
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 
Bij het merendeel van de juridische opdrachten van onze klanten, krijgen wij de 
beschikking over persoonsgegevens, bijvoorbeeld van bestuurders, toezichthouders, 
personeelsleden, ouders/verzorgers, leerlingen, stagiaires en vrijwilligers. 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) passen wij een 
privacybeleid toe dat bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

1. De grondslag waarop wij de beschikking krijgen over persoonsgegevens betreft in 
alle gevallen een overeenkomst tot juridische dienstverlening (rechtmatigheid, 
grondslag). 
 

2. Onze organisatie heeft niet het verzamelen en/of verwerken van 
persoonsgegevens als doelstelling en/of taak. De overeenkomsten als genoemd 
onder 1 hebben daar dan ook in geen geval betrekking op. In het kader van de 
AVG zijn wij geen verwerker (derhalve geen verwerkersovereenkomst). 
 

3. De persoonsgegevens die we ter beschikking krijgen zijn steeds 
opdrachtgebonden en mogen alleen betrekking hebben op gegevens die strikt 
noodzakelijk zijn voor de aan ons verleende opdracht (doelbinding).  
De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.  
Indien ons niettemin gegevens ter beschikking komen die niet noodzakelijk zijn 
voor het verrichten van onze opdracht, worden de desbetreffende gegevens 
z.s.m. door ons vernietigd. 
 

4. Persoonsgegevens worden door ons niet voor andere doeleinden ingezet of 

gebruikt dan waarvoor ze aan ons zijn verstrekt. 
 

5. De persoonsgegevens die tot onze beschikking komen, zijn in de eerste plaats 
afkomstig van onze opdrachtgevers. 
Persoonsgegevens kunnen tevens tot onze beschikking komen door 
correspondentie en contacten met o.a.: 
- Betrokkenen zelf; 
- Juridische adviseurs (o.a. advocaten, vakbonden, rechtsbijstand organisaties); 
- Gerechtelijke instanties (o.a. Rechtbanken, Raad van State, Centrale Raad van 

Beroep); 
- Geschillen- en klachtencommissies (o.a. landelijke klachtencommissies); 
- Bestuursorganen (o.a. UWV, gemeenten, openbare rechtspersonen, 

Participatie- en Vervangingsfonds). 
 

6. De persoonsgegevens die tot onze beschikking komen verschillen per opdracht. 
De gegevens dienen nodig te zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Zulks wordt 
per opdracht bepaald. Er worden niet meer gegevens verzameld en aanvaard dan 
noodzakelijk voor het doel van de verleende opdracht. 
 

7. De persoonsgegevens worden alleen gedeeld met de opdrachtgever, de 
betrokkene en zijn/haar juridisch adviseur, eventueel betrokken instanties (zie 
punt 5) of anderszins gemachtigden. 

 
8. In de AVG bedoelde bijzondere persoonsgegevens worden door ons alleen 

verwerkt (aanvullende grondslag) indien de verwerking noodzakelijk is: 
- voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Of 

wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid; 
- met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van 

specifieke rechten van de betrokken persoon op het gebied van het 
arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht. 

 



9. In het geval van verstrekte gegevens van meerdere personen (bijvoorbeeld 
personeelsoverzichten i.v.m. formatieplanningen en overleg met vakbonden) 
worden deze alleen gebruikt indien de werkgever deze dient te verstrekken op 
basis van wetgeving of cao-verplichting. Daarbij worden gegevens zo veel als 
mogelijk geanonimiseerd. 
Overigens ligt de eerste verantwoordelijkheid in deze situaties bij de 
opdrachtgever zelf. 

 
10. Gezien de omvang van onze organisatie (één medewerker, de directeur tevens 

adviseur) is er geen aparte functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 
aangesteld. De desbetreffende taken liggen bij de directeur/adviseur. 
 

11. In geval van een datalek, wordt dit in onze organisatie geregistreerd en gemeld 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

12. De rechten van personen op basis van de AVG worden door onze organisatie 
gerespecteerd en in voorkomende gevallen gehonoreerd. 
 

13. Onze website is beveiligd met een TLS-certificaat (https). (TLS, voorheen SSL) 
Onze website slaat geen gegevens op in een op de website ingegeven database. 
Onze website maakt geen gebruik van cookies. 
 

14. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. De 
bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt of 
verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.  
Als hoofdregel geldt voor ons een bewaartermijn van vijf jaren i.v.m. 

(verjarings)termijnen van aansprakelijkheid en termijnen die voortvloeien uit de 
Algemene wet bestuursrecht en daarop gebaseerde reglementen (bijvoorbeeld het 
reglement van het Participatiefonds). 
Gegevens in verband met fiscale verplichtingen van onze organisatie worden 
zeven jaar bewaard. 

 
15. In geval van overdracht van een aan ons verleende opdracht (bijvoorbeeld in 

geval van ziekte dan wel ondercapaciteit) en een daaraan gekoppelde overdracht 
van gegevens vanuit onze organisatie, vergewissen wij ons vooraf of de 
overnemende organisatie/instantie/persoon beschikt over beleid dat voldoet aan 
de AVG. 
 

16. We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende 
maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik tegen te gaan. We hebben in elk geval 
de volgende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen: 
- Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, 

zoals een virusscanner en firewall; 
- Gegevens worden digitaal alleen opgeslagen op de harde schijven van onze 

organisatie, er wordt niet gewerkt met een cloud; 
- Fysieke bestanden (papieren dossiers) worden z.s.m. vernietigd behoudens in 

de gevallen dat fysieke opslag noodzakelijk wordt geacht; 

- Fysieke gegevens worden zorgvuldig opgeslagen. 
 
Uiteraard gaan wij in zijn algemeenheid zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk om met 
de gegevens die ons ter beschikking worden gesteld en dat geldt in het bijzonder voor 
privacygevoelige persoonsgegevens. Mocht u niettemin vragen of suggesties hebben, dan 
kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 


