
 

 

Privacy statement Leydal Advocatuur 
 
Leydal Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die aan het kantoor wordt verstrekt of die op een andere manier wordt verkregen 
vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. 
Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. In dit privacy statement 
geeft Leydal Advocatuur uitvoering aan de plicht om betrokkene(n) te informeren over hoe het kantoor 
persoonsgegevens verwerkt. 

 
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie 
Leydal Advocatuur (ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 
85735256) is verwerkingsverantwoordelijke voor alle persoonsgegevens die zij verwerkt en die in haar 
opdracht door derden worden verwerkt. Leydal Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten 
aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene 
te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening kan Leydal Advocatuur gebruik 
maken van de diensten van een derde partij. U als betrokkene kiest zelf of u hieraan deelneemt en 
daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een 
nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van Leydal Advocatuur. 

 
Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond 
Leydal Advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

- Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een 
overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures; 

- Het innen van declaraties; 
- Advisering, bemiddeling en verwijzing; 
- Voldoen aan de op het kantoor rustende juridische en wettelijke verplichtingen; 
- Het online en offline acquireren van nieuwe klanten; 
- Het op verzoek toezenden van nieuwsbrieven en andere (commerciële) 

boodschappen. 

 
Grondslag voor de verwerking 
Leydal Advocatuur verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden 
(artikel 6 AVG): 

- Wettelijke verplichting; 
- Uitvoering van een overeenkomst; 
- Verkregen toestemming van betrokkene(n); 
- Gerechtvaardigd belang 

  



 

 

Ter toelichting op verwerking op grond van een gerechtvaardigd belang geldt het volgende. Partijen 
die zich tot Leydal Advocatuur wenden voor rechtsbijstand verstrekken, op het moment dat zij een 
geschil hebben met een derde, mogelijk persoonsgegevens van die derde aan Leydal Advocatuur. De 
verwerking van die persoonsgegevens door het kantoor is noodzakelijk om rechtsbijstand te kunnen 
verlenen aan de cliënt en om met die derde te kunnen communiceren. Zonder verwerking van de 
persoonsgegevens van die derde is het niet mogelijk om rechtsbijstand aan de klanten van het kantoor 
te verlenen. Het belang van het kantoor en haar klanten om die rechtsbijstand zorgvuldig te kunnen 
verlenen, dient in dit geval zwaarder te wegen dan het belang van de derde om gevrijwaard te blijven 
van verwerking van persoonsgegevens door het kantoor. 

 
Ontvangers van persoonsgegevens 
Leydal Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor over dat noodzakelijk is 
voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Daarbij moet u 
denken aan verstrekken van persoonsgegevens aan een wederpartij van de cliënt, aan diens advocaat, 
aan een gerechtelijke instantie of een arbitrage-instituut in verband met een procedure, aan het (laten) 
uitvoeren van een deskundigenonderzoek, waarneming door een andere advocaat of het inschakelen 
van een andere derde partij namens en in opdracht van Leydal Advocatuur (bijvoorbeeld een ICT 
dienstverlener / cloud service provider). Daarnaast kan Leydal Advocatuur persoonsgegevens 
verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede 
instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met partijen die namens en in 
opdracht van Leydal Advocatuur persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst 
gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot nalevering van de AVG. Door Leydal 
Advocatuur ingeschakelde 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 of een ingeschakelde derde partij ten 
behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.  

 
Beveiliging persoonsgegevens 
Leydal Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging van 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.  

 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Leydal 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 (inclusief de administratieplicht en fiscale regelgeving) vereist is.  
  



 

 

Persoonsgegevens die door de betrokkene uit eigen beweging aan Leydal Advocatuur zijn verstrekt 
(bijvoorbeeld contactgegevens die zijn achtergelaten op de website) zullen worden bewaard 
gedurende een termijn van maximaal één jaar nadat de betrokkene heeft aangegeven geen berichten 
meer van Leydal Advocatuur te willen ontvangen, tenzij in de tussentijd een overeenkomst tot stand 
komt tussen de (rechtspersoon van) betrokkene en Leydal Advocatuur. In dat laatste geval worden de 
persoonsgegevens bewaard in overeenstemming met de eerste alinea onder het huidige kopje. 

 
Rechten van betrokkenen 
Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking van de verwerking, verzet, 
overdraagbaarheid van gegevens en de verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast hebben 
betrokkenen die toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens het 
recht om die toestemming in te trekken. Verzoeken ter uitoefening van deze rechten kunnen 
betrokkenen sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen één maand na ontvangst 
van uw verzoek nader bericht van Leydal Advocatuur. Als het vanwege het aantal of de complexiteit 
van de verzoeken nodig is, kan de genoemde termijn met twee maanden worden verlengd. Van zo’n 
eventuele verlenging ontvangt u binnen de eerste maand schriftelijk bericht. Er kunnen zich 
omstandigheden voordoen waarbij Leydal Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet 
volledig uitvoering kan geven. Dit kan veroorzaakt worden door de wettelijke geheimhoudingsplicht 
die geldt voor advocaten of door wettelijke bewaartermijnen. Van een afwijzing van uw verzoek 
ontvangt u tijdig bericht.  
 
De dienstverlening van Leydal Advocatuur kan niet aanvangen voordat de identiteit van de 
opdrachtgever is geverifieerd. Om de identiteit te verifiëren dienen persoonsgegevens te worden 
verstrekt aan Leydal Advocatuur. De verstrekking van die persoonsgegevens is, zo dit geen wettelijke 
verplichting is, een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Leydal Advocatuur te sluiten.  
 
Alle verzoeken en vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens worden gericht aan: 

Leydal Advocatuur 
T.a.v. de heer mr. Robin Jong 
Edisonstraat 6 
5051 DS Goirle 
info@leydal-advocatuur.nl 

 
Wanneer Leydal Advocatuur redenen heeft om te twijfelen aan de identiteit van de natuurlijke 
persoon die het verzoek indient, kan om nadere informatie worden verzocht die nodig is om de 
identiteit van de verzoeker te bevestigen. Wanneer daarbij wordt verzocht om toezending van een 
kopie van uw legitimatiebewijs, verzoekt Leydal Advocatuur u uitdrukkelijk om een kopie toe te zenden 
waarop uw pasfoto, het documentnummer en uw bsn onleesbaar zijn gemaakt. Het spreekt voor zich 
dat Leydal Advocatuur alleen verzoeken in behandeling neemt die betrekking hebben op uw eigen 
persoonsgegevens. 
 



 

 

Social media 
Op de website(s) van Leydal Advocatuur kunnen ‘buttons’ en/of ‘links’ worden opgenomen om 
webpagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken of websites van derden (Twitter, LinkedIn, 
Instagram, Facebook). Leydal Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die sociale 
media is voor uw eigen risico. Voordat u van de diensten van zulke derde partijen gebruik maakt, is het 
raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.  

 
Statistieken en cookies 
Leydal Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs 
deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Leydal 
Advocatuur verkocht aan derden. Om het gebruiksgemak van de website(s) van Leydal Advocatuur te 
vergroten kan gebruik worden gemaakt van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens 
uw bezoek op de website(s) van Leydal Advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of 
smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, 
hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. 

 
Aanpassing privacy statement 
Leydal 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 van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s). 
 
Goirle, 29 maart 2022 
 
 
 


