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Voor een zo goed mogelijke dienstverlening verzamelt, verwerkt en deelt Keijzer Noorman Advocaten 
bepaalde persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hier meer over. 
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Mogen we persoonsgegevens verwerken? 
We verwerken persoonsgegevens alleen met uw toestemming, wanneer dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de overeenkomst of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van onze 
opdrachtgevers. Soms is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 
plicht. We kunnen uitleggen waarom we bepaalde persoonsgegevens nodig hebben. 
 
Als u benodigde persoonsgegevens niet verstrekt, zullen wij uw opdracht niet kunnen uitvoeren. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Om ons werk te kunnen doen, hebben we allerlei persoonsgegevens nodig: contactgegevens zoals 
naam en adres, telefoonnummers en e-mailadressen, maar ook uw geboortedatum, bankgegevens of 
huwelijkse staat. Soms hebben we ook uw burgerservicenummer, strafrechtelijke gegevens of andere 
bijzondere persoonsgegevens nodig. Welke gegevens we precies verwerken, hangt af van de opdracht 
die aan ons is verstrekt. 
 
Hoe komen we aan deze persoonsgegevens? 
De meeste persoonsgegevens verkrijgen we rechtstreeks van onze opdrachtgever, bijvoorbeeld uit de 
documenten die de opdrachtgever ons overhandigt. Sommige persoonsgegevens verkrijgen we via 
derden, bijvoorbeeld van de Raad voor Rechtsbijstand, De Rechtspraak, het Openbaar Ministerie of de 
Raad voor de Kinderbescherming.  
 
Natuurlijk gelden uw hieronder vermelde rechten voor al uw persoonsgegevens, ongeacht de 
herkomst. 
 
Wat doen we ermee? 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de door u verstrekte 
opdracht, dan wel - als u geen opdrachtgever bent - in het kader van een gerechtvaardigd belang van 
onze opdrachtgever in het kader van een rechtsvordering of gerechtelijke procedure. Zo kunnen we 
contact met u onderhouden, gefinancierde rechtsbijstand aanvragen, procedures voeren of u verder 
als advocaat bijstaan. We gebruiken gegevens niet voor andere doeleinden, zoals reclame. 
 
Alle persoonsgegevens worden uiteraard vertrouwelijk verwerkt en beveiligd (versleuteld) bewaard in 
onze digitale administratie. 
 
Met wie delen we uw persoonsgegevens? 
Soms moeten we persoonsgegevens delen met anderen, maar alleen als dat voor de uitvoering van de 
opdracht noodzakelijk is of als we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen nooit 
méér gegevens dan nodig. Gegevens kunnen worden gedeeld met de wederpartij in een zaak, de Raad 
voor Rechtsbijstand, De Rechtspraak, Openbaar Ministerie, deurwaarders of andere professionele 
dienstverleners die bijdragen aan de uitvoering van de opdracht. Dit doen we altijd met uw 
medeweten. Persoonsgegevens worden opgeslagen bij dienstverleners van onze softwareoplossingen. 
 



Website 
Om informatie over het bezoek aan onze website te krijgen, maken we gebruik van Google Analytics. 
We delen geen informatie met Google voor aanvullende diensten, en het IP-adres wordt gemaskeerd 
doorgegeven aan Google. We ontvangen alleen algemene, anonieme bezoekersstatistieken 
en -gedrag. Daarvoor hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. 
 
Wat zijn uw rechten? 
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u verschillende privacyrechten. Als u hiervan gebruik 
wilt maken, moet u dat schriftelijk (per e-mail of per brief) aan ons laten weten. In alle gevallen 
reageren wij binnen één maand, langs dezelfde weg als u uw verzoek heeft gedaan. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden, tenzij uw verzoeken onredelijk zijn. Wij kunnen daarbij om uw identiteitsbewijs 
vragen. 
 
Inzage 
U kunt ons vragen welke gegevens wij van u hebben, en u kunt deze gegevens inzien. We vertellen ook 
waarom we deze gegevens hebben, aan wie we deze gegevens doorgeven en hoe lang we ze bewaren.  
 
Correctie 
Als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, passen wij deze aan. We geven de aanpassingen ook door 
aan degenen met wie we uw gegevens gedeeld hebben. 
 
Verwijdering 
U kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen, wanneer we deze niet meer nodig hebben, of als u uw 
toestemming intrekt. Dat kan eventueel wel betekenen dat we u niet langer van dienst kunnen zijn. 
Sommige gegevens moeten we een bepaalde termijn bewaren, voordat we deze (kunnen) verwijderen. 
We hoeven geen gegevens te verwijderen als we moeten voldoen aan een wettelijke plicht of als de 
gegevens nodig zijn voor een rechtsvordering. Als we gegevens verwijderen, geven we dat door aan 
degenen met wie we de gegevens gedeeld hebben. 
 
Overdracht 
Op uw verzoek zullen wij de digitale persoonsgegevens die wij van u hebben, aan u of een door u 
aangewezen andere dienstverlener overdragen. Dat doen we in een zo bruikbaar mogelijk formaat. 
 
Recht van  bezwaar 
Als u het niet (langer) eens bent met de verwerking van persoonsgegevens die we met uw 
toestemming verwerken, dan kunt u uw toestemming intrekken. Als u het niet eens bent met de 
verwerking van persoonsgegevens die we zonder uw toestemming verwerken (maar op grond van een 
gerechtvaardigd belang), dan kunt u daartegen bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
We stoppen dan met het gebruik van deze gegevens en verwijderen deze, tenzij er goede redenen zijn 
om de gegevens te blijven gebruiken. Zolang dit niet duidelijk is, doen we niets met uw gegevens. Als 
we gegevens verwijderen, geven we dit door aan degenen met wie we de gegevens delen. Hoe u een 
klacht kunt indienen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden zo kort mogelijk bewaard. We bewaren persoonsgegevens zolang dat nodig 
is voor de uitvoering van de opdracht, en verder zolang een wettelijke bewaartermijn geldt. 
Gearchiveerde gegevens bewaren we vijf jaren. Sommige administratieve of fiscale gegevens moeten 
we zeven jaren bewaren. Als sprake is van een geschil of rechtsvordering, dan kunnen we gegevens tot 
twintig jaren bewaren. 
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