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PRIVACYVERKLARING 

              
 
 

Uittenbogaart Advocatuur is een handelsnaam van Uittenbogaart Alphen B.V. en is geregistreerd in het 
handelsregister onder nummer: 70804206. Via deze verklaring informeert Uittenbogaart Advocatuur u over uw 
privacyrechten.  
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Uittenbogaart Alphen B.V. 
Contactsgegevens: 
 
Uittenbogaart Advocatuur 
Postbus 121, 2400 CC 
Van Mandersloostraat 55 
2406 CC Alphen aan den Rijn 
Email: nu@uittenbogaart.nl 
Tel.:    0172 – 601707 
Fax:    0172 – 601780 
 
 
Uw persoonsgegevens 
 
Uittenbogaart Advocatuur respecteert de privacy van haar (potentiële)cliënten, werknemers, sollicitanten, 
bezoekers van haar website(s) en andere relaties. Bij het aangaan van een relatie met Uittenbogaart Advocatuur, 
bijvoorbeeld als cliënt of werknemer, zullen de door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt. In deze 
privacyverklaring wordt aangegeven hoe Uittenbogaart Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw 
rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. 
Persoonsgegevens worden slechts gebruikt indien deze rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan 
direct duidelijk is dat deze worden verstrekt met het doel deze te verwerken en/of te bewaren. Persoonsgegevens 
worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd 
of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
 
 
Doeleinden 
 
Uittenbogaart Advocatuur verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het sluiten van een tussen u en 
Uittenbogaart Advocatuur gesloten overeenkomst en de uitvoering daarvan en om u op de hoogte te brengen van 
juridische actualiteiten en/of nieuwe diensten en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw 
persoonsgegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften. 
Uittenbogaart Advocatuur gebruikt de volgende gegevens: 
 

• NAW-gegevens:   Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. 
• Telefoonnummer:  Om contact met u op te kunnen nemen. 
• Emailadres:   Om contact met u op te kunnen nemen. 
• Betalingsgegevens:  Om betalingen aan u te kunnen doen, bijvoorbeeld salaris,  

stagevergoeding of doorbetaling van voor u geïncasserde gelden van 
derden.  

• Geboortedatum:   Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst  
zoals in rechterlijke procedures of in het geval van een met 
Uittenbogaart Advocatuur gesloten stageovereenkomst of 
arbeidsovereenkomst. 

• BS-nummer:    Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst  
zoals in rechterlijke procedures of in het geval van een met 
Uittenbogaart Advocatuur gesloten stageovereenkomst of 
arbeidsovereenkomst. 

• WWFT zoals sanctielijsten: Gegevens die nodig zijn ter bestrijding van witwassen en terrorisme.  
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Uw persoonsgegevens en derden 
 
Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of indien dit een wettelijke plicht betreft. Het is Uittenbogaart Advocatuur wel toegestaan derden in 
te schakelen die onder toezicht bepaalde persoonsgegevens verwerken, zogenaamde verwerkers. Met deze 
verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Deze verwerkers handelen steeds onder de 
verantwoordelijkheid van Uittenbogaart Advocatuur en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens 
uitvoeren.  
 
 
Beveiliging 
 
Uittenbogaart Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  
 
 
Bewaartermijn 
 
Uittenbogaart Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uittenbogaart Advocatuur hanteert de in de advocatuur 
gebruikelijke bewaartermijn van zeven jaar.  
 
 
Privacyrechten 
 
U wordt gewezen op het uw privacyrechten: 

• U heeft recht op inzage in uw gegevens; 
• U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren; 
• U heeft het recht om verwijdering van uw gegevens te verzoeken, bijvoorbeeld als uw belang bij 

verwijdering van uw gegevens groter is dan het belang van Uittenbogaart Advocatuur om uw gegevens 
te verwerken. 

• U kunt een verzoek indienen om de verwerking van uw gegevens te beperken; 
• U heeft ook het recht om een verzoek in te dienen om uw gegevens over te dragen, indien dat technisch 

mogelijk is.  
• U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, bijvoorbeeld indien 

Uittenbogaart Advocatuur gegevens heeft verwerkt die niet wettelijk verplicht zijn. Na ontvangst van uw 
bezwaar zal dan opnieuw een afweging worden gemaakt om te bepalen of enkele of meerdere 
gegevens van u niet meer zullen worden verwerkt. U ontvangt hierover dan een gemotiveerde 
beslissing.  

 
Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar nu@uittenbogaart.nl o.v.v. 
‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan Uittenbogaart Advocatuur, o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, 
Postbus 121, 2400 CC Alphen aan den Rijn. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit 
vragen. Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de 
privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt 
u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
 
Aanpassen privacyverklaring 
 
Uittenbogaart Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze 
pagina van de website voor de meest actuele privacyverklaring. 
 
 
Vragen 
 
Voor vragen over de privacyverklaring of over de diensten van Uittenbogaart Advocatuur kunt u altijd per e-mail of 
telefonisch contact opnemen via nu@uittenbogaart.nl of 0172 – 601707. 


