KUSTER ADVOCATUUR
PRIVACY STATEMENT KUSTER ADVOCATUUR BV

Inleiding
Kuster Advocatuur BV gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en draagt er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen
vertrouwelijk wordt behandeld. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te
gaan. Kuster Advocatuur BV wijst u erop dat ondanks deze maatregelen er altijd een zeker risico
bestaat op misbruik van uw gegevens.
1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Denk
bijvoorbeeld aan een naam, adres, telefoonnummer, maar ook uw bankrekeningnummer en BSN.
Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Als die gegevens
herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon, is er sprake van een persoonsgegeven.
Welk soort persoonsgegevens precies in een specifieke zaak worden verwerkt door Kuster
Advocatuur BV hangt af van het type zaak, alsmede het rechtsgebied waar de zaak betrekking
op heeft. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn doorgaans ofwel afkomstig van de
cliënt zelf, betrokken derden bij de zaak, ofwel zijn verkregen via bepaalde instanties zoals de
rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de raad voor rechtsbijstand, de reclassering of andere
(overheids)instanties.
Wanneer Kuster Advocatuur BV u bijstaat in een strafzaak, is sprake van verwerking van
persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Dit zijn veelal bijzondere persoonlijke gegevens,
zoals het strafrechtelijk verleden en/of de psychische toestand van een persoon. Deze gegevens
worden verwerkt op grond van het Wetboek van Strafvordering (WvSv).
2. Waarom en met welk doel worden deze gegevens verwerkt?
Kuster Advocatuur BV verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van
de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG (wettelijke verplichting,
uitvoering van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n) en
gerechtvaardigd belang).
De verwerking van uw persoonsgegevens is ten eerste van belang om persoonlijk met u te
kunnen communiceren. Kuster Advocatuur BV moet u bijvoorbeeld (in noodgevallen met spoed)
kunnen bereiken via de telefoon, e-mail en/of post. U heeft bovendien toestemming gegeven bij
het verstrekken van de opdracht voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Voorts heeft Kuster Advocatuur BV de verplichting uw identiteit te controleren op basis van de
Verordening op de Advocatuur, alsmede de WWFT.
De verwerking van uw persoonsgegevens is voorts ook noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst van opdracht die u sluit met Kuster Advocatuur BV, zodat u behoorlijk kunt
worden bijgestaan in uw procedure en/of van advies kunt worden voorzien.
In strafzaken is meestal sprake van persoonlijke gegevens die door de politie zijn vastgelegd in
een proces-verbaal, dat onderdeel uitmaakt van het strafdossier. De verwerking van uw
gegevens is in dit geval dus specifiek noodzakelijk voor de behartiging van uw belangen: uw
verdediging.
Tot slot worden persoonsgegevens verwerkt door Kuster Advocatuur BV verwerkt om te
adviseren, te bemiddelen, te verwijzen, haar dienstverlening te kunnen verbeteren, declaraties
te kunnen versturen en innen, marketingactiviteiten te kunnen ontplooien en voor werving en
selectie.
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