
 

 

 

PRIVACY VERKLARING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 
Van Straten Familierecht hecht veel waarde aan de privacy van haar 
(potentiële) cliënten en de bezoekers van haar website. Van Straten 
Familierecht gebruikt voor de dagelijkse werkzaamheden
persoonsgegevens en is gebonden aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Van Straten Familierecht is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze Privacy Verklaring.  
 
Contactgegevens kantoor 
Van Straten Familierecht is gevestigd aan de C.T. Storkstraat 43, 7553 
AP Hengelo (O). Telefonisch kunt u het kantoor bereiken op 
074 – 8200 222 en per e-mail via leonie@vanstratenfamilierecht.nl. 
 
Bereik 
Deze Privacy Verklaring geldt voor alle personen van wie Van Straten
Familierecht persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van 
personen die werkzaam zijn bij Van Straten Familierecht, meer in het
bijzonder op de volgende personen: 
 cliënten van Van Straten Familierecht; 
 potentiële cliënten met wie Van Straten Familierecht contact 

heeft gelegd c.q. heeft gehad; 
 bezoekers van de website van Van Straten Familierecht; 
 alle andere personen die contact opnemen met Van Straten 
 Familierecht of van wie Van Straten Familierecht 

persoonsgegevens  verwerkt. 
 
Persoonsgegevens 
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon 
(direct of indirect) kan identificeren.  
Van Straten Familierecht verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
voor- en achternaam, adresgegevens, burgerservicenummer (BSN), 
geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, nummer 
legitimatiebewijs, contactgegevens en andere persoonsgegevens 
ingevuld op het contactformulier op de website. 
 
Gebruiksdoeleinden 
Van Straten Familierecht gebruikt persoonsgegevens van (potentiële)
cliënten: 
 voor het uitvoeren van een overeenkomst waarin u de opdracht
 heeft verstrekt tot het leveren van juridische diensten; 
 voor facturatie van de verleende diensten; 
 voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. 
 
Rechtsgrond voor verwerking 
Van Straten Familierecht verwerkt de hierboven genoemde
persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen
gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG: 
 het voldoen aan een wettelijke verplichting 
 op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten 

van een overeenkomst, voor zover dit noodzakelijk is ter 
uitvoering van deze overeenkomst; 

 op grond van verkregen toestemming van betrokkene(n); 
 op grond van een gerechtvaardigd belang. 

Ingeschakelde derden 
Van Straten Familierecht kan voor het verwerken van uw
persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die
uitsluitend in opdracht persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij 
aan OAMKB accountants, Advocaat Centraal (dossierverwerkings-
systeem) en Split Online (alimentatieprogramma). Van Straten 
Familierecht heeft met deze verwerkers een verwerkers-
overeenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan 
stelt.  
 
Van Straten Familierecht deelt uw persoonsgegevens alleen met 
derden voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met 
inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, bijvoorbeeld bij 
het voeren van een gerechtelijke procedure of het sluiten van een 
overeenkomst. De gegevens kunnen worden verstrekt aan 
gerechtelijke instanties (processtukken en toevoeging), de 
wederpartij of diens advocaat (processtukken en correspondentie), de 
Raad voor Rechtsbijstand (aanvraag toevoeging), een deurwaarder 
(betekening processtukken) en de gemeente (opvragen uittreksels, 
inschrijven echtscheidingsbeschikking). Bij vakantie of ziekte zullen 
uw persoonsgegevens ook gedeeld worden met een waarnemend 
advocaat. Van Straten Familierecht is niet verantwoordelijk noch 
aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door 
deze derden. Daarnaast kan Van Straten Familierecht 
persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een 
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, 
voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 
 
Beveiliging 
Van Straten Familierecht hecht grote waarde aan de beveiliging en
bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend 
met de stand van de techniek, voor passende technische en 
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor 
het bereiken van de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden, 
dan wel om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. 
 
Vragen over uw persoonsgegevens 
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, 
overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw 
persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, 
kunt u per mail sturen aan leonie@vanstratenfamilierecht.nl. U 
ontvangt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 4 weken na 
ontvangst van uw verzoek, een reactie. 
 
Wijzigingen 
Indien er veranderingen optreden in de benodigde persoonsgegevens 
en de wijze waarop deze wordt verwerkt en gebruikt, zal deze Privacy
Verklaring worden aangepast zodat deze voldoet aan de wettelijke 
plichten en eisen. Van Straten Familierecht neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


