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Privacy reglement  

Advocatenkantoor Ligeon respecteert uw privacy en persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt 

behandeld. Regelmatig hebben wij in zaken, welke wij voor u als advocaat doen, persoonlijke 

gegevens van u nodig. In de onderstaande verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij 

deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy beleid is van toepassing op onze 

website en de diensten die wij aanbieden als advocaat. Met het onderstaande wordt uitvoering 

gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens 

persoonsgegevens Advocatenkantoor Ligeon verwerkt. 

Soorten gegevens 

Advocatenkantoor Ligeon verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, 

dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen 

communiceren. Advocatenkantoor Ligeon verwerkt persoonsgegevens van u zoals: informatie 

waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden, zoals naam, geboortedatum, adres, woonplaats, 

contactgegevens en eventuele andere gegevens. Gegevens ten behoeve van een (mogelijke) 

aanvraag voor een toevoeging bij de Raad voor rechtsbijstand. Gegevens die derden hebben 

verstrekt ten behoeve van de behandeling van een zaak. 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Advocatenkantoor Ligeon omdat deze door u als 

betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door 

derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen 

bekend zijn geworden.  

 
Doel verwerking persoonsgegevens 

Advocatenkantoor Ligeon verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden:  

• het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst          

en het voeren van (gerechtelijke) procedures  

• het aanvragen van toevoegingen bij de Raad voor rechtsbijstand 

• advisering, bemiddeling en verwijzing 

• voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen 

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Advocatenkantoor Ligeon verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van een of 

meer van de volgende rechtsgronden:  

• wettelijke verplichting, waaronder Wet op de Rechtsbijstand 

• uitvoering van een overeenkomst 

• verkregen toestemming van betrokkene(n). Deze toestemming kan altijd weer worden 

ingetrokken, 

• zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de 

toestemming  vóór de intrekking 

• gerechtvaardigd belang 
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Delen van persoonsgegevens met derden  

Advocatenkantoor Ligeon kan uw persoonsgegevens met derde partijen delen voor zover noodzakelijk 

voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te 

denken aan eventuele waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren 

van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in 

opdracht van Advocatenkantoor Ligeon, zoals een deurwaarder, maar ook het verstrekken van uw 

persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.  

Daarnaast kan Advocatenkantoor Ligeon persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals 

een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een 

wettelijke verplichting bestaat. 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Ligeon uw persoonsgegevens 

verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden 

is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Ligeon ingeschakelde derde partijen, die als 

verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw 

persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  

Advocatenkantoor Ligeon gebruikt persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden van derden 

en geeft uw persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Unie. 

 
Bewaartermijn persoonsgegevens 

Advocatenkantoor Ligeon bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor 

genoemde verwerkingsdoeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Wij bewaren 

uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Uw gegevens die 

noodzakelijkerwijs nodig zijn worden in ieder geval bewaard gedurende de looptijd van onze relatie of 

overeenkomst. Na afloop van een zaak en/of indien de overeenkomst eindigt worden de gegevens 

bewaard/gearchiveerd gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Deze worden 

nog tot 5 jaar lang bewaard nadat het dossier gesloten is. 

 
Privacy rechten en contact  

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U kunt altijd contact met ons opnemen 

hierover. U heeft recht op:  

• informatie (ontvangst privacy reglement) 

• inzage  (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke) 

• correctie, aanvulling, verwijdering (wissen) of afscherming (alleen van feitelijke gegevens) 

• bezwaren tegen het verwerken van uw gegevens 

• overdracht van uw gegevens aan uzelf of een andere advocaat/organisatie op uw verzoek 

• beperking van de verwerking van persoonsgegevens 

• eerder gegeven toestemming in te trekken 

• daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u gebruik wilt maken van de hierboven genoemde rechten kunt u contact opnemen met 
Advocatenkantoor Ligeon per brief (Postbus 81009, 3009 GA, Rotterdam) of per e-mail, 
(info@ligeonadvocaat.nl) 
 

Aanpassing privacy statement 

Advocatenkantoor Ligeon kan dit privacy reglement altijd wijzigen. De meest actuele versie van het 

reglement wordt op de website van Advocatenkantoor Ligeon gepubliceerd. 
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