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Privacyverklaring Dammers Advocatuur & Mediation 

 

Op deze pagina lichten wij toe hoe wij - Dammers Advocatuur & Mediation - omgaan met uw 

privacy zodra u gebruikt maakt van onze (juridische) diensten – in de ruimste zin van het 

woord – en onze website. Wij laten u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, 

waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. 

 

Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor 

dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort 

komt onze privacyverklaring erop neer dat wij uw persoonsgegevens:  

• alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen; 

• niet met anderen zullen delen, tenzij in de privacyverklaring anders wordt aangegeven; 

• zorgvuldig beveiligen. 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord; wanneer u 

suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over 

de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in 

contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan info@dammers-advocatuur.nl of gebruik 

maken van de contactgegevens onderaan deze pagina. 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (juridische) diensten alsmede de website 

van Dammers Advocatuur & Mediation. Dammers Advocatuur & Mediation is niet 

verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze website 

worden genoemd. 

 

Doeleinden 

Wij verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in deze verklaring, tenzij wij hiervoor tevoren uw 

toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel: 

1. onze (juridische) dienstverlening aan u te kunnen (blijven) verrichten, waaronder in ieder 

geval begrepen: advisering, ondersteuning, bijstand in procedures, etc.; 

2. u te kunnen informeren over onze (juridische) diensten en onze website alsmede over 

wijzigingen en updates in dat kader; 

3. om onze website te onderhouden, waarbij wij onder meer uw IP-adres verwerken. 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor 

verwerkelijking van voornoemde doeleinden. 

 

Rechtsgronden 

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering 

van de overeenkomst die u met ons sluit met betrekking tot onze (juridische) dienstverlening. 

Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze (juridische) diensten te kunnen 

verlenen alsmede aan de andere verplichtingen van de overeenkomst te voldoen.  Zonder 

het verstrekken van de noodzakelijke persoonsgegevens, kunt u deze overeenkomst niet 

met ons aangaan. Daarnaast verwerken wij in sommige gevallen persoonsgegevens op 

basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zonder de betreffende persoonsgegevens 

zijn wij niet in staat te voldoen aan onze wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens 

te verwerken.  

mailto:info@dammers-advocatuur.nl


   
  

2 
 

U bent daarom, indien wij daarom verzoeken, verplicht om deze persoonsgegevens – waar 

de wettelijke verplichting op ziet – aan ons te verstrekken. 

Sommige persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. 

In ieder geval betreft dit de verwerking van persoonsgegevens – zoals uw IP-adres – als u 

onze website gebruikt, in welk geval ons gerechtvaardigd belang is om onze website te 

kunnen onderhouden.  

 

Ontvangers 

Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw 

persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Onze werknemers, alsmede de 

derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichtingen leggen wij 

ook op aan de verwerkers – middels een verwerkersovereenkomst – die door ons worden 

ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten. 

 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is 

voor het uitvoeren van onze (juridische) dienstverlening en de daarmee samenhangende 

andere diensten voor onze website, of indien dit op uw verzoek geschiedt. In dat kader 

verstrekken wij uw persoonsgegevens aan onze hosting dienstverlener op wiens servers wij 

de gegevens en data opslaan en op wiens server onze website wordt gehost. De 

hostingprovider neemt tevens het onderhoud en beheer van onze website voor haar/zijn 

rekening. Met deze derden hebben wij conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving 

een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast stellen wij persoonsgegevens aan derden 

ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht. 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van 

onze (juridische) dienst en/of voor uw gebruik van onze website, tenzij er een wettelijke 

langere bewaartermijn geldt. Zodra u geen (juridische) diensten meer bij ons afneemt en/of 

geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, 

dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. 

 

Communicatie 

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze 

databestanden. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze 

berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar 

uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het 

mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

 

Beveiliging 

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden 

genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige 

vorm van onrechtmatig gebruik. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beveiligde 

verbindingen om uw persoonsgegevens via het internet te verzenden. De persoonsgegevens 

worden daarnaast opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en 

afgeschermd van zoekmachines. 
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Website bezoek en cookies 

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in 

zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, 

tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment 

gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden 

uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard. 

 

Inzien en aanpassen persoonsgegevens 

U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens 

van u door ons worden verwerkt. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) 

juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te 

verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de 

persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw 

persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. 

U heeft daarnaast uitdrukkelijk het recht bezwaar te maken tegen de 

persoonsgegevensverwerking in verband met uw specifieke situatie verband houdende 

redenen of – indien van toepassing – tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor 

direct-marketingdoeleinden. 

Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of gemotiveerd toelichten waarom 

uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek of bezwaar zenden aan 

info@dammers-advocatuur.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze 

pagina. 

 

Klachten 

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of 

onrechtmatige wijze verwerken en dat wij geen/onvoldoende gehoor geven aan uw bezwaar 

of een door u ingediend verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van- en de mogelijkheden die onze 

(juridische) dienstverlening en website bieden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen 

hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om 

regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

 

Identiteit 

Dammers Advocatuur & Mediation is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van onze (juridische) dienstverlening en het 

gebruik van onze website.  

 

Dammers Advocatuur & Mediation heeft in dat kader te gelden als verantwoordelijke in de 

zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:  

 

Dammers Advocatuur & Mediation 

Kenaupark 15 

2011 MR   Haarlem 

Telefoon: 023-751 09 30 
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Vragen over deze privacyverklaring van Dammers Advocatuur & Mediation kunnen per e-

mail via info@dammers-advocatuur.nl of per post ter attentie van mr. G.W.L.M. Dammers-

Wubbe worden gesteld. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 juli 2018. 
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