
	

	

Privacy Statement 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
 
VINDEN advocaten is een handelsnaam van Vugs Familierecht & Mediation (KvK 
80632696) en Van Asseldonk Advocatuur (KvK  80598684) die ieder zelfstandig de 
rechtspraktijk uitoefenen. 

VINDEN advocaten is ter zake van de verwerking van persoonsgegevens van 
betrokkenen gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

VINDEN advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat 
de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen 
vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie 
over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn 
persoonsgegevens. 

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde 
informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens VINDEN advocaten 
verwerkt. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie 
 
VINDEN advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, 
dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te 
kunnen communiceren. U kunt VINDEN advocaten bereiken op 013-3039006 en per 
e-mail via info@vindenadvocaten.nl. Voor evaluatie van onze dienstverlening 
schakelt VINDEN advocaten veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf 
de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. 

 

Welke gegevens 
 
VINDEN advocaten verwerkt de persoonsgegevens die direct door u als betrokkene 
of indirect (1. verkregen door technologie zoals het IP-nummer van de betrokkene 
en informatie over het gebruik van de website door de betrokkene of 2. verkregen 
uit andere bronnen zoals gegevens uit het Kadaster en het Handelsregisters van de 
KvK of 3. verkregen via de wederpartij) aan haar zijn verstrekt. 

 

Doel 
 
VINDEN advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend 
voor de hierna te noemen doeleinden: 

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een 
overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures; 

- het nakomen van juridische en wettelijke verplichtingen. Dit betreft onder meer de 
verplichting die VINDEN advocaten op grond van de Wwft kan hebben om een 
kopie van het identiteitsbewijs van een opdrachtgever of betrokkene op te slaan; 

- innen van declaraties; 

- advisering, bemiddeling en verwijzing; 



	

	

- het opnemen van contact met de betrokkene voor marketing- en 
communicatieactiviteiten; 

- het analyseren en verbeteren van de dienstverlening van VINDEN advocaten; 

- het verbeteren en beveiligen van de website www.vindenadvocaten.nl; 

- werving en selectie (sollicitatie). 

 

Gronden 
 
VINDEN advocaten verwerkt persoonsgegevens op basis van het volgende: 
 
- U hebt als betrokkene VINDEN advocaten toestemming gegeven voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Een betrokkene heeft altijd het recht om de 
gegeven toestemming in te trekken door daarvan mededeling te doen bij de 
verwerkingsverantwoordelijke (VINDEN advocaten); 

- De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van of in 
de aanloop naar een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische 
diensten; 

- VINDEN advocaten heeft een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te 
verwerken; 

- VINDEN advocaten heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van 
persoonsgegevens. 

 
Verwerker 
 
VINDEN advocaten kan voor het verwerken van persoonsgegevens een derde 
verwerker inschakelen. Met deze derde verwerker zal een verwerkersovereenkomst 
worden gesloten die voldoet aan de voorwaarden die de AVG daaraan stelt. 

 
 
Ontvangers 
 
Binnen VINDEN advocaten kunnen persoonsgegevens worden gedeeld. Daarnaast 
kan het noodzakelijk zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor het 
uitvoeren van de overeenkomst van opdracht of op grond van een wettelijke 
verplichting. 

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
 
De persoonsgegevens van betrokkenen zullen door VINDEN advocaten niet langer 
worden bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden. 

 

Uw rechten 

Een betrokkene kan met betrekking tot zijn persoonsgegevens verschillende rechten 
uitoefenen. Zo heeft de betrokkene het recht op inzage, overdraagbaarheid, 
rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Tevens kan de betrokkene 
bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of de verwerking 
van zijn persoonsgegevens beperken. Voor een beroep op voornoemde rechten 
kan de betrokkene contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke. 



	

	

Als persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is 
beperkt, stelt de verwerkingsverantwoordelijke de ontvangers van de 
persoonsgegevens daarvan op de hoogte. 

 

Klachten 
 
In geval van een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door VINDEN 
advocaten kan contact opgenomen worden met de verwerkingsverantwoordelijke. 
Indien naar aanleiding daarvan niet tot een oplossing kan worden gekomen, dan 
kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Wijzigingen 
 
Dit privacy statement kan door VINDEN advocaten worden gewijzigd. Betrokkenen 
kunnen van wijzigingen op de hoogte blijven door het privacy statement op de 
website www.vindenadvocaten.nl te raadplegen. 


