
Privacyverklaring Mensch Arbeidsrecht Advocatuur  

Geen verzameling van persoonsgegevens  

Als u de website van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur (www.mensch-advocatuur.nl) bezoekt dan 

worden door of namens Mensch Arbeidsrecht Advocatuur geen persoonsgegevens van u verzamelt en 

dus ook niet verwerkt.  

 

De website van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur bevat links naar websites van derden, waaronder 
LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Als u op deze links klikt, verlaat u de website van Mensch 
Arbeidsrecht Advocatuur. Het is mogelijk dat die websites uw persoonsgegevens wel verzamelen en 
verwerken. Deze privacyverklaring is daarop echter niet van toepassing en Mensch Arbeidsrecht 
Advocatuur is niet aansprakelijkheid voor de manier waarop deze websites uw persoonsgegevens 
gebruiken.  
 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens 

Als u gebruik maakt van de diensten van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur of op andere wijze met 

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur communiceert of in contact bent, worden door of namens Mensch 

Arbeidsrecht Advocatuur mogelijk wel uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In deze 

privacyverklaring vindt u informatie daarover. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke  

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens in de 

zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de ‘AVG’). Dit betekent dat Mensch 

Arbeidsrecht Advocatuur bepaalde wettelijke taken en verantwoordelijkheden heeft voor haar 

verwerkingsactiviteiten. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Mensch Arbeidsrecht 

Advocatuur aan die taken en verantwoordelijkheden voldoet.  

 

Verzamelen van persoonsgegevens 

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur ontvangt uw persoonsgegevens tijdens het aanbieden en uitvoeren 

van haar juridische diensten, als u Mensch Arbeidsrecht Advocatuur als klant aanneemt of anderszins 

contact met Mensch Arbeidsrecht Advocatuur opneemt.  

 

Welke persoonsgegevens, voor welke doeleinden en op welke gronden?  
Mensch Arbeidsrecht Advocatuur kan persoonsgegevens van cliënten verwerken met als doel: haar 
juridische diensten te leveren, vergoedingen of uitkeringen te berekenen of vast te leggen, betalingen 
te doen, vorderingen te innen (waaronder begrepen het in handen stellen van derden daarvan), het 
voeren van (gerechtelijke) gedingen en/of de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.  
 
Het betreft onder meer de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geslacht, titulatuur, 
geboortedatum, telefoon- en faxnummer, functietitel, KvK-nummer, btw-nummer, 
bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie, brieven en e-
mailberichten met contactpersonen, informatie over de juridische dienstverlening van Mensch 
Arbeidsrecht Advocatuur en informatie over de inhoud van de zaak, gegevens met het oog op het 
berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van 
vorderingen. 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: de noodzaak voor de 
uitvoering van de overeenkomst met haar cliënten (doelen 1-5), de noodzaak om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting waaraan Mensch Arbeidsrecht Advocatuur moet voldoen (doelen 4-6), de 
noodzaak voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen of die van een derde, waarbij die 

http://www.mensch-advocatuur.nl/


belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens 
persoonsgegevens het gaat (doelen 1-3 en 6). 

Mensch Arbeidsrecht Advocatuur kan persoonsgegevens van leveranciers (zoals andere juridische 
professionals, deurwaarders of andere ingeschakelde experts bij de uitvoering van de dienstverlening) 
verwerken met als doel: het inkopen van goederen en/of diensten, het voeren van een  
(betalings-)administratie en het doen van betalingen, het voeren van (gerechtelijke) gedingen en/of 
de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving. 
 
Het betreft de volgende persoonsgegevens: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoon- en 
faxnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, website, e-mailadres en andere 
bedrijfs- en contactinformatie, brieven en e-mailberichten met contactpersonen, informatie over de 
dienstverlening van de leveranciers en (in sommige gevallen) verklaring omtrent gedrag en gegevens 
van identiteitsbewijs en gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met 
het oog op de toepassing van wet- of regelgeving. 
 
De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: de noodzaak voor de 
uitvoering van de overeenkomst met de leveranciers van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur (doelen 1-
2), de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Mensch Arbeidsrecht 
Advocatuur moet voldoen (doelen 2, 4 en 5), de noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur of die van een derde, waarbij die belangen zwaarder 
wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het gaat (doelen 
1-5). 
 
Mensch Arbeidsrecht Advocatuur kan persoonsgegevens van derden verwerken met als doel: het 
onderhouden van contacten en het informeren over de diensten van Mensch Arbeidsrecht 
Advocatuur, interne beheeractiviteiten, zoals het voeren van een (betalings-)administratie en het doen 
van betalingen, het aanbieden en uitvoeren van de juridische dienstverlening van Mensch 
Arbeidsrecht Advocatuur aan cliënten, zoals het voeren van (gerechtelijke) gedingen, en/of de 
uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving. 

Het betreft de volgende persoonsgegevens: het betreft de volgende persoonsgegevens: naam, adres, 
functietitel, titulatuur, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, 
website, e-mailadres en andere bedrijfs- en contactinformatie, brieven en e-mailberichten afkomstig 
van of bestemd voor derden, gegevens die Mensch Arbeidsrecht Advocatuur van cliënten of derden 
krijgt of uit een openbare bron voor de behandeling van een zaak. 

De wettelijke grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is: de noodzaak voor de 
uitvoering van de overeenkomst (doel 1), de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting 
waaraan Mensch Arbeidsrecht Advocatuur moet voldoen (doelen 2-5), de noodzaak voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur of die van een 
derde, waarbij die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene 
om wiens gegevens het gaat (doelen 1-5). 

Delen van uw persoonsgegevens met derden 
Als Mensch Arbeidsrecht Advocatuur uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze 
privacyverklaring is aangegeven, dan kan Mensch Arbeidsrecht Advocatuur sommige van uw 
persoonsgegevens delen met derden. Als die derden uw persoonsgegevens namens Mensch 
Arbeidsrecht Advocatuur verwerken, zorgt Mensch Arbeidsrecht Advocatuur ervoor dat uw 
persoonsgegevens conform de AVG en deze privacyverklaring beschermd worden door de 
verwerkersovereenkomsten die Mensch Arbeidsrecht Advocatuur met die derden heeft gesloten.  



 
Persoonsgegevens van cliënten kunnen worden gedeeld met: leveranciers, betrokken partijen bij de 
dienstverlening van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur, zoals juridische professionals, rechters, 
wederpartijen en/of als toestemming is gegeven door de betrokkene of als dit voortvloeit uit een 
wettelijke bepaling: andere derden. 
 
Persoonsgegevens van leveranciers kunnen worden gedeeld met: betrokken partijen bij de 
samenwerking, zoals incassobureaus of (in het geval van een geschil) juridische professionals, rechters, 
wederpartijen, en/of als toestemming is gegeven door de betrokkene of als dit voortvloeit uit een 
wettelijke bepaling: andere derden. 
 
Persoonsgegevens van derden kunnen worden gedeeld met: leveranciers, betrokken partijen bij de 
dienstverlening van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur, zoals cliënten, juridische professionals, 
rechters, wederpartijen, en/of als toestemming is gegeven door de betrokkene of als dit voortvloeit 
uit een wettelijke bepaling: andere derden. 
 
Veiligheidsmaatregelen ter bescherming 
Mensch Arbeidsrecht Advocatuur heeft technische en organisatorische maatregelen genomen die in 
overeenstemming met de AVG uw persoonsgegevens beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging 
of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang.  
 
Bewaartermijn 
Mensch Arbeidsrecht Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in 
deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, waaronder het voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens gedurende een periode van minimaal 7 jaar na 
het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. Ook is het, op advies van de Orde van Advocaten, 
nodig dat sommige van uw persoonsgegevens in de dossiers van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur 
maximaal 20 jaar worden bewaard voor archiveringsdoeleinden.  
 
Uw rechten 
U heeft een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Mensch Arbeidsrecht Advocatuur. Zo heeft u recht van informatie over de 
persoonsgegevens die worden verwerkt, recht van inzage in uw verwerkte persoonsgegevens, recht 
op rectificatie van uw persoonsgegevens, recht op het wissen van uw persoonsgegevens, recht op 
beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, recht op gegevensoverdracht van uw 
persoonsgegevens aan een door u aan te wijzen organisatie in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm, recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en recht om 
uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen.  
 
Voor uw verzoeken in dit verband kunt u Mensch Arbeidsrecht Advocatuur bereiken via de 
contactgegevens op de website van Mensch Arbeidsrecht Advocatuur (www.mensch-advocatuur.nl) 
waarna Mensch Arbeidsrecht Advocatuur over u verzoek zal beslissen.  
 
Wijzigen privacyverklaring  
Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 mei 2020 en sindsdien niet gewijzigd. Als in de toekomst 
wijzigingen worden aangebracht in deze privacyverklaring, zal deze op de website van Mensch 
Arbeidsrecht Advocatuur worden geplaatst en is die vanaf dat moment van kracht.  
 
Vragen, tips en/of klachten  
Als u vragen, tips en/of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensch 
Arbeidsrechtadvocatuur, stuur dan een e-mail naar info@mensch-advocatuur.nl. Mensch 
Arbeidsrecht Advocatuur helpt u graag.  

http://www.mensch-advocatuur.nl/
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Autoriteit persoonsgegevens 
Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). U kunt daar ook terecht om een klacht in te 
dienen als u meent dat uw privacyrechten zijn geschonden.  
 
 
 
 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

