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Met het begrip "persoonsgegevens" wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon kunt
worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
In deze privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw
persoonsgegevens verwoord met het begrip "verwerken".
Advocaat mw. mr. H.L.D. van Holland (Jet) is gebonden aan de Privacy regels voorvloeiende uit
de Advocatenwet en de Gedragsregels 2018 van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Ook haar medewerkers en/of stagiaires, administratiemedewerker en ICTonderhoudsmedewerkers hebben zich verbonden aan deze AVG-regels.
Onderdeel van deze gedragsregels is dat ik gebonden ben aan de geheimhouding van uw
(persoons-)gegevens.
Mijn privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens ik van u
gebruik (opsla), waarom en wanneer ik gebruik mag maken van uw persoonsgegevens, hoelang ik
uw persoonsgegevens zal bewaren en of, en zo ja, met wie ik uw persoonsgegevens zou kunnen
delen.
Indien ik uw persoonsgegevens verwerk of opsla, dan verwerk ik uw persoonsgegevens conform
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving). Ik wil u er graag op
attent maken dat op Opdracht overeenkomsten die ik met u sluit mijn algemene voorwaarden
van toepassing zijn.
In de meeste gevallen verkrijg ik uw persoonsgegevens direct van u zelf. Bij het aanmaken van uw
dossier en ook voor aanvragen van gesubsidieerde rechtshulp.
Ik verwerk (sla op, bewaar) uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van de
optimale juridische dienstverlening en persoonsgegevens die ik wettelijk verplicht ben te
verwerken zoals Burgerservicenummer en ID, paspoort of rijbewijs. Ik maak geen kopie van uw
identiteitsbewijs, maar zal uw identiteit wel moeten verifiëren. Voldoende is dat u uw id-bewijs
aan mij toont.
Ook ontvang ik (financiële) gegevens van u in alimentatiezaken of gegevens in strafrechtzaken
enz. via uzelf of via instanties de Politie, het Openbaar Ministerie, gerechtelijke instanties,
Reclassering Nederland, raad voor de kinderbescherming en Gecertificeerde instellingen
Jeugdzorg, artsen (letselzaken) enz. Ook kan het zijn dat ik persoonsgegevens ontvang van uw
werkgever, woningverhuurder, arts, een wederpartij, aangever(s), medeverdachten of via een
advocaat die betrokken is bij een juridische procedure.
Bent u een contact van een van onze cliënten dan kan het zijn dat ik uw persoonsgegevens
verkrijg via mijn cliënt(-en).
Persoonsgegevens worden door mij alleen opgeslagen/bewaard/verwerkt voor het verlenen van
optimale rechtsbijstand aan cliënten. Ik zal uw persoonsgegevens nooit zomaar
verwerken/opslaan voor een ander doel.
Mocht het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens voor een ander doel verwerk, dan informeer
ik u vóóraf hierover.

Uw persoonsgegevens bewaar ik nooit langer dan noodzakelijk. Ik heb dan ook de volgende
bewaartermijnen vastgesteld welke mede zijn bepaald door wettelijke verplichtingen.
Strafrechtzaak: Strafrechtelijke persoonsgegevens bewaren wij vijf (5) jaren. Alimentatie, aanvraag
toevoeging, letselschade; Financiële persoonsgegevens bewaren wij zeven (7) jaren. Alle overige
persoonsgegevens en persoonsgegevens die noodzakelijk zijn of waren in uw procedure bewaar
ik ook vijf (5) jaren. Documenten die relevant zijn voor mijn beroepsaansprakelijkheid bewaar ik
vijf jaren. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de controle op tegenstrijdige belangen worden
door mij bewaard voor de duur van het bestaan van de opdracht. Overige persoonsgegevens
worden gewist zodra de noodzaak tot bewaren vervalt.
Alleen wanneer het noodzakelijk is, verstrek ik uw persoonsgegevens aan andere partijen, zoals
bijvoorbeeld aan de rechtbanken of de raad voor de rechtsbijstand.
Zorg draag ik voor de beveiliging van uw persoonsgegevens. Ik heb de nodige technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Met mijn ICTverwerkers heb ik Verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de
beveiliging van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) indien u
vindt dat ik onzorgvuldig met uw privacy ben omgegaan.
Wilt u gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact met mij. Wanneer een verzoek bij mij
binnen komt met betrekking tot bovenstaande rechten, moeten ik nagaan door wie zo’n verzoek
wordt gedaan. Dit doe ik door verificatie van uw geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs.
Uitsluitend verzoeken die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens neem ik in
behandeling.
Heeft u nog vragen of zijn zaken onduidelijk?
Neem dan contact met mij op.
Jet van Holland

