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Beste lezer, 

 

Hierbij tref je de nieuwe privacyverklaring van De Graaff Legal aan in de zin van de Verordening (EU) 

2016/679. De verordening is ook wel bekend als de AVG. Jouw privacy staat bij ons hoog in het vaandel 

en wij behandelen jouw gegevens dan ook zo zorgvuldig en verantwoord mogelijk. Hieronder kun je 

lezen hoe De Graaff Legal met jouw persoonsgegevens omgaat. 

 

1. Over ons 

De Graaff Legal, gevestigd aan de Botter 11-05 (Postbus 321, 8200 AH) te Lelystad, kan 

persoonsgegevens over je verwerken doordat je gebruikt maakt van onze diensten.  

 

Kamer van Koophandel nummer: 63804360. 

Vestigingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 000032682417. 

 

Telefoonnummer: (+31) 6 555 96 249.  

e-mailadres: Jennifer@degraaff.legal  

 

2. De Graaff Legal kan de volgende gegevens verwerken: 

  2.1 Gegevens 

- voor- en achternaam; 

- adresgegevens; 

- telefoonnummer; 

- e-mailadres; 

- IP-adres; 

- IBAN-nummer; 

- (-mogelijk-) woonsituatie / samenstelling huishouding; 

- Burgerlijke staat; 

- BSN-nummer;  

- geboortedatum; 

- gezondheid.  

 

2.2 Hoe komen wij aan deze gegevens?  
De bovenstaande persoonsgegevens verkrijgen wij door jouzelf of door middel van het 

raadplegen van openbare registers (zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel) 

of openbare bronnen als social media.  

 

3. Waarvoor verwerken wij deze persoonsgegevens? 

3.1 Wij verwerken deze persoonsgegevens om contact (telefonisch, WhatsApp, mail en per  

post) met jou op te nemen indien de situatie dit vereist. 

3.2 Het hoofddoel om jouw persoonsgegevens te verwerken is in het kader van de door jouw  

gegeven opdracht in de zin van artikel 7:400 BW. De opdracht doorgaans bestaat uit de 

juridische dienstverlening.  

 

4. Op grond waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken? 

- Voor de uitvoering van een overeenkomst; 

- Met jouw toestemming; 

- Vanwege een gerechtvaardigd belang.  

 

5. Derden. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 

5.1  Met de volgende bedrijven delen wij jouw persoonsgegevens: 

- Hosting van onze website; 

- Accountant; 
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- Mailservers; 

- Telefoondiensten; 

- Betaaldiensten; 

- Bezorgdiensten.  

 

6. Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens? 

6.1  Wij bewaren jouw persoonsgegevens zeven jaar nadat de opdracht is voltooid. Na zeven 

wordt het papieren-en digitale dossier vernietigd.  

6.2  Het dossier kan dossier tot vijf jaar worden ingezien.  

6.3  Wij bewaren jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor het 

dient en wij houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijn(en).  

 

7. Wat zijn jouw rechten?  

7.1   Inzage, correctie en verwijderen 

7.1.1.   Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te  

verwijderen. 

7.1.2    Wanneer jij je dossier en/of persoonsgegevens wilt inzien kan dat op afspraak. De  

afspraak kan gemaakt worden per mail (jennifer@degraaff.legal) en/of telefonisch 

(0655596249).  

7.2   Klacht 

Wanneer je een klacht hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je 

bij ons via de mail hiertegen bezwaar maken. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 

met jou op.  

7.3 Uiteraard behoud jij het recht voor om een klacht bij de autoriteit persoonsgegevens in 

te dienen wanneer jij vermoedt dat er misbruik van jouw persoonsgegevens wordt 

gemaakt.  

 

8. Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?  

8.1  De gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server.  

 

9. Social media & cookies 

  Wij maken gebruik van facebook: https://www.facebook.com/DeGraafflegal en   

Twitter. De Graaff Legal attendeert je middels deze privacyverklaring 2018 erop dat de 

meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy 

Shield. Om te weten welke informatie Facebook / Twitter verzamelt raadt De Graaff 

Legal jou aan om de privacyverklaring van Facebook door te lezen.  

9.2  De website van De Graaff Legal maakt geen gebruik van cookies.   

 

10. Contact opnemen met ons 

10.1      Wij controleren regelmatig of we aan de privacywetgeving voldoen. Als u vragen     

       heeft over dit privacy beleid, kunt u contact (zie artikel 1)  met ons opnemen. 

10.2 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. 

Wij raden je dan ook aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat je op de hoogte 

bent van de wijzigingen. Tijdens een lopende opdracht zullen wij jou per e-mail hier 

tijdig op de hoogte van brengen. 

  

 

 

     * 

   *    * 
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