
 
 
 

Hemstra Advocatuur is gevestigd in Groningen en geregistreerd in het handelsregister onder nr. 82346933. Alle diensten en (andere) 

werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Hemstra Advocatuur die uitsluitend door Nederlands 

recht wordt beheerst. De Algemene Voorwaarden van Hemstra Advocatuur zijn van toepassing. Op verzoek worden zij aan u toegezonden 

en ze zijn te vinden op onze website: www.hemstra.nl. Deze Algemene Voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de 

aansprakelijkheid.  

Privacyverklaring 
 
Om onze diensten aan u onder de aandacht te brengen en te kunnen verlenen, verwerkt 

Hemstra Advocatuur gevestigd in Groningen en ingeschreven in het handelsregister van 

de Kamer van Koophandel onder nummer 82346933 (hierna te noemen "Hemstra 

Advocatuur" of "ons" of "wij"), mogelijk gegevens van u. Wij zijn ons ervan bewust dat we 

als advocatenkantoor bijzonder gevoelige gegevens van u verwerken. Hemstra 

Advocatuur hecht belang aan de bescherming van uw privacy.  
 

Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig, met de grootste zorg en in overeenstemming met 

geldende privacywet-/regelgeving, waaronder de AVG, de Uitvoeringswet Algemene 

verordening gegevensbescherming (UAVG), de e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG) en 

de Telecommunicatiewet. Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens 

zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerken.  

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 april 2021. Hemstra Advocatuur 

behoudt zich het recht voor om de verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door 

middel van publiceren van een nieuwe versie op onze website. Het strekt om die reden tot 

aanbeveling om geregeld onze website te raadplegen om te controleren of er een nieuwe 

versie beschikbaar is.   

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens 

verwerken: 

• Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht; 

• Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer; 

• Financiele gegevens zoals uw IBAN en BIC; 

• Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, 

zoals een IP adres en gegevens betreffende het bezoek aan onze website; 

• Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website; 

• Alle overige persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij op andere wijze 

verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals 

hieronder genoemd. 

 

Verkrijging van de gegevens 

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. 

Bijvoorbeeld: 

• Voorafgaand aan / bij het aangaan van / of tijdens een overeenkomst met ons;  



 

• Door het invoeren van uw gegevens op onze website;  

• Door ons uw visitekaartje te geven;  

• Of door het solliciteren naar een baan.  

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een 

verwijzende advocaat, wederpartij(en), het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik 

te maken van openbare bronnen. 

 

Doeleinden van de werking van uw persoonsgegevens 

Wij kunnen uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden verwerken: 

• Om u onze diensten te verstrekken en ter voorbereiding daarvan; 

• Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; 

• Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven; 

• Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of 

om de website te analyseren en te verbeteren. 

 

Grondslagen van verwerking 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende in de 

AVG genoemde wettelijke grondslagen: 

• De uitvoering van een overeenkomst of om vóór de sluiting van een 

overeenkomst maatregelen te nemen; 

• Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

• Gerechtvaardigd belang; 

• Toestemming. 

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de 

doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden dan wel om aan wet- en regelgeving 

te voldoen. 

 

Delen van gegevens met derden 

In voorkomende gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Dit 

doen wij slechts indien wij dit nodig achten en wij zorgen ervoor dat de doorgifte, in het 

bijzonder gelet op de gevoeligheid van de betreffende gegevens, steeds met passende 

waarborgen omkleed is. Derden waarmee wij uw gegevens mogelijk delen zijn: 

• Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken 

waaronder wederpartijen, gerechtelijke instanties en (semi-)overheidsinstellingen 

alsmede door ons ingeschakelde deskundigen zoals medisch adviseurs en 

octrooigemachtigden. 



 

• Onze leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor 

de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals IT leveranciers, 

leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij 

bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. 

• Derden zoals toezichthouders en andere instanties, om aan de voor ons 

geldende wettelijke verplichtingen te voldoen. 

 

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen 

voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn en uitsluitend op basis van de 

in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. 

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn doorgaans verantwoordelijk 

voor de naleving van de privacywetgeving omdat zij door de AVG worden aangemerkt als 

zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Hemstra Advocatuur is niet verantwoordelijk 

noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor 

zover een derde uw persoonsgegevens als zijnde verwerker dan sluiten wij met deze derde 

een verwerkersovereenkomst. 

 

In voorkomende gevallen kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan 

een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval 

zal Hemstra Advocatuur erop toezien dat de doorgifte van deze gegevens in 

overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. 

 

Beveiliging 

Hemstra Advocatuur heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, 

schade, aanpassing of bekendmaking, waaronder zowel technische als organisatorische 

maatregelen.  

 

Uw rechten 

U beschikt als betrokkene in de zin van de AVG over een aantal rechten: 

• Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te 

krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben; 

• Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens. Dit betekent dat u een 

verzoek kan doen om uw persoonsgegevens te rectificeren indien deze onjuist of 

onvolledig zijn; 

• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;  

• Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de 

verwerking van uw persoonsgegevens; 



 

• Het recht op dataportabiliteit; 

• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling; 

• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder; 

• Het recht om gegeven toestemming in te trekken.  

 

Indien u gebruik wenst te maken van een of meerdere rechten dan vernemen wij dat graag 

van u.  

 

Let wel: deze rechten zijn niet onbeperkt noch ongeclausuleerd. Er kunnen zich 

omstandigheden voordoen waarbij wij geen gevolg kunnen geven aan uw verzoek. 

Bijvoorbeeld omdat uw verzoek botst met juridische en wettelijke verplichtingen waaraan 

wij dienen te voldoen, omdat wij daartoe een zwaarwegend belang hebben, of omdat uw 

rechten strijdig zijn met de rechten en vrijheden van een andere betrokkene, al dan niet 

met een tegengesteld belang. 

 

Cookies 

Hemstra advocaat maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. 

Een cookie is een klein (tekst)bestand dat door een webbrowser op uw computer wordt 

opgeslagen. Wij gebruiken op onze website functionele en analytische cookies. Deze 

cookies zijn noodzakelijk voor een correcte technische werking van onze website en voor 

statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden, de correcte werking 

van een (contact)formulier te garanderen en het aantal dagelijkse bezoekers op onze 

website in kaart te brengen  Wij verzamelen niet meer gegevens van u dan noodzakelijk 

voor het beoogde doel. U kunt het gebruik van cookies zelf blokkeren door de instellingen 

in uw webbrowser aan te passen. Dit is mogelijk wel van invloed op het correct functioneren 

van de website. 

 

Contact 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over onze privacyverklaring, een klacht in wilt dienen 

met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen heeft, neem 

dan gerust contact met ons op. 

 

Hemstra Advocatuur 

Appie Groenlaan 47 

9731 KK Groningen 

 

T 050 – 211 08 92 

info@hemstra-advocatuur.nl  


