
PRIVACY VERKLARING RELATIES 

Van Traa Advocaten N.V. is verlener van juridische diensten aan 

voornamelijk middelgrote en grote ondernemingen. Wij streven ernaar om 

u te voorzien van duidelijke informatie over welke persoonsgegevens wij 

gebruiken, en hoe we deze persoonsgegevens beschermen.  

Sinds de invoering van de AVG per 25 mei 2018 geldt dat bedrijven alleen 

het recht hebben om persoonsgegevens te verwerken als zij zich kunnen 

baseren op één van de grondslagen uit de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 

Alle persoonsgegevens die we verwerken in verband met onze opdracht, 

of die door u of anderen aan ons worden verstrekt in verband met zaken 

die we voor u ondernemen (persoonsgegevens), worden verwerkt in 

overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 

Parlement en van de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van dergelijke 

gegevens, door standaardclausules goedgekeurd door de Europese 

Commissie of toezichthoudende autoriteiten en alle relevante richtlijnen of 

jurisprudentie. 

Onder persoonsgegevens wordt (kort gezegd) in ieder geval verstaan: alle 

gegevens die herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Dit betekent dat 

het kan gaan om gegevens die ofwel direct over iemand gaan ofwel naar 

een natuurlijk persoon te herleiden zijn. Onder het verwerken van 

persoonsgegevens wordt verstaan (kort gezegd) elke handeling met 

betrekking tot persoonsgegevens. Hierbij kan gedacht worden aan het 

verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, 

opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar 

stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, uitwissen en 

vernietigen van persoonsgegevens.  

Het verwerken van persoonsgegevens is onvermijdelijk voor het uitvoeren 

van onze opdracht. Wij achten daarbij de privacy van betrokkenen van 

groot belang bij het verwerken van de persoonsgegevens en nemen de 

rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) in acht. 

We verzamelen alleen persoonsgegevens als wij een opdracht voor u 

uitvoeren, of als u ons kantoor of onze website bezoekt. Wij gebruiken 

voornamelijk persoonsgegevens om de opdracht voor u uit te voeren. Als 

wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in 

overeenstemming met de wet en ons privacybeleid.  



De basisbeginselen van ons beleid zijn de volgende: 

We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze 

hebben verzameld (zoals uitvoering opdracht, relatiebeheer, 

klantenadministratie en marketing). 

We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan wij 

nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens 

hebben verkregen en alleen als er geen andere manier is om hetzelfde 

doel te bereiken. 

Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken 

van de gegevens. 

We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet 

vermelde grond bestaat. 

We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of 

onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens. 

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als wij 

voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen. 

De verwerking van uw persoonsgegevens wordt door ons bijgehouden 

in een verwerkingsregister.  

Van Traa Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan strikt 

noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 

worden verzameld. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 

wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging 

en vertrouwelijkheid van uw gegevens zeker te stellen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of 

wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op 

met Van Traa Advocaten; info@vantraa.nl    

U heeft altijd het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of 

te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering 

sturen naar makkinga@vantraa.nl. Uiterlijk binnen vier weken ontvangt u 

van ons een reactie. 

 




