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Privacyverklaring Beers Advocatenkantoor 
 
Beers Advocatenkantoor, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht aan de Veersedijk 59 (3341LL), 
respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website 
www.beersadvocatenkantoor.nl. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan.  
 

 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Beers Advocatenkantoor en waarom?  

1. Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijk persoon kan identificeren, direct of 
indirect. Een persoonsgegeven kan dus een naam of telefoonnummer zijn, maar bijvoorbeeld 
ook een geboortedatum of IP-adres.  
 
Onder persoonsgegevens wordt verstaan; 
- Uw voor- en achternaam; 
- Uw geboortedatum 
- Uw geboorteplaats 
- Uw geslacht; 
- Uw nationaliteit; 
- Uw adresgegevens; 
- Uw telefoonnummer; 
- Uw e-mailadres; 
- Uw BSN-nummer; 
- Uw bankrekeningnummer 
 

2. Beers Advocatenkantoor verwerkt persoonsgegevens die door u zelf aan Beers 
Advocatenkantoor zijn verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u zich tot ons heeft gewend als 
(potentiële) cliënt, als u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief of bijeenkomst, heeft 
gesolliciteerd naar een functie bij Beers Advocatenkantoor of op andere wijze gebruik maakt 
van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor wij 
deze hebben verkregen. Staan wij u als advocaat of mediator bij, dan gebruiken wij uw 
persoonsgegevens voor onze communicatie met u en andere betrokkenen in uw dossier, in 
processtukken en voor factureringsdoeleinden.  
 

3. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat Beers Advocatenkantoor uw persoonsgegevens 
met derden deelt, bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is bij de handeling van uw dossier 
(bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure). Er worden geen 
persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.  
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

4. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor 
het doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de 
geldende bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.  
 
Hoe kunt u persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?  
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5. Een ieder heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast heeft hij/zij het recht om eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens door Beers Advocatenkantoor. Ook heeft een ieder het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door 
u genoemde organisatie, te sturen. Beers Advocatenkantoor zal zich op voorhand er wel van 
moeten verzekeren dat een dergelijk verzoek van de betrokkene afkomstig is.  
 

6. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@beersadvocatenkantoor.nl. Voor de 
volledigheid moet worden opgemerkt dat het recht om persoonsgegevens te laten 
verwijderen niet geldt indien de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering.  
 
Hoe waarborgen wij uw privacy?  

7. Beers Advocatenkantoor neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Naast technische maatregelen 
(beveiliging van systemen), houdt dit ook in dat Beers Advocatenkantoor organisatorische 
maatregelen neemt, waaronder het informeren van haar medewerkers over de AVG, het 
onderwerpen van al haar medewerkers aan een verplichting tot geheimhouding en het 
nastreven van een clean-desk-policy. Ook wordt de groep van personen die toegang heeft tot 
de gegevens zo beperkt mogelijk gehouden. 
 

8. Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke 
bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. 
Beers Advocatenkantoor kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken 
van verwerkers (denk bijvoorbeeld aan onze ICT-dienstverleners). Beers Advocatenkantoor 
heeft met bestaande dienstverleners verwerkersovereenkomst gesloten die voldoen aan de 
wettelijke vereisten.  
  

9. Heeft u, ondanks onze inspanningen, de indruk  dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd 
zijn of aanwijzingen van misbruik daarvan? Maak dat dan zo spoedig mogelijk kenbaar door 
een e-mailbericht of brief te sturen. De contactgegevens treft u onderaan deze 
privacyverklaring.   
 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

10. Onze website www.beersadvocatenkantoor.nl maakt geen gebruik van cookies of 
vergelijkbare technieken.  
 

11. Op de website www.beersadvocatenkantoor.nl zijn social media buttons van Linkedin, 
Twitter, Facebook en Instagram geplaatst, zodat u informatie van onze website kunt opzoeken 
of delen via deze social media platforms. Linkt u via de ‘Linkedin-button’, de ‘Twitter-button’, 
de ‘Facebook-button’ of de ‘Instagram-button’ door naar de betreffende website, dan 
plaatsen deze platforms cookies. Houd daar rekening mee voordat u op één van deze buttons 
klikt. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen wij u naar de privacy en cookie  
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12. statements van Linkedin, Twitter, Facebook en Instagram. Ook deze verklaringen kunnen 
regelmatig wijzingen zonder dat wij daarop invloed hebben.  
 

Disclaimer 
13. De informatie op de website van Beers Advocatenkantoor is bedoeld voor algemene 

informatiedoeleinde en kan niet worden beschouwd als persoonlijk of professioneel advies. 
Hoewel wij de content op onze website zo zorgvuldig mogelijk hebben samengesteld en 
actueel houden, kunnen wij niet garanderen dat deze compleet, actueel en/of accuraat is. 
Gebruik van deze informatie geschiedt dan ook op eigen risico. U kunt daaraan geen rechten 
ontlenen.  
 
Wijzigingen privacyverklaring 

14. Deze privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op 30 mei 2022. Beers Advocatenkantoor 
behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt 
aangeraden deze privacy statement regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van 
wezenlijke wijzigingen in het beleid van Beers Advocatenkantoor inzake privacy, zal hierover 
een duidelijke kennisgeving op de website worden geplaatst.  
 

Vragen of verzoeken? 

15. Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van deze privacyverklaring? 

Neem dan contact op met ons via info@beersadvocatenkantoor.nl. Mr M.A.J. (Karina) Beers 

is de Functionaris Gegevensbescherming van Beers Advocatenkantoor.   

 

Beers Advocatenkantoor 

Veersedijk 59 

3341 LL Hendrik-Ido-Ambacht 

078-6823626 

info@beersadvocatenkantoor.nl 
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