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PRIVACY STATEMENT 

 

Boonstra Advocatuur gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen 

vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hebben passende maatregelen genomen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens 

tegen te gaan. Wij wijzen u erop dat ondanks deze maatregelen er altijd een zeker risico 

bestaat op misbruik van uw gegevens. 

Gebruik van uw persoonsgegevens 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen. Denk 

bijvoorbeeld aan een naam, adres, telefoonnummer, maar ook uw bankrekeningnummer. Ook 

gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Als die gegevens 

herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, is er sprake van een persoonsgegeven.  

Verwerken van persoonsgegevens 

Het verwerken van persoonsgegevens is het verzamelen, bekijken, opslaan of vernietigen van 

die gegevens. Ook als oud-cliënt zijn er gegevens die wij (verplicht) van u bewaren (opslaan). 

Dat betekent dat dit privacy statement van toepassing is op cliënten, oud-cliënten, 

gemachtigden van cliënten en bijvoorbeeld op personen die interesse hebben in onze diensten 

maar nog geen cliënt zijn.  

Boonstra Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om:  

- diensten aan te kunnen bieden, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het 

voeren van (gerechtelijke) procedures;  

- te adviseren, te bemiddelen of te verwijzen;  

- dienstverlening te kunnen verbeteren; 

- declaraties te kunnen innen;  

- marketingactiviteiten te kunnen ontplooien;  

- werving en selectie mogelijk te maken;  

- persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.  

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Boonstra Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis 

van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG (wettelijke 

verplichting, uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n) en 

gerechtvaardigd belang. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Boonstra Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover 

noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde 

doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, 
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het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere 

derde partij namens en in opdracht van Boonstra Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar 

ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of 

correspondentie met de wederpartij.  

Daarnaast kan Boonstra Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals 

een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe 

een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Boonstra Advocatuur uw 

persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde 

partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Boonstra Advocatuur 

ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn 

voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de 

naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde 

andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.     

Strafrechtelijke gegevens 

Indien wij u bijstaan als verdachte in een strafzaak, is er sprake van verwerking van 

persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Deze verwerken wij op basis van het Wetboek 

van Strafvordering. U hebt hiervoor tevens toestemming gegeven bij aanvang van de 

opdracht. De verwerking van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de 

uitvoering van de overeenkomst van opdracht die wij met u sluiten. Wij moeten u immers 

kunnen bereiken via post, e-mail en telefoon. Voorts moeten wij uw identiteit controleren op 

basis van de Verordening op de Advocatuur en de WWFT alsmede verwerken wij uw 

gegevens omdat deze (bijvoorbeeld) zijn vastgelegd in een proces-verbaal van politie. De 

verwerking van uw gegevens is dus (primair) noodzakelijk voor de uitoefening of 

onderbouwing van een rechtsvordering, namelijk uw verdediging.   

Website 

Op de website bestaat de mogelijkheid een contactformulier in te vullen. De verstrekking van 

uw persoonsgegevens hoeft niet, maar zonder uw persoonsgegevens kunnen wij u geen advies 

geven op vragen die worden ingediend via het contactformulier.  

Bewaartermijn 

Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de 

hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en 

regelgeving is vereist.  

Uw rechten 

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten ten aanzien van de verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. Maak hiervoor een afspraak met uw advocaat om langs te komen. Het is 

belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, 

corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van 
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andere personen in te zien. Voorts heeft u onder omstandigheden recht op overdraagbaarheid 

van uw persoonsgegevens, het recht uw toestemming in te trekken voor het verwerken van uw 

persoonsgegevens en u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Boonstra Advocatuur aan uw verzoek als 

betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de 

geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 

Social Media 

Op de website van Boonstra Advocatuur zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links 

opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of 

websites van derden, zoals Twitter, Linkedin, Facebook of Instagram. Wij houden geen 

toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door 

en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u 

van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement 

van die derden door te lezen. 

Aanpassing privacy statement 

Boonstra Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst 

moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy 

statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom 

met regelmaat de website. 

Meer informatie 

Hebt u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op via info@boonstra-

advocatuur.nl. Ook indien u een klacht hebt, helpen wij u graag verder. Mocht u er 

desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving 

ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Vaststelling privacy statement 

Dit privacy statement is op 1 maart 2019 vastgesteld.  

 

 

 


