PRIVACY & COOKIE STATEMENT GROOT & RIEZEBOS ADVOCATEN
Contact gegevens
Naam Kantoor : Groot & Riezebos Advocaten
Adres : Th. van Doesburgweg 6B (1703DL) Heerhugowaard
Groot & Riezebos Advocaten is een samenwerkingsverband (kvk 37147561) van individuele
advocaten in de zin van artikel 5.3 sub b Voda, waarbij de advocaten over en weer zeggenschap of de
eindverantwoordelijkheid delen over elkaars rechtspraktijk. Het samenwerkingsverband bestaat uit
mr. M.E. Groot advocaat, KvK 37147348 en advocatenkantoor mr. F. Riezebos, KvK 37147624.
Dit statement is bedongen ten behoeve van het samenwerkingsverband Groot & Riezebos Advocaten
alsmede ten behoeve van de voor het samenwerkingsverband dan wel de afzonderlijke leden daarvan
werkzame personen. Waar in dit statement gesproken wordt over Groot & Riezebos Advocaten dient
daarvoor tevens gelezen te worden: Advocatenkantoor mr. F. Riezebos en mr. M.E. Groot en/of
anderen die bij het samenwerkingsverband zijn aangesloten.

Inleiding
Dit is de privacyverklaring van Groot & Riezebos Advocaten, gevestigd te Heerhugowaard.
Deze verklaring geeft informatie over hoe het kantoor omgaat met persoonsgegevens die, in
het kader van de werkzaamheden (uitvoeren van de opdrachten) en dienstverlening, worden
verstrekt. Het kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan de rechten op basis van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is ieder gegeven aan de hand waarvan men iemand (direct of indirect) kan
identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar
bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres. Bijzondere persoonsgegevens zijn: gegevens
waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke
overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken. En/of genetische gegevens, biometrische
gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of
gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
Reikwijdte privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (bijzondere) persoonsgegevens die ons kantoor
verzamelt/ontvangt/ binnenkrijgt. Groot & Riezebos Advocaten gebruikt de
(bijzondere) persoonsgegevens alleen met als doel:
- het uitvoeren van opdrachten (procedure, mediation, advies)

- ter voldoening aan wettelijke taken en verplichtingen, dan wel Regelementen van
rechtelijke organisaties zoals het vermelden van het Burger Service Nummer bij het
starten van een procedure;
- voor de doelen waarvoor specifieke toestemming is gegeven.
Ons kantoor verzamelt vier categorieën persoonsgegevens:
(1) naam en contactgegevens (voor onder andere het opstellen van processtukken/ adviezen en de
communicatie),
(2) betalingsgegevens voor zover die de facturen betreffen en nodig zijn voor het opstellen
van de administratie van het kantoor (wij gebruiken de persoonsgegevens voor interne,
administratieve doeleinden, zoals onze administratie en om te voldoen aan
wettelijke en fiscale verplichtingen);
(3) gegevens die ons kantoor vastlegt als er contact is met het kantoor
(4) gegevens die ons kantoor vastlegt wanneer de kantoor website bezocht wordt.
Geheimhoudingsplicht Advocatuur
Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming voor andere doelen gebruikt of
verwerkt of aan iemand gegeven. De gegevens vallen onder de geheimhoudingsplicht van de
advocaat. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.
Groot & Riezebos Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze gegevens zijn
verstrekt en niet voor andere doelen. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opstellen van
processtukken, adviezen , het maken van berekeningen en het opstellen van correspondentie.
De van belang zijnde stukken worden in het archief bewaard gedurende 5 jaar waarna er vernietiging
volgt (tenzij er alsdan nog een reden is om het bewaren te verlengen).
Ons kantoor vraagt om een kopie van een paspoort/ ID/ rijbewijs (geldig identiteitsbewijs) zodat we
kunnen controleren dat de client degene is die de opdracht geeft of de overeenkomst tekent. Daarnaast
bewaren wij een Kopie van het paspoort/ ID of Rijbewijs waarbij op de scan het Burger Service
Nummer (BSN) zwart wordt gemaakt en de pasfoto onherkenbaar wordt gemaakt.
De Kopie ID wordt in het dossier bewaard totdat het dossier naar het archief gaat. De van belang
zijnde stukken worden in het archief bewaard gedurende 7 jaar waarna er vernietiging volgt (tenzij er
alsdan nog een reden is om het bewaren te verlengen.
Regels persoonsgegevens in gerechtelijke procedures
In een procedure worden de persoonsgegevens opgenomen in de processtukken en de
formulieren die de rechtelijke organisaties opleggen om te communiceren met partijen. Als wij
processtukken opstellen dan zijn er wettelijke regels die bepalen welke persoonlijke gegevens
moeten worden opgenomen. Het gaat dan om een wettelijke grondslag.

Bewaren van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan:
- nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld,
- voor het uitoefenen van wettelijke taken en
- het nakomen van de wettelijke verplichtingen of
- het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).
Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals uiteengezet in de handleiding van de
Nederlandse Orde van Advocaten zijn in ieder geval van toepassing.
.
Inroepen privacy rechten
Het kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan de rechten op basis van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Wanneer de persoonsgegevens door Groot & Riezebos
Advocaten worden verwerkt kan de client op grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming gebruik maken van het:
- recht van inzage (je kan opvragen welke persoonsgegevens het kantoor verwerkt, voor
welk doel dat is en hoe land deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke
grondslag waardoor we geen inzage kunnen verstrekken. Dit wordt beoordeeld en
gemotiveerd medegedeeld);
- recht op rectificatie (wanneer je denkt dat bepaalde gegevens niet juist zijn verwerkt
dan heb je het recht om te rectificatie/ verbetering van deze gegevens te vragen.
Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet zelf de verbetering kunnen
doorvoeren. Dit is bijvoorbeeld zo bij een uitspraak van de rechter. Dit wordt beoordeeld
en gemotiveerd medegedeeld);
- recht op gegeven uitwissing/ vergetelheid (je kan vragen om de persoonsgegevens te
verwijderen zodat je “vergeten” wordt. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor
we hier niet aan kunnen voldoen bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht. Dit wordt
beoordeeld en gemotiveerd medegedeeld);
- recht op beperking van de verwerking ;
- recht op overdraagbaarheid van gegevens.
Bij gebruik maken van deze rechten dan vragen wij hier (schriftelijk) om te verzoeken.
Website
Groot & Riezebos Advocaten heeft passende maatregelen genomen, om het bezoek aan en het
gebruik van onze website www.grootriezebos.nl te beveiligen teneinde misbruik te
voorkomen. Deze verklaring is ook van toepassing op de persoonsgegevens die binnen komen
via een bezoek aan onze website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen
van gegevens via websites van derden en wij zijn daar ook niet verantwoordelijk voor.

Gebruik van cookies
De website www.grootriezebos.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine
tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.
Google Analytics cookies
Groot & Riezebos Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van
haar website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van
haar website, kan Groot & Riezebos Advocaten haar website verder verbeteren. Google gebruikt deze
gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden.
Social media cookies
Groot & Riezebos Advocaten maakt geen gebruik van social media buttons op onze
Website. Voor zover gebruik wordt gemaakt van social media platforms kunnen er door deze
platforms cookies geplaatst worden. Groot & Riezebos Advocaten heeft daar geen
invloed op.
Beveiliging gegevens en systemen
Het kantoor heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om
gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde inzage van
gegevens.
Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door het kantoor dan
vragen wij dit om dit via een brief kenbaar te maken. Je hebt ook het recht om een klacht in te
dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpsersoonsgegevens.nl).
Regelmatig aanvullingen op deze verklaring
Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy &
cookie statement aan veranderingen onderhevig. Wij bevelen aan om dit statement regelmatig te
raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020.

