232) hoog in het vaandel.
Van Zuethem Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonsgegevens en wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Het onderstaande is met
name van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van onze cliënten, relaties en
verwijzers en de bezoekers van www.vanzuethem.nl.
Van Zuethem Advocaten heeft het recht om de inhoud van dit privacy statement op ieder moment
zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen dan wel te wijzigen. De gewijzigde versie wordt op
onze website gepubliceerd.

Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van onze juridische dienstverlening van:

• onze (potentiële) cliënten;
• onze relaties;
• onze verwijzers;
• de bezoekers van de website www.vanzuethem.nl alsmede de gebruikers van de
contactformulieren op onze website;
• sollicitanten;
• zij die op een andere wijze contact met Van Zuethem Advocaten opnemen en/of van Van
Zuethem Advocaten op een op een andere wijze persoonsgegevens verwerkt als gevolg van
onze juridische dienstverlening.

De te verwerken persoonsgegevens
Van Zuethem Advocaten verwerkt de navolgende persoonsgegevens1 die ons zijn verstrekt:

1. contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van onze juridische
dienstverlening. Dit zijn gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en
identiteitsdocumenten.
2. contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere
webformulieren via bijvoorbeeld onze website. De precieze inhoud van de gegevens hangt af
van de inhoud van de contactformulieren en webformulieren.
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Gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd.
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3. contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. Dit kunnen
bijvoorbeeld gegevens zijn zoals vermeld op door u verstrekte visitekaartjes.
4. andere persoonsgegevens die door u, al dan niet vrijwillig of op verzoek van één van onze
medewerkers, worden verstrekt.
5. persoonsgegevens verkregen uit (openbare) registers zoals het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel en uit het Kadaster.

Doel

Van Zuethem mag uw persoonsgegevens verwerken op grond van één of meer van de volgende
redenen:
◦ U hebt ons toestemming gegeven voor de verwerking;
◦ De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en
Van Zuethem Advocaten;
◦ Van Zuethem Advocaten heeft een wettelijk verplichting (bijvoorbeeld op grond van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) om uw persoonsgegevens te verwerken;
◦ Van Zuethem Advocaten heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw
persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven).

Deze genoemde gegevens worden door ons gebruik voor onder andere de navolgende doeleinden:
- het bijhouden van ons cliëntenbestand;
- het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten;
- het nakomen van een wettelijke verplichting;
- het opnemen en onderhouden van contact;
- werving en selectie
- marketing en communicatie
- het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Van Zuethem Advocaten;
- innen van declaraties;
Van Zuethem Advocaten mag voorts uw persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd
belang hebben en als wij daarbij niet een onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Het verkrijgen van uw gegevens

Wij verkrijgen uw gegevens uiteraard in de meeste gevallen indien u deze zelf aan ons verstrekt. Dit is
bijvoorbeeld wanneer u een cliënt van ons bent of wordt.
Daarnaast verkrijgt Van Zuethem Advocaten, zoals eerder genoemd, informatie van derden zoals
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persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster of
andere websites dan wel openbare databases.

Bewaartermijn

Van Zuethem Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden (zie hierboven) waarvoor uw gegevens worden verwerkt en op grond van wetgeving is vereist.
Uiteraard worden uw gegevens op aanvraag verwijderd ingevolge art. 16 jo. 17 AVG behoudens de
gevallen waarin voldaan moet worden aan wettelijke verplichtingen die bij AVG voorzien zijn.

De toegang tot uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn op een beveiligde server toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij
Van Zuethem Advocaten.
Buiten de in dit Privacy Statement genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet openbaren
tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans
rechten te beschermen, of om nakoming van dit Privacy Statement te vorderen.

Het komt wel eens voor dat het nodig is uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan soms
noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook is er wet- en regelgeving waaruit voortvloeit
dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.
Wij schakelen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (ook wel de “verwerkers”
genoemd) in die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze
verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens en landen buiten de EER

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen deze gedeeld worden met derde partijen zoals
hierboven aan de orde is gekomen. Deze partijen kunnen zich bevinden buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) bevinden. Wanneer van toepassing, hebben wij passende veiligheidsmaatregelen genomen
om de persoonsgegevens te delen. De opgenomen persoonsgegevens in onze dossiers worden bij ons in
beginsel niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij dit
noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Dit is
noodzakelijk voor bijvoorbeeld de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van
juridische diensten.
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De beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij doen onze uiterste best om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter
bescherming van uw persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Zo zorgen wij voor een
optimale beveiliging van ons servernetwerk. Alleen werknemers beschikken over een systeem met twee
wachtwoordconstructies om toegang te verkrijgen. Voorts is ons pand middels meerdere systemen
beveiligd.

FG-functionaris

Onze FG-functionaris is mr. Marlous Weerts, zij is voor kwesties inzake privacy te benaderen via:
marlous@vanzuethem.nl.

Uw rechten

Op grond van de AVG (de Europese privacyrichtlijn) heeft u verschillende rechten. Zo kunt u bij ons een
verzoek doen tot:
-

inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken (artikel 15 AVG);

-

uw persoonsgegevens aan te vullen of wijzigen (artikel 16 AVG)

-

persoonsgegevens van u te verwijderen (artikel 16 en 17 AVG)

-

uw gegevens over te dragen aan een ander.

Voorts heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor
meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijst Van
Zuethem Advocaten u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot heeft u ook het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U hebt het recht uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te
trekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking
van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór uw intrekking.
Uw toestemming kunt u intrekken door uw mededeling hiervan per e-mail te sturen aan
marlous@vanzuethem.nl
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Wij willen u tot slot wijzen op het feit dat het niet altijd mogelijk is voor Van Zuethem Advocaten om
aan uw verzoek gehoor te geven in verband met bijvoorbeeld de geheimhoudingsplicht van advocaten
alsmede de wettelijke bewaartermijn.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden.

Vragen

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens bij Van Zuethem Advocaten kunt u
contact opnemen via 076-5301777 of marlous@vanzuethem.nl.

Van Zuethem Advocaten
Baronielaan 146
4818 RE BREDA
(T) 076 53 01 777
(F) 076 51 41 558
www.vanzuethem.nl

5

