Privacy Statement
Aanvullingen op uw opdrachtovereenkomst naar aanleiding van de AVG 2018
Advocatenkantoor A.F. Mandos verzoekt u uitdrukkelijk kennis te nemen van de informatie die door het Ministerie
van Veiligheid en Jusititie in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming 2018 (AVG 2018) aan
het publiek ter beschikking is gesteld. Deze informatie is in grote waarschijnlijkheid op u van toepassing als cliënt(e)
van het kantoor.
Met inachtneming van de verordening heeft Advocatenkantoor A.F. Mandos de volgende regels opgesteld die
gelden als aanvulling op de overeenkomst die u met het kantoor heeft gesloten. Zij zijn per 25 mei 2018 van
toepassing. Voor verdere informatie verwijst het kantoor u door naar de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

1.

Advocatenkantoor A.F. Mandos, hierna: het advocatenkantoor, verwerkt persoonsgegevens in de
hoedanigheid van rechtsbijstandsverlener en juridische adviseur van (rechts)personen.

2.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming, hierna: de verordening, van
toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door het advocatenkantoor. De gegevensverwerking
door het advocatenkantoor geschiedt immers handmatig en is bedoeld om in bestanden te worden
opgenomen. Deze gegevensverwerking valt niet binnen de uitzonderingen op het materiele
toepassingsbereik van de verordening.

3.

Het advocatenkantoor heeft cliënten die niet alleen in Nederland maar ook in andere EU-lidstaten
woonachtig zijn. Voor wat betreft persoonsgegevens is de verordening van toepassing, alsook de
nationale beperkingen en uitzonderingen waarop Nederlands recht van toepassing is.

4.

Het advocatenkantoor geldt als de verwerkingsverantwoordelijke. Immers, slechts het advocatenkantoor
stelt het doel en de middelen van de verwerking vast. Binnen dit kantoor geldt mr. A.F. Mandos –
a.f.mandos@mandos-advocaat.nl – als aanspreekpunt en wordt aangeduid als de functionaris voor
gegevensbescherming. Het advocatenkantoor en de functionaris houden het volgende adres aan: Zieken
201, 2515 SC Den Haag, Nederland, telefoon: 0031 (0)70 380 13 64; fax: 0031 (0)70 402 3716.

5.

Het advocatenkantoor kwalificeert de verzameling van persoonsgegevens als rechtmatig. Immers, er is
voor verzameling van deze gegevens een gerechtvaardigd doel: het leveren van rechtsbijstand en/of
juridisch advies aan (recht)personen.

Het advocatenkantoor verwerkt bijzondere categorieën van

persoonsgegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens slechts voor zover noodzakelijk

voor de

instelling, uitoefening en onderbouwing van rechtsvorderingen. Cliënten van het advocatenkantoor geven
overigens ook toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die hen aangaat, de
gegevensverwerking is noodzakelijk voor de overeenkomst tussen cliënten en het advocatenkantoor, is
noodzakelijk voor het nakomen van wettelijk verplichtingen, noodzakelijk voor de vervulling van een taak
van algemeen belang, en noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.
6.

De gegevens die worden verwerkt ten behoeve van een opdracht zijn daartoe toereikend, ter zake dienend
en beperkt tot wat noodzakelijk is om de doeleinden van het advocatenkantoor te bereiken.
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7.

Het advocatenkantoor gebruikt de handleiding “Archivering op het advocatenkantoor” uit 2004 en
uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) als richtlijn voor de opslag van gegevens.
Daarbij hanteert zij de volgende bewaartermijnen:
a.

Zaakdossiers: vijf jaar na het afsluiten van een zaak;

b.

Administratieve gegevens: zeven jaar; en

c.

dossiers met vorderingen ad artikel 3:310 BW: 20 jaar.

Om het een en ander werkbaar te houden worden op advies van de NOvA dossiers 20 jaar bewaard. In
het gunstige geval is het dossier ook elektronisch beschikbaar. PDF-scans en foto’s van dossierstukken
worden slechts gemaakt door het kantoor om deze gemakkelijk aan rechthebbende te verstrekken.
Derhalve zijn papieren dossiers leidend.
8.

Het advocatenkantoor laat de functionaris voor gegevensbescherming minimaal één keer per drie jaar een
data protection impact assessment (DPIA) opmaken. Het DPIA is een onderzoek naar de wijze waarop
met gevoelige gegevens in het kader van veiligheid wordt omgegaan. Reden is dat strafrechtelijke
gegevens worden verwerkt voor een aantal cliënten, en de hoeveelheid bijzondere gegevens die voor alle
cliënten een aanzienlijke periode worden verwerkt.

9.

De betrokkene heeft in beginsel:
a.

Het recht op informatie over de verwerkingen;

b.

Het recht op inzage in zijn gegevens;

c.

Het recht op correctie van deze gegevens als deze niet kloppen;

d.

Het recht op verwijdering van gegevens en “het recht vergeten te worden”;

e.

Het recht op beperking van de gegevensverwerking;

f.

Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;

g.

Het recht op overdracht van zijn gegevens; en

h.

Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming.

Daartoe dient de betrokkene schriftelijk een verzoek in.
10. De vraag of een betrokkene dient te worden geïnformeerd – en er dus derhalve een verplichting ligt bij het
advocatenkantoor – inzake de verwerking van persoonsgegevens, is van een aantal vragen afhankelijk.
a.

Is de betrokken reeds op de hoogte van de informatie, dan heeft het advocatenkantoor met
betrekking tot die gegevens geen informatieplicht.

b.

Worden gegevens buiten de betrokkene om verkregen dan bestaat er geen informatieplicht als
op die gegevens beroepsgeheim of statutaire geheimhoudingsplicht van toepassing is, en/of dat
specifieke wetgeving in passende maatregelen ter bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van de betrokkene voorziet.

Worden gegevens rechtstreeks bij de betrokkene verzamelt dan wordt deze op het moment van de
verkrijging geïnformeerd. In alle andere gevallen wordt binnen een redelijke termijn informatie over de
verwerking verschaft. Wordt informatie zoals bedoeld aan derden verstrekt, dan wordt dit uiterlijk op het
moment van de eerste verstrekking met de betrokkene gedeeld.
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11. Het advocatenkantoor is verplicht u (opnieuw) de volgende gegevens te verstrekken:
a.

de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, diens contactgegevens en deze van de
vertegenwoordiger van de verantwoordelijke;

b.

de contactgegevens van de functionaris van gegevensbescherming;

c.

de doelen waarvoor persoonlijke gegevens worden verwerkt;

d.

de grondslag waarop de verwerking wordt gebaseerd;

e.

wanneer een beroep wordt gedaan op een gerechtvaardigd belang, de motivatie van dit belang;

f.

de eventuele ontvangers en categorieën van ontvangers van de gegevens;

g.

bewaartermijnen;

h.

de rechten van de betrokkene;

i.

in het geval van toestemming; de mededeling dat toestemming tot de verwerking van informatie
altijd kan worden ingetrokken;

j.

dat de betrokkene het recht heeft om een klacht in te dienen over verwerking van gegevens bij
de Autoriteit Persoonsgegevens;

k.

of het verwerken van gegevens een wettelijke verplichting is of noodzakelijk is voor de uitvoering
of het aangaan van een overeenkomst, of de betrokkene verplicht is die gegevens te verstrekken
en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van die gegevens voor de betrokkene; en

l.

als gegevens zijn verkregen buiten de betrokkene om, wat de bron van herkomst is van deze
gegevens.

12. Binnen één maand na binnenkomst van het verzoek wordt de betrokkene over de uitvoering van het
verzoek of de weigering daartoe schriftelijk geïnformeerd. Een weigering van het verzoek wordt
gemotiveerd. Gaat het om veel verzoeken of een complex verzoek van de betrokkene dan kan de termijn
aan de zijde van het advocatenkantoor met twee maanden worden opgerekt. Is dit het geval dan wordt de
betrokkenen binnen één maand na ontvangst van het verzoek hiervan geïnformeerd.
13. Op de rechten van de betrokkene kunnen uitzonderingen gelden. De meest verregaande uitzondering is
dat de rechten van betrokkenen bijvoorbeeld kunnen worden beperkt met beroep op de gedragsregels
van de advocatuur, of noodzakelijk is voor de waarborging van taken op het gebied van toezicht, inspectie
en regelgeving voor de advocatuur.
14. Als de betrokkene het niet eens is met een besluit van het kantoor en/of de uitvoering daarvan met
betrekking tot persoonsgegevens, dan kan de betrokkene naar de rechter stappen. Slechts bevoegd is de
rechtbank Den Haag. Nederlands recht is van toepassing. Daarnaast kan de rechthebbende zich wenden
tot de Autoriteit Persoonsgegevens met een verzoek te bemiddelen in een geschil met de
verwerkingsverantwoordelijke over de uitvoering van zijn rechten. Het advocatenkantoor kent een
klachten- en geschillenregeling die verwijst naar de Geschillencommissie Advocatuur. Ook daar kan de
betrokkene met een klacht terecht.

Den Haag, 24 mei 2018
Advocatenkantoor A.F. Mandos
mr A.F. Mandos
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