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Privacy Statement 

 

Algemeen 

In dit privacy statement beschrijven wij hoe UdinkSchepel Advocaten omgaat met de 

persoonsgegevens die wij van u ontvangen. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan UdinkSchepel Advocaten u kan identificeren.  

 

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen met inachtneming van de 

Algemene verordening persoonsgegevens (AVG). Met de persoonsgegevens bedoelen wij alle 

informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon en rechtspersoon. Bij de 

verificatie van uw identiteit worden de volgende persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen: 

 

 voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel; 

 geboortedatum, -plaats, nationaliteit en burgerlijke staat; 

 KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer(s); 

 contactgegevens, zoals uw website, e-mail, (post)adres en telefoonnummer(s); 

 de soort identiteitsbewijs waarmee uw zich identificeert; en 

 het documentnummer en de geldigheidsduur van uw identiteitsbewijs.  

 

UdinkSchepel verwerkt ook de gegevens van de apparaten, waarmee u onze website bezoekt, zoals uw 

IP-adres. Bij uw bezoek aan onze website worden deze gegevens automatisch aan ons systeem 

verstrekt. 

 

UdinkSchepel Advocaten gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die zij in het  

kader van de dienstverlening met u heeft gesloten. UdinkSchepel Advocaten kan uw gegevens ook  

gebruiken om te reageren op uw vragen of om u informatie te verstrekken, als u daarom heeft 

gevraagd. 

 

Daarnaast ontvangt UdinkSchepel Advocaten gegevens over u omdat u onze website bezoekt. Bij uw 

bezoek aan onze website worden deze gegevens automatisch aan ons systeem verstrekt. In onze 

Disclaimer kunt u lezen wat het beleid van UdinkSchepel is over het gebruik van cookies.  

UdinkSchepel Advocaten voldoet bij het gebruik van uw gegevens aan de regels van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Beveiliging, vertrouwelijkheid en bewaartermijn 

Wij behandelen al uw informatie vertrouwelijk. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze 

beveiligde servers. UdinkSchepel Advocaten heeft passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, vernietiging of enige vorm 

van onrechtmatige verwerking en ongeoorloofd gebruik. Uiteraard zijn uw gegevens ook beschermd 
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tegen bekendmakingen, onder meer op sociale media. 

 

UdinkSchepel Advocaten bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor 

wij de gegevens hebben verkregen. Het kan voorkomen dat UdinkSchepel Advocaten uw gegevens 

langer moet bewaren om te voldoen aan een wettelijk bewaarplicht.  Zo is UdinkSchepel Advocaten 

onder meer gebonden aan de bewaartermijn van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme (Wwft). Volgens de Wwft is UdinkSchepel Advocaten gehouden uw gegevens vijf jaar te 

bewaren. De bewaartermijn begint te lopen na uitvoering van de transactie of na het beëindigen van de 

zakelijke relatie. 

 

Uw rechten 

Als u inzage wenst in de persoonsgegevens die wij over uw dossiers op ons kantoor verwerken, dan 

sturen wij u op uw verzoek kosteloos een opgave daarvan toe.  Er kunnen zich omstandigheden 

voordoen waarin wij niet hoeven te voldoen aan uw verzoek om kopieën te verstrekken, bijvoorbeeld 

ons verschoningsrecht. Als u uw gegevens wilt wijzigen, aanvullen of afschermen, neem dan contact op 

met ons via privacy@udinkschepel.nl. 

 

Uw toestemming is de grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U mag altijd die 

toestemming intrekken. Ook dan kan UdinkSchepel bevoegd blijven uw gegevens te verwerken, 

bijvoorbeeld om te voldoen onze juridische en wettelijke verplichtingen. 

 

Grondslagen en doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens 

 

UdinkSchepel Advocaten gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 het verlenen van onze juridische diensten; 

 het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen; 

 het voeren van onze administratie; 

 het voeren van onze boekhouding en het daarbij berekenen en vaststellen van vergoedingen en 

uitgaven; 

 het factureren van de geleverde juridische diensten; 

 het uitoefenen van (accountants)controles; 

 voor de (marketing)communicatie die voor u en ons van belang kan zijn; en 

 voor het monitoren en analyseren van bezoekersaantallen en –statistieken van het gebruik van de 

website en de sociale mediapagina van UdinkSchepel Advocaten en het verbeteren daarvan. 

 

UdinkSchepel Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens als  dit is toegestaan op basis van een of meer 

grondslagen uit de AVG, zoals  (i) uw toestemming, (ii) de uitvoering van een overeenkomst van 

opdracht tot het leveren van juridische diensten, (iii) het voldoen aan een of meer juridische en 

wettelijke verplichtingen, en (iv) bij het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen of van een 

derde, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en de fundamentele 

vrijheden van de (rechts)persoon om wiens persoonsgegevens het gaat.  

 

Derden 

UdinkSchepel Advocaten kan uw persoonsgegevens met derden delen, bijvoorbeeld aan gerechten en 

overheidsinstellingen bij de uitvoering van onze juridische diensten.. Ook kunnen uw gegevens zichtbaar 

zijn voor aan derden, van wiens diensten UdinkSchepel Advocaten gebruik maakt, bijvoorbeeld onze 

ICT-leveranciers. 
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Links 

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. UdinkSchepel Advocaten draagt geen 

verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.  

Wij raden u aan het privacy statement te lezen van de betreffende website.  

 

Wijzigingen in dit privacy statement 

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Dit privacy statement is voor de laatste keer gewijzigd op 

maart 2021. 


