
 
 
Privacyverklaring  
Deze verklaring geeft informatie over hoe VC Advocatuur omgaat met persoonsgegevens die in het 
kader van de opdracht worden verwerkt. 

Onze contactgegevens zijn: 
Naam kantoor:   VC Advocatuur 
Adres:    Postbus 96979 
   2509 JJ Den Haag 

Telefoon 06/51642697 
E-mailadres: secretariaat@vcadvocatuur.nl 

 

VC Advocatuur respecteert de persoonsgegevens van de cliënt en behandelt de persoonlijke 
informatie die aan hem wordt verstrekt vertrouwelijk.  

VC Advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

• het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het 
voeren van (administratieve/gerechtelijke) procedures; 

• het innen van declaraties, het verwerken van betalingen; 

• advisering, bemiddeling en verwijzing; 

• voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

• marketing- en communicatieactiviteiten; 
 

VC Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derden in het kader van de uitvoering van de 
opdracht met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.  

VC Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en 
zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en 
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.  

Met een derde partij die namens en in opdracht van VC Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, 
sluit hij een verwerkersovereenkomst. Deze partij is voor de (verdere) verwerking van uw 
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  

VC Advocatuur 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. 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering 
van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via 
bovenstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader 
bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij VC Advocatuur aan uw verzoek al 
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de 
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 

VC Advocatuur  heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op 
de website gepubliceerd.  
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