INFORMATIE IN VERBAND MET ALGEMENE VERORDENING
GEGEVENSVERWERKING (DE “INFORMATIEBRIEF”)

1. In verband met een aan ons verstrekte of te verstrekken opdracht en
eventuele uitbreidingen en wijzigingen daarvan, maken wij gebruik van
persoonsgegevens die ons in verband met die opdracht zijn verstrekt.
Daarnaast kan er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken
ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als huidige of
voormalige cliënt). Op grond van artikel 6 lid 1 onder b) en/of f) van de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ook de “AVG”) is dit
gebruik van uw persoonsgegevens rechtmatig.
2. Indien u ons toestemming wenst te verlenen om uw persoonsgegevens te
verwerken met het oog op het in de toekomst aanbieden van onze diensten
aan u (waaronder informatievoorziening over ontwikkelingen op juridisch
gebied) en in gevallen die naar onze mening voor u mogelijk interessant
kunnen zijn, kunt u ons daarvoor specifiek toestemming verlenen. Zolang
uw toestemming geldt, is het gebruik van uw persoonsgegevens door ons
voor dit doel rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 onder a) van de AVG.
3. In het geval dat u verzuimt een declaratie te voldoen, zijn wij gerechtigd uw
persoons-, adres- en woonplaatsgegevens door te geven aan derden die met
de incasso van de declaratie kunnen worden belast, zoals een deurwaarder of
incassobureau. Tevens zijn wij alsdan gerechtigd die gegevens door te geven
aan een organisatie die belast is met de registratie van niet-betalende cliënten
van advocatenkantoren ten behoeve en ter inzage van bij die organisatie
aangesloten advocatenkantoren. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is
rechtmatig op grond van artikel 6 lid 1 onder a) en/of f) van de AVG.
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4. Wij informeren u hierbij als volgt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13
van de AVG:
a)

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de
verwerking van uw persoonsgegevens en persoonsgegevens van
anderen, die wij in het kader van een opdracht verzamelen. Wij
kunnen bereikt worden via info@koopmanslaw.nl.

b)

Wij verzamelen persoonsgegevens in opdracht omdat deze
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of met
het oog op het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een
overeenkomst.

c)

Wij verzamelen persoonsgegevens ook omdat deze noodzakelijk
zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust,
zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme en de Verordening op de Advocatuur.

d)

Wij verzamelen persoonsgegevens ook ter bescherming van vitale
belangen van betrokkene of van (andere) betrokken natuurlijke
personen, zelfs indien dit niet binnen het kader van een opdracht
aan ons valt.

e)

Ook verzamelen wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de
behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van
gerechtvaardigde belangen van derden (niet zijnde
(rechts)personen van wie de belangen conflicteren met de
belangen van onze cliënten of de Rabo-organisatie) en tenzij de
belangen van betrokkene of de belangen van anderen of hun
grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan onze belangen of de
belangen van die derden. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan
uit het voeren van rechtsgedingen of het als eiser of verweerder
optreden in tuchtzaken in verband met de uitvoering van een
overeenkomst alsmede in het, al dan niet in rechte, kunnen
vorderen van nakoming van afspraken die met ons of onze cliënten
gemaakt zijn, in het bijzonder maar niet beperkt tot de nakoming
van financiële verplichtingen.

f)

Wij verwerken ook persoonsgegevens op basis van specifieke en
expliciete per telefoon, mail, whatsapp of anderszins schriftelijk of
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elektronisch gegeven toestemming voor specifieke doeleinden
zoals in of in verband met die toestemming vermeld.
g)

Voor zover het in het kader van een aan ons gegeven of te geven
opdracht noodzakelijk is of wenselijk is dat wij bijzondere
persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van strafrechtelijke
aard verwerken (zoals bedoeld in de AVG), kunt u ons daarvoor
specifiek toestemming verlenen, onverminderd ons recht om die
bijzondere persoonsgegevens of gegevens van strafrechtelijke aard
toch of eveneens te verwerken op één of meerdere van de overige
gronden als bedoeld in lid 2 van artikel 9 van de AVG of de artikelen
22 tot en met 33 van de Uitvoeringswet Algemene verordening
gegevensbescherming . De bijzondere persoonsgegevens zijn
persoonsgegevens waaruit blijken:
 ras of etnische afkomst;
 politieke opvattingen;
 religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
 lidmaatschap van een vakbond;
 genetische informatie;
 biometrische informatie met het oog op de unieke identificatie
van een persoon;
 de gezondheidssituatie van een persoon;
 iemands seksuele gedrag of seksuele gerichtheid.
U kunt uw eventuele toestemming altijd intrekken door ons op
gelijke wijze te informeren dat uw toestemming niet langer van
kracht is.
h) Wij geven persoonsgegevens door aan derden voor zover dat in het
kader van de aan ons verstrekte opdracht noodzakelijk of wenselijk
is en dit niet in strijd komt met onze geheimhoudingsplicht.
i) Daarnaast maken wij gebruik van de volgende dienstverleners die
uit hoofde van de aard van hun dienstverlening mogelijk toegang
tot persoonsgegevens hebben (en met wie wij voor zover van
toepassing een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten en op
wie geheimhoudingsplichten rusten die overeenkomen met on ze
geheimhoudingsplicht):
 DRV accountants te Oud-Gastel in het kader van onze
boekencontrole en opstellen van onze jaarrekening en onze
belastingaangiftes;
 Zite Media te Delft in het kader van onze web- en emailhosting;
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Urios B.V. te Alkmaar in het kader van onze
kantoorboekhouding en dossieradministratie;
RFCIT te Alkmaar in het kader van aan ons kantoor te leveren
IT-diensten;
The Office Operators te Schiphol in het kader van aan ons
kantoor te leveren domicilie-, secretariële en kantoordiensten;
Post NL, DHL, Falk koeriers en andere post- en
koeriersbedrijven in het kader van postbezorging;
Overige dienstverleners ter vervanging van of in aanvulling op
bovengenoemde dienstverleners, al dan niet stelselmatig of
slechts in voorkomend geval.

j) Voorts kunnen de volgende instanties en betrokkenen mogelijk
toegang hebben tot persoonsgegevens:
 De Raad voor de Rechtsbijstand in het kader van door ons
kantoor ingediende verzoeken om een toevoeging;
 De Nederlandse Orde van Advocaten te Den Haag en de
Amsterdamse Orde van Advocaten in Amsterdam en, in
voorkomend geval, hun respectieve dekens en medewerkers in
het kader van het toezicht op ons kantoor en, in voorkomend
geval, het verkrijgen van dekenadvies;
 De Rechtspraak in het kader van te voeren procedures;
 Arbitrage-instituten in het kader van te voeren procedures;
 Mediators in verband met mediation procedures;
 De belastingdienst in het kader van eventuele controle op onze
fiscale aangiften;
 In voorkomend geval ook overige instanties, zoals gemeenten,
provincies en andere overheden;
 In voorkomend geval wederpartijen en overige betrokkenen.
k) In voorkomend geval kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan
partijen in het buitenland, indien dat in het kader van een ons
verstrekte opdracht wenselijk of noodzakelijk is of indien wij
daartoe op grond van een in Nederland geldende regel verplicht
zijn.
l) Wij wijzen u er op dat bij gebruik van bepaalde
communicatiemiddelen zoals whatsapp, Dropbox, We Transfer of
emailadressen zoals @hotmail.com en @icloud.com buitenlandse
partijen, autoriteiten en onbevoegden mogelijk toegang hebben tot
de betreffende diensten, informatie en persoonsgegevens. Door
die communicatiemiddelen toch te gebruiken geeft u aan daar geen
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bezwaar tegen te hebben en geeft u ons eveneens expliciet
toestemming op eenzelfde wijze aan u te reageren. Wij wijzen u er
expliciet op dat wij goede en veilige alternatieven beschikbaar
hebben voor Dropbox en We transfer, zoals een shared file systeem
van RFCIT. Desgewenst zetten wij ook een versleuteld
emailsysteem voor u op.
m) Indien uw verstrekking van persoonsgegevens aan ons plaats vindt
in het kader van bestaande of mogelijke overeenkomst met ons is
die verstrekking primair een contractuele verplichting op grond
van die bestaande of mogelijke overeenkomst en is die verstrekking
een noodzakelijke voorwaarde om die overeenkomst te kunnen
sluiten en/of uitvoeren. Daarnaast is het verstrekken van uw
persoonsgegevens gebaseerd op een wettelijke verplichting (met
name in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme en de Verordening op de Advocatuur).
n) Wij maken geen toepassing van systemen op grond waarvan
automatische besluitvorming plaatsvindt.
o) Wij wijzen u er op dat u het recht heeft om:
 ons om inzage en/of rectificatie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te verzoeken of om beperking van de u
betreffende verwerking van uw persoonsgegevens door ons;
 tegen de verwerking door of namens ons van uw
persoonsgegevens bezwaar te maken;
 ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan een ander over te
dragen;
 uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens
te allen tijde in te trekken, voor zover wij uw gegevens op basis
van die toestemming verwerken of laten verwerken;
 een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de
Nederlandse Orde van Advocaten of de Amsterdamse Orde van
Advocaten.
p)

Nadat een opdracht is uitgevoerd of opgezegd, sluiten wij ons
dossier. Daarna bewaren wij het dossier nog één jaar, hetzij fysiek
hetzij elektronisch hetzij beide. Na ommekomst van die termijn
zijn wij gerechtigd het dossier te vernietigen, tenzij daaromtrent
met de betrokken cliënt andersluidende schriftelijke afspraken zijn
of worden gemaakt. In geval van lopende of dreigende procedures
waarvoor het dossier relevant is of kan zijn of indien wij op grond
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van wet- en regelgeving of de aard van de relatie verplicht zijn of
het wenselijk achten het dossier langer te bewaren, dan zijn wij
gerechtigd het dossier nog beschikbaar te houden.
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