
 

 

 
Privacy Statement  
 
Inleiding 
 
In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe HD Advocaten omgaat met de verwerking van 
persoonsgegevens, een en ander in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  
 
Informatie over HD advocaten 
HD advocaten is gevestigd te Zutphen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 
83948910 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het 
privacystatement is HD advocaten bereikbaar op telefoonnummer 0575-511771. Ook kunt u 
contact opnemen per e-mail: info@hd-advocaten.nl. 
 
Hogeman Dooijeweerd Advocaten neemt de bescherming van uw privacy en 
persoonsgegevens uiterst serieus. Door u aan Hogeman Dooijeweerd Advocaten verstrekte 
persoonsgegevens behandelen wij in vertrouwen en met de meeste zorg.  
 
Onze website is vooral bedoeld om informatie te verstrekken, niet om informatie over u te 
verzamelen.  
 
Opdracht 
Op grond van de tussen u en ons kantoor bestaande overeenkomst van Opdracht verwerken 
wij door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. U erkent dat het voor uitvoering van de 
overeenkomst noodzakelijk is om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te 
verwerken.  Deze gegevens zullen door ons niet worden gebruikt, of verstrekt aan derden, 
voor andere doeleinden dan ten behoeve van de noodzakelijke uitvoering van de door u aan 
ons verstrekte Opdracht, behandeling van uw zaak en behartiging van uw belangen, 
behoudens vooraf door u gegeven toestemming en voor zover ons kantoor op grond van de 
wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende 
gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. Wij registreren door u op 
ons verzoek aan ons aangeleverde informatie in ons (digitale) dossier, dat up to date wordt 
gehouden en zo nodig wordt gewijzigd.  
Gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk is voor de dienstverlening. Dossiers worden 
in ons archief bewaard gedurende 5 jaren na sluiting van het dossier. Financiële 
administratie wordt 7 jaar bewaard.  
Wij verwerken tegen deze achtergrond onder andere de hierbij als bijlage gevoegde 
informatie en persoonsgegevens van u. 
 
Contact via onze site 
Op onze website is button geplaatst waarop u kunt klikken om contact met ons op te nemen. 
Als u daarvan gebruikt wenst te maken, dan vraagt HD Advocaten u om de volgende 
persoonsgegevens te verstrekken: Naam, telefoonnummer en emailadres. 
 
HD Advocaten verwerkt persoonsgegevens van u voor de afhandeling van een door u aan 
ons gestelde vraag. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. 
Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde 
belang van HD Advocaten en van u, namelijk om uw vraag voor u te kunnen behandelen. 
Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige 
beantwoording en afhandeling van uw vraag. Daarna worden de persoonsgegevens 
verwijderd. 
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Plaatsen van een reactie 
Het is mogelijk dat u een reactie achterlaat op een bepaald onderdeel van onze website 
(bijvoorbeeld nieuwsbericht of publicatie). U dient daarvoor uw naam en e-mailadres te 
verstrekken. Als dat niet door u wordt verstrekt, dan kunt u geen reactie achterlaten. Uw 
persoonsgegevens worden verwerkt, zodat wij uw reactie kunnen plaatsen en (indien 
gewenst) u op de hoogte kunnen brengen als er vervolgreacties of nieuwe berichten zijn.  
Deze verwerkingen van uw persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor 
gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens 
zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit 
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van 
de toestemming. De persoonsgegevens worden bewaard zolang het onderdeel van de 
website actueel wordt geacht.  
 
Bewaartermijn 
In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. 
Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen, dan bewaart HD advocaten de 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld 
en verwerkt, dan wel waartoe HD advocaten wettelijk verplicht is.  
 
Verwerkers en andere derden 
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van HD advocaten worden verwerkt door 
zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers (zoals bijvoorbeeld hosting, cloud, email, digitale 
dossierverwerking, facturering). De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder 
verantwoordelijkheid van HD advocaten en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de 
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met 
uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw 
persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op 
basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 
 
Beveiliging  
HD advocaten maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van 
passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te 
zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het 
onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ontvangt.  
 
Uw rechten 
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heeft u een 
aantal rechten. U heeft het recht om HD advocaten te verzoeken om inzage (art 15 AVG) 
van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook 
heeft u het recht om HD advocaten te verzoeken om beperking van de verwerking van 
persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op 
overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op 
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer 
het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.  
 
Bij vragen over vorenstaande kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
 
Uiteraard kunt u met vragen en klachten ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Wijzigingen  
Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit 
privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst 
gewijzigd op 22 september 2021. 



 

 

Gegevens cliënt 

Naam   

Contactpersoon   

Adres   

Postcode   

Postbus  

Plaats   

Telefoon    

Mobiel telefoonnummer   

Fax   

E-mailadres   

Geboortedatum   

Indien van toepassing: 

BSN-nummer/nummer 

paspoort/nummer 

rijbewijs (geldig tot) 

  

Inschrijvingsnummer 

KvK 

  

Naam partner  

Geboortedatum partner  

BSN partner  

Minderjarige kinderen  

Bankrekeningnr   

Medische gegevens 

indien nodig 

 

 
 


