
	  
	  

PRIVACY STATEMENT ADVOCATENKANTOOR EIJKING  
Advocatenkantoor Eijking respecteert uw persoonsgegevens en draagt er uiteraard zorg voor dat de persoonlijke informatie 
die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder wordt het privacy beleid van Advocatenkantoor Eijking 
toegelicht, mede in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Waarom en waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt? 
Advocatenkantoor Eijking verwerkt persoonsgegevens in de eerste plaats om met u te kunnen communiceren, teneinde u 
juridische diensten aan te kunnen bieden en deze aan u te kunnen verlenen. Verder kunnen persoonsgegevens verwerkt 
worden om de dienstverlening te verbeteren en voor marketing en werving & selectie. Daarnaast worden persoonsgegevens 
verwerkt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de verplichtingen tot het bewaren van de dossiers.  
Persoonsgegevens worden niet op een andere wijze verwerkt noch langer bewaard dan dat nodig is voor het op juiste wijze 
vervullen en uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd, en 
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de 
gegevens heeft verstrekt: 

• voor- en achterna(a)m(en, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), 
functie(s), bedrijfsnaam, contactperso(o)n(en); 

• overige specifieke persoonsgegevens zoals opgenomen in het door u aan te leveren dossier, waaronder gegevens 
die u zelf actief verstrekt, in onze correspondentie of mondeling voor zover deze door ons schriftelijk worden 
vastgelegd; 

• eventuele locatiegegevens en gegevens over uw activiteiten op onze website (zoals IP-adres, internet browser en 
apparaat type). 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Eijking omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn 
verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, zoals 
wederpartijen, dan wel via openbare bronnen bekend zijn geworden. 
Delen van persoonsgegevens met derden  
Advocatenkantoor Eijking deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de 
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de 
praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een 
andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Eijking, zoals een IT-leverancier, maar ook het 
verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, of 
het inschakelen van een deurwaarder of deskundigen zoals een accountant of notaris. Daarnaast kan Advocatenkantoor 
Eijking persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere instantie, voor zover 
daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 
Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Eijking uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een 
verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.  
Beveiliging persoonsgegevens 
Advocatenkantoor Eijking beschermt uw persoonsgegevens via passende technische en organisatorische maatregelen om 
een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Advocatenkantoor Eijking maakt gebruik van de diensten van 
BaseNet  en heeft daarmee een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin ook afspraken zijn vastgelegd over afdoende 
beveiligingsmaatregelen. 
Privacy rechten van betrokkenen  
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven 
toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek 
nader bericht. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Eijking aan uw verzoek geen of niet 
volledige uitvoering kan geven, zoals de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 
Advocatenkantoor Eijking neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. In 
dat kader kunnen wij u ter verificatie vragen om een kopie te verstrekken van een geldig identiteitsbewijs met een 
afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. 
Aanpassing privacy statement 
Advocatenkantoor Eijking behoudt zich het recht voor dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Eventuele aanpassingen worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. 
(www.roestenrecht.nl). 
Vragen & Contact   
Vragen of verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: Advocatenkantoor Eijking (KvK 
53216660), mr. H.M. Eijking, Postbus 5548, 1410 EA te Naarden. Of per email: info@eijking-advocaten.nl. 
 


