Privacy Statement / Accoordverklaring verwerking persoonsgegevens
U bent cliënt bij Scholtus Advocatuur.
Dat wil zeggen dat u door een advocaat wordt bijgestaan in verband met het voeren van een juridische procedure
of het geven van advies in een bepaalde kwestie.
Daartoe is dan door u een opdracht verstrekt voor de verlening van rechtsbijstand.
Om u op een goede wijze te kunnen bijstaan, dan wel u adequaat te kunnen adviseren over uw situatie heeft uw
advocaat gegevens van u nodig. Dit zijn gegevens over het geschil waar om het gaat. Maar het gaat ook om
gegevens over uw persoon, uw persoonsgegevens.
Wat zijn persoonsgegevens die u deelt?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die andere mensen met u in verband kunnen
brengen. U kunt denken aan uw naam, uw geboortedatum, uw adres telefoonnummer en e-mailadres, maar ook
bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (bsn), een foto van u, een bankrekeningnummer of gegevens van uw
bedrijf.
Als dat voor het geschil van belang is, kan het ook om medische gegevens gaan.
Voor bepaalde aanvragen, zoals bijvoorbeeld de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand zijn vaak ook de
gegevens vereist van uw partner als daarvan sprake is.
Als u klant bij ons bent of zelfs als u contact met ons opneemt om te informeren naar de mogelijkheden om door
ons te worden bijgestaan deelt u gegevens als deze met ons.
Om u goed te kunnen bijstaan is het ook nodig dat wij uw persoonsgegevens vastleggen, uiteraard slechts voor
zover dat voor onze dienstverlening aan u van belang is.
Zo is het voor ons meestal niet nodig om een foto van u te verwerken.
Wij zijn als advocaten verder wettelijk verplicht om u te identificeren als u cliënt bij ons wordt (z.g.
identificatieplicht).
Dit betekent dat wij van de wet moeten controleren of u echt bent wie u zegt te zijn.
Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?
Zoals hiervoor al aangegeven is het voor ons noodzakelijk om uw persoonsgegevens op te slaan / te verwerken
om u goed van dienst te kunnen zijn
Zonder uw namen uw adres, telefoonnummer en in voorkomend geval uw e-mailadres kunnen wij niet met u
communiceren over zaak.
De gegevens over het geschil waar om het gaat moeten wij vastleggen om deze te kunnen bestuderen en
daarover te adviseren of te procederen.
Financiële gegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de door de overheid
betaalde rechtshulp en soms ook om betalingen aan u te kunnen doen.
Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden door ons op een aantal manieren vastgelegd, met name in het dossier dat uw advocaat
opent, of in de computer.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw gegevens in de correspondentie die in uw zaak wordt gevoerd of de procedure waarin wij u
bijstaan. Als u gebruik wilt maken van de door de overheid betaalde rechtshulp, verstrekken wij de nodige
gegevens aan de Raad voor Rechtsbijstand. De gegevens die in een gerechtelijke procedure worden ingebracht,
moeten vaak ook ter beschikking aan uw wederpartij worden gesteld.
Zoals u bekend zal zijn is de advocaat vertrouwenspersoon bij uitstek en op grond van de Advocatenwet tot
geheimhouding verplicht.
Scholtus Advocatuur maakt (thans) geen gebruik van een derde partij die in opdracht persoonsgegevens
verwerkt. Indien wij in de toekomst voor het verwerken van persoonsgegevens derden zouden inschakelen dan
zullen wij uiteraard met deze derden een z.g. “verwerkersovereenkomst” sluiten en aan deze derden adequate
instructies verstrekken en geheimhouding van gegevens van onze cliënten opleggen.
Wel maken wij voor bepaalde zaken, bijvoorbeeld bij letselschadezaken en arbeidsongeschiktheidszaken soms
gebruik van een z.g. “medisch adviseur” waaraan de nodige gegevens over u en het geschil worden verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
Als advocaten zijn wij verplicht om de gegevens die ons ter beschikking stelt gedurende zekere tijd te bewaren.
Het dossier dat wij over uw zaak hebben zal na afloop van de zaak
worden gearchiveerd en (ten minste) gedurende de wettelijke termijn, dit is meestal 7 jaar na de beëindiging van
uw zaak worden bewaard . Daarna kan tot vernietiging worden overgegaan.
Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?
Wij zorgen voor goede beveiliging van uw gegevens , dit geldt zowel voor de fysieke gegevens in papieren
vorm die wij van u hebben, als ook voor de gegevens die wij verwerken in geautomatiseerde systemen . Zo
worden alle geautomatiseerde systemen uiteraard up to date gehouden en zijn deze zoveel mogelijk middels
software beveiligd tegen virussen en malware. Als wij medewerkers in dienst hebben dan vragen wij die om een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Wij gaan zorgvuldig om met gegevens die u ons toevertrouwt.
Gebruik e-mailverkeer
U kunt er voor kiezen met de aan ons kantoor verbonden advocaten te communiceren middels e-mail. Emailverkeer is een praktische en ook heel snelle manier om gegevens uit te wisselen, maar daaraan kunnen
veiligheidsrisico’s verbonden zijn.
Wij vragen u om akkoord te gaan met deze manier van communiceren.
Persoonsgegevens inzien of aanpassen
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd, of als u denkt dat niet de juiste
gegevens zijn vastgelegd dan verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.
Akkoordverklaring
Dit formulier wordt door uw advocaat aan u verstrekt. Door aan een advocaat van ons kantoor een opdracht tot
verlening van rechtsbijstand te verstrekken, verklaart u dat u akkoord bent met hetgeen hierboven is geschreven.
Indien u niet wenst te communiceren per e-mail kunt u dit schriftelijk berichten aan uw advocaat.

