PRIVACYVERKLARING VAN GOOL ADVOCATUUR & MEDIATION
Algemeen
Van Gool Advocatuur & Mediation hecht grote waarde aan uw privacy en betracht daarom de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van uw persoonsgegevens. De verwerking van
uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement leggen wij u uit
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
Van Gool Advocatuur & Mediation is de verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw
persoonsgegevens. Bij vragen of opmerkingen over deze verwerking of deze privacyverklaring kunt u contact
opnemen via onderstaande gegevens.
Mr. A.C.M. van Gool, Galeistraat 5, 5237 PJ ’s-Hertogenbosch
Tel: 073-6450455
E-mail: a.vangool@vangooladvoc.nl
Doel verwerking persoonsgegevens
Van Gool Advocatuur & Mediation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
ü het contacteren in de (voor)contractuele fase;
ü het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
ü het voeren van (gerechtelijke) procedures;
ü het adviseren, bemiddelen en verwijzen;
ü het factureren van de verrichte werkzaamheden;
ü het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
ü het kunnen verbeteren van onze dienstverlening;
ü het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsprocessen;
ü het kunnen uitvoeren van marketing- en communicatieactiviteiten;
ü het kunnen uitvoeren van werving en selectie (sollicitatie);
ü het waarborgen van haar eigen gerechtvaardigde (rechts)belangen.
Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op:
ü (voormalige) cliënten van Van Gool Advocatuur & Mediation;
ü potentiële cliënten met wie Van Gool Advocatuur & Mediation contact heeft gehad;
ü (voormalige) wederpartijen van cliënten;
ü belanghebbenden (o.a. (ex-)partners, kinderen, familieleden van cliënten);
ü andere betrokkenen wiens gegevens nodig zijn voor de behartiging van de belangen van de cliënten
van Van Gool Advocatuur & Mediation;
ü adviseurs van cliënten/wederpartijen;
ü zakenrelaties;
ü alle andere personen van wie Van Gool Advocatuur & Mediation persoonsgegevens verwerkt.
.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Van Gool Advocatuur & Mediation verwerkt de volgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens:
ü NAW-gegevens zoals volledige naam, adres, woonplaats en inschrijving;
ü Persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, beroep- en arbeidsverleden
en werkprestaties;
ü Contactgegevens zoals telefoonnummer, e-mailadres, social media-adres;
ü Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer, mutaties, afschriften, loongegevens, vermogen en
schulden;
ü Medische gegevens, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst
en het verlenen van juridische bijstand. Bovendien worden uw medische gegevens uitsluitend
verwerkt indien u hiervoor toestemming hebt verleend;
ü Foto-, video- en audiomateriaal.
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Deze persoonsgegevens heeft Van Gool Advocatuur & Mediation bij u zelf verzameld. Afhankelijk van de zaak
kan het daarbij ook gaan om strafrechtelijke, gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens. Daarnaast
raadplegen wij indien nodig openbare registers zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het
Kadaster.
Indien u een wederpartij, belanghebbende of andere betrokkene bent, verwerken wij uw persoonsgegevens
die nodig zijn voor de behartiging van de belangen van onze cliënt. Deze persoonsgegevens zijn door de cliënt
aan ons verstrekt.
Indien u een adviseur bent, verwerken wij uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren en u om
advies kunnen vragen over de desbetreffende zaak.
Indien u een zakenrelatie bent, verwerken wij uw contactgegevens die, bijvoorbeeld tijdens een
kennismakingsgesprek, seminar of event aan ons zijn verstrekt.
Grondslag verwerking persoonsgegevens
Van Gool Advocatuur & Mediation verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag
voor is. Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden, zoals genoemd in artikel 6 AVG:
• De verwerking is gebaseerd op toestemming van de betrokkene.
Indien u een cliënt bent, hebben wij uw toestemming gevraagd om uw bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens te verwerken. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik
maken van onze diensten, omdat wij de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te
verwerken die relevant zijn voor het dossier.
Indien u deze toestemming heeft verleend, heeft u ook altijd weer het recht om deze
toestemming in te trekken.
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen.
Indien u als cliënt een zaak in behandeling geeft aan een van onze advocaten/mediators, worden
daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen
noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw zaak. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het
factureren van de verrichte werkzaamheden.
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht advocaten
bijvoorbeeld om in sommige gevallen bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.
• De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten
en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens
nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
Indien u een wederpartij, belanghebbende of andere betrokkene bent, verwerken wij uw
persoonsgegevens die nodig zijn voor de behartiging van de belangen van een derde, namelijk onze
cliënt. Voor het behartigen van de belangen van de cliënt bij een echtscheiding dienen wij bijvoorbeeld
te beschikken over financiële gegevens van de wederpartij.
Indien u een adviseur bent, verwerken wij uw contactgegevens zodat wij met u kunnen communiceren
en uw advies kunnen vragen over de desbetreffende zaak. Dankzij uw advies kunnen wij de belangen
van een derde, namelijk onze cliënt, zo goed mogelijk behartigen.
Indien u een zakenrelatie bent, gebruiken wij uw contactgegevens om een zakelijke relatie te
onderhouden en uitnodigingen te versturen voor seminars en andere events. Wij hebben hier een
gerechtvaardigd belang bij en maken hiermee geen onevenredige inbreuk op uw privacy.
Wat doet Van Gool Advocatuur & Mediation met uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens nimmer aan derden uitlenen, verhuren of verkopen.
Indien u een cliënt bent, worden uw persoonsgegevens alleen voor het behartigen van uw belangen in
correspondentie of in rechte doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij, adviseurs of andere dossiergerelateerde derden.
Indien u een wederpartij, belanghebbende of andere betrokkene bent, worden uw persoonsgegevens alleen
voor het behartigen van de belangen van onze cliënt verstrekt aan de rechtbank, de wederpartij, adviseurs of
andere dossier-gerelateerde derden.
Indien de wet of een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden,
zullen wij daar aan dienen te voldoen.
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Bewaartermijn persoonsgegevens
Van Gool Advocatuur & Mediation bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan strikt
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van
wet- en regelgeving is vereist. Hierbij houdt Van Gool Advocatuur & Mediation in de eerste plaats rekening
met de wettelijke termijnen die gelden voor de fiscale bewaartermijn van doorgaans zeven jaar. Daarnaast
leeft Van Gool Advocatuur & Mediation de bewaartermijnen na die vanuit de wet- en regelgeving op de
advocatuur worden voorgeschreven. Indien er ten aanzien van uw persoonsgegevens geen wettelijke
bewaartermijn geldt, streeft Van Gool Advocatuur & Mediation ernaar om de persoonsgegevens na twee jaar
te vernietigen, tenzij zij nog een belang kan hebben bij het langer verwerken van uw persoonsgegevens. Dit
laatste wordt door Van Gool Advocatuur & Mediation periodiek beoordeeld.
Rechten van betrokkenen
U heeft als betrokkene de volgende rechten:
ü recht op informatie (ontvangst privacyverklaring);
ü recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke);
ü recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens);
ü recht van verzet;
ü recht op dataportabiliteit (persoonsgegevens ontvangen die Van Gool Advocatuur & Mediation van u
heeft);
ü recht op vergetelheid;
ü recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
ü recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.
Wilt u van uw rechten gebruik maken, dan kunt u via de hierboven vermelde contactgegevens contact
opnemen met Van Gool Advocatuur & Mediation. Op uw verzoek zal binnen 4 weken beslist worden, tenzij wij
u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben. Om zeker te weten dat wij op basis
van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter
verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een
afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van Gool Advocatuur & Mediation neemt alleen verzoeken in
behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij
de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.
Aanpassing privacy statement
Van Gool Advocatuur & Mediation heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
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