
 

 

Privacyverklaring 
 
 
Verlaan - Strafrechtadvocaat hecht belang aan de bescherming van uw privacy. Uw 
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze 
verklaring. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde 
informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Verlaan - Strafrechtadvocaat 
verwerkt. 
 
Verlaan - Strafrechtadvocaat verwerkt persoonsgegevens om juridische diensten aan te kunnen 
bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te 
kunnen communiceren. U kunt hierbij denken aan uw volledige voor- en achternamen, uw 
geboortedatum en -plaats, adresgegevens, contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres), 
BSN-nummer, V-nummer en legitimatiebewijsgegevens. Alle hiervoor genoemde gegevens 
worden hierna gezamenlijk aangeduid als persoonsgegevens. Verlaan - Strafrechtadvocaat 
verzamelt ook gegevens van bezoekers van de website www.advocaatverlaan.nl, te weten het 
IP-adres.  
 
Verlaan - Strafrechtadvocaat is volgens de geldende AVG-regelgeving verplicht u te melden dat 
het door u verstrekken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om onze 
juridische diensten aan u te kunnen verlenen.  Daaronder valt ook het plegen van handelingen 
ten behoeve van de aanvraag/declaratie van de gefinancierde rechtsbijstand en het innen van 
declaraties. 
 
Verlaan - Strafrechtadvocaat verwerkt persoonsgegevens enkel op basis van de gronden als 
bedoeld in artikel 6 van de AVG, te weten: een wettelijke verplichting, de uitvoering van een 
overeenkomst van opdracht, de verkregen toestemming van betrokkenen en ter behartiging van 
ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. 
 
Verlaan – Strafrechtadvocaat deelt uw persoonsgegevens enkel met derden voor zover 
noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. 
Bijvoorbeeld in verband met het beheren van de dossiers, de urenregistratie daarvan, de 
waarneming van een dossier door een collega-advocaat en correspondentie in verband met 
(gerechtelijke) procedures. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden voor 
marketingdoeleinden van derden. 
 
Verlaan - Strafrechtadvocaat heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking (hacken). Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op 
beveiligde servers. Verlaan - Strafrechtadvocaat bewaart 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. 
 



 

 

U heeft als betrokkene het recht om informatie op te vragen over de verwerking van uw 
persoonsgegevens, het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij, 
het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen, het recht om uw toestemming in te trekken en 
het recht om uw gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer u uw toestemming intrekt. Het recht om 
gegevens te laten verwijderen heeft u echter niet altijd; er kan een aantal uitzonderingen van 
toepassing zijn. Voorts heeft u als betrokkene het recht op beperking van de verwerking, het recht 
om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Verlaan - Strafrechtadvocaat handelt 
in strijd met de geldende privacyregels. 
 
Een verzoek op grond van een van bovenstaande rechten kunt u richten aan Verlaan – 
Strafrechtadvocaat, t.a.v. mr. M.J.C. Verlaan (contactgegevens op de website). 
 
Verlaan – Strafrechtadvocaat is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Whatsapp of soortgelijke derde partijen. Het gebruik van dergelijke 
social media is voor uw eigen risico. Voordat u van de diensten van die derde partijen gebruik 
maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden te bestuderen. 
 
Verlaan - Strafrechtadvocaat behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder 
gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Aangeraden wordt om de website 
www.advocaatverlaan.nl regelmatig te raadplegen. 


