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PRIVACY STATEMENT WEVER ADVOCATUUR 
 
 
Wever Advocatuur gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die 
aan Wever Advocatuur wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wever Advocatuur heeft passende maatregelen 
genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ander ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te 
gaan.  
 
1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
 
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Daaronder vallen natuurlijk gegevens als 
de naam, het adres en het telefoonnummer. Echter, ook gegevens die indirect herleidbaar zijn naar een persoon vallen 
hieronder. Dat zijn gegevens als uw bankrekeningnummer en BSN-nummer.  
 
Welke soort persoonsgegevens precies in een specifieke zaak worden verwerkt door Wever Advocatuur, hangt af van het 
type zaak, alsmede het rechtsgebied waarop deze zaak betrekking 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, waaronder ook onderwijsinstellingen.  
 
Wanneer Wever Advocatuur 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) 
gezondheid. Deze gegevens worden verwerkt op grond van het Wetboek van Strafvordering (WvSv).  
 
2. Waarom en met welk doel worden deze gegevens verwerkt? 
 
Wever Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde 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. Wever 
Advocatuur moet u bijvoorbeeld (in noodgevallen met spoed) kunnen bereiken via de telefoon, e-mail en/of post. U heeft 
bovendien toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten tijde van de aanvang van de opdracht.  
 
Voorts heeft Wever Advocatuur 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 Wever Advocatuur, 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 Wever Advocatuur 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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3. Hoe en van wie worden de gegevens verwerkt? 
 
Met het verwerken van persoonsgegevens wordt het verzamelen, inzien, opslaan, bewaren en/of vernietigen van deze 
gegevens bedoeld.  
 
Het betreffen met name persoonsgegevens van cliënten. Echter, ook wanneer u in het verleden bent bijgestaan door Wever 
Advocatuur en/of mr. Wever, worden uw gegevens verwerkt. In voorkomende gevallen worden ook gegevens van derden 
verwerkt, zoals bijvoorbeeld gemachtigden van cliënten. Ook van personen die interesse hebben in de diensten van Wever 
Advocatuur, maar die (nog) geen cliënt zijn en/of dit uiteindelijk toch niet zullen worden, worden persoonsgegevens 
verwerkt.  
 
4. Worden persoonsgegevens met derden gedeeld? 
 
Wever Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening 
met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden.  
 
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren 
van een deskundigheidsonderzoek of het opvragen van medische gegevens middels een medische machtiging.  
Voorts kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden in verband met een (gerechtelijke) procedure en/of correspondentie 
met de wederpartij.  
Daarnaast kan Wever Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een 
andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.   
 
Ook is soms sprake van het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Wever Advocatuur, zoals 
bijvoorbeeld een IT-leverancier, boekhouder, accountant of notaris. Met deze partij wordt altijd een 
verwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor deze derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Deze derde 
partijen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle op haar rustende plichten die voortvloeien uit de AVG.  
 
5. Hoe lang worden uw gegevens bewaard (de bewaartermijn)? 
 
Wever Advocatuur bewaart uw dossier – met daarin uw persoonsgegevens – niet langer dan noodzakelijk is voor de 
bovengenoemde doeleinden van gegevensverwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. In beginsel 
worden gearchiveerde dossiers voor een periode van vijf jaren bewaard. Echter, in sommige gevallen moeten gegevens 
langer bewaard worden, omdat daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Indien sprake is van bijvoorbeeld een geschil 
en/of een beroepsfout of andere vorm van aansprakelijkheid, geldt een maximum van 20 jaren.  
 
6. Wat zijn uw rechten? 
 
Personen wiens gegevens worden verwerkt door Wever Advocatuur hebben bepaalde rechten met betrekking tot die 
gegevens.  
 
Inzage 
Zo bestaat allereerst het recht tot inzage van uw persoonsgegevens. U kunt zich wenden tot Wever Advocatuur met een 
verzoek daartoe. Eveneens kan daarbij gevraagd worden om een toelichting over de noodzakelijkheid van de verwerking 
van de persoonsgegevens.  
 
Correctie 
Voorts heeft u het recht uw gegevens te corrigeren. U kunt Wever Advocatuur verzoeken uw onjuiste gegevens aan te 
passen en/of onvolledige gegevens aan te vullen. Indien nodig en voor zover aan de orde worden de gecorrigeerde en/of 
aangevulde gegevens doorgegeven aan de instanties waarmee ze zijn gedeeld. 
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Verwijdering en overdracht 
Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht tot verwijdering en/of overdracht van uw persoonsgegevens. Dat kan 
bijvoorbeeld in de gevallen waarin persoonsgegevens niet meer nodig zijn of wanneer u uw toestemming intrekt. Dit kan 
tot gevolg hebben dat Wever Advocatuur een cliënt niet langer kan bijstaan. Aan een verzoek tot verwijdering kan niet 
worden voldaan als sprake is van een van overheidswege opgelegde wettelijke bewaarverplichting. Voorts kan de wettelijke 
geheimhoudingsplicht van advocaten zich verzetten tegen overdracht van persoonsgegevens. 
 
Bezwaar 
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, waarmee u uw toestemming intrekt. Uw gegevens 
worden dan niet langer gebruikt en verwijderd, met inachtneming van hierboven genoemde uitzonderingen (zie 
verwijdering en overdracht). Wanneer sprake is van persoonsgegevens die zonder toestemming van de cliënt zijn of worden 
verwerkt (denk aan een piketmelding en/of ambtshalve toevoeging in strafzaken), kan deze cliënt bezwaar maken bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
7. De website van Wever Advocatuur 
 
Via de website kunt u een contactformulier invullen, waarmee persoonsgegevens aan Wever Advocatuur verstrekt worden. 
Denk daarbij aan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en IP-nummer. Daarmee kan Wever Advocatuur u benaderen 
voor een persoonlijk advies. Wever Advocatuur gaat er vanuit dat u met het invullen van uw gegevens in het 
contactformulier toestemming verleent tot het verwerken van deze persoonsgegevens. 
Voorts worden ten aanzien van de website van Wever Advocatuur algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-
adres van uw computer. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Dergelijke 
gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en zullen niet aan derden verstrekt worden. 
Tot slot maakt de website van Wever Advocatuur gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers de website 
gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht 
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. 
U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 
verwerken. Er is Google geen toestemming gegeven om via deze website de verkregen Analytics-informatie te gebruiken 
voor andere Google-diensten. 
 
Op de website van Wever Advocatuur zijn buttons en/of links opgenomen om bepaalde webpagina’s te kunnen promoten 
of delen op bijvoorbeeld (sociale) media netwerken of websites van derden. Denk hierbij aan Linkedin, Facebook en 
Instagram. Wever Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens door deze partijen. Voordat u van deze diensten gebruik maakt, is het raadzaam daartoe eerst het privacy 
statement van die derden te lezen.  
 
8. Zorgvuldigheid 
 
Wever Advocatuur gaat altijd zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de gegevens die aan 
Wever Advocatuur worden verstrekt of door Wever Advocatuur anderszins worden verkregen, vertrouwelijk wordt 
behandeld. Voorts neemt Wever Advocatuur regelmatig diverse maatregelen om verlies, misbruik (denk aan onbevoegde 
toegang) en andere ongewenste verwerking van uw gegevens tegen te gaan. Hierbij wordt u er op gewezen dat – ondanks 
voornoemde maatregelen – altijd een bepaald risico bestaat op ongewenste verwerking van uw gegevens. 
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9. Aanpassing van het privacy statement 
 
Wever Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Wever Advocatuur 
gepubliceerd. Geadviseerd wordt daarom regelmatig de website te raadplegen.  
 
Dit privacy statement is op 1 maart 2019 vastgesteld. 
  
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Wever Advocatuur via info@weveradvocatuur.nl.  
 


