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PRIVACYREGLEMENT KORTENHOFF ADVOCAAT EN SCHEIDINGSBEMIDDELAAR 
per mei 2018 

Visie op privacy 

Kortenhoff, advocaat en scheidingsbemiddelaar, is een eenmanskantoor in Apeldoorn, gespecialiseerd in het 
familierecht.  
De werkzaamheden worden verricht door mevrouw mr I.L. Kortenhoff, advocaat. 

De persoonsgegevens van cliënten (en/of potentiële) worden beschermd; de persoonlijke informatie die een 
(potentiële) cliënt geeft, of die op andere wijze wordt verkregen, wordt vertrouwelijk behandeld. 

Informatie van en over cliënten is altijd vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Sinds 25 mei 2018 zijn ook 
advocaten gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacyreglement leest 
u hoe op mijn kantoor uw privacy beschermd wordt en hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens 

Kortenhoff, advocaat en scheidingsbemiddelaar, verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, 
dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.  
 
Persoonsgegevens en de verwerking daarvan 

Persoonsgegevens zijn gegevens, die iets zeggen over u of gegevens, die met u in verband kunnen worden 
gebracht.  
Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan (bij voorbeeld verzamelen, opslaan, gebruiken, 
doorgeven of verwijderen), wordt ‘verwerken van persoonsgegevens” genoemd. 

Tot de persoonsgegevens, die voor de behandeling van elke zaak nodig zijn, kunt u denken aan: uw naam, 
adres, telefoonnummer(s), mailadres(sen), geboortedatum en BSN-nummer 
Afhankelijk van de zaak, die voor u behandeld wordt kunt u voorts denken aan: samenstelling gezin met zo nodig 
persoonsgegevens gezinsleden, bankrekeningnummer(s), gegevens over uw inkomen (loondienst of zelfstandige 
of uitkeringsgerechtigde), gegevens over uw lasten en schulden, gegevens over het huwelijksgoederenregime en 
gegevens over u vermogenspositie. 

Deze opsomming is niet limitatief; het is afhankelijk van de zaak welke gegevens nodig zijn. Indien andere 
gegevens nodig zijn, wordt u de reden daarvan toegelicht. 

De persoonsgegevens, die u geeft of die in uw dossier op andere wijze worden verkregen, worden uitsluitend 
gebruikt voor: 
      - het verlenen van juridische diensten, waaronder de behandeling van uw dossier; 
      - het voeren van (gerechtelijke) procedures; 
      - advisering, bemiddeling en verwijzing; 
      - voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;  
      - het innen van declaraties. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Om uw belangen naar behoren te behartigen, zijn deze persoonsgegevens nodig. 
De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het uitvoeren van de in uw dossier noodzakelijke werkzaamheden; 
derhalve voor de uitvoering van de opdracht, die u heeft verstrekt. 

Daarnaast is het voor advocaten soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens vast te leggen. Zo dient op 
grond van de Wet ter voorkoning van witwassen en financieren van terrorisme (de WWFT) een kopie van uw 
identiteitsbewijs of paspoort opgeslagen te worden. 

Samengevat: de hier genoemde persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de gronden als bedoeld in art. 
6 van de AVG, te weten:  
- wettelijke verplichting 
- uitvoering van een overeenkomst 
- verkregen toestemming van betrokkene(n)- gerechtvaardigd belang. 

Delen van persoonsgegevens met derden  
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Uw persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld voor zover noodzakelijk 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 Kortenhoff, advocaat en scheidingsbemiddelaar, zoals een IT-
leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of 
correspondentie met de wederpartij.  

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een 
andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij, die namens en in opdracht van Kortenhoff, advocaat en scheidingsbemiddelaar,  uw 
persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens 
gehouden is tot naleving van de AVG. Bedoelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten 
aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving 
van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve 
van een second opinion of deskundigenrapport.     

Beveiliging persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden beschermd; rekening houdend met de stand van de techniek zijn  passende 
technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te 
waarborgen.  

Uw gegevens worden alleen gebruikt door medewerkers, die daartoe gelet op hun functie toegang hebben. Alle 
gegevens zijn bovendien ook door het beroepsgeheim van advocaten beschermd. 

Voor de gevallen, waarin gebruik gemaakt moet worden van diensten van derde partijen, zoals een IT-
leverancier, is met hen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst 
gesloten.  

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en beschermd. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan voor het 
doel, waarvoor ze zijn verstrekt, noodzakelijk is. Over het algemeen worden dossiers, inclusief de daarin 
opgenomen persoonsgegevens, na sluiting gedurende 7 jaar in het archief bewaard; indien er in een specifiek 
dossier reden is het langer te bewaren, wordt dit met opgave van redenen medegedeeld. 
 
Privacy rechten van betrokkenen  

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw 
persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan mevrouw mr I.L. Kortenhoff 
(Prof. Röntgenstraat 8, 7311 AM Apeldoorn, tel. 055 5767 820, info@kortenhoff.com). U ontvangt binnen vier 
weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.  

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige 
uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke 
bewaartermijnen. 

 

Aanpassing privacy statement 

De regelgeving op het gebied van privacy verandert regelmatig. Dat betekent dat ook dit per 25 mei 2018 
vastgestelde privacyreglement kan wijzigen. De meest recente versie wordt telkens op de website geplaatst 
(www.kortenhoff.com). 

In lopende zaken wordt u er tijdens de behandeling van de zaak op geattendeerd. 

 

Apeldoorn, 25 mei 2018 


