Privacy Policy
Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacygevoelige gegevens /
persoonsgegevens verwerkt. Advocatenkantoor De Ruiter acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang en respecteert ieders privacy. Alle informatie die het
kantoor ontvangt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Bedoelde gegevens worden door het kantoor verwerkt in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De AVG is de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens; vanaf die datum zal dezelfde privacywetgeving gelden in de hele
Europese Unie.
Advocatenkantoor De Ruiter heeft de navolgende maatregelen getroffen om in
overeenstemming met de AVG te handelen.
Toestemming
De identificatiegegevens, alsmede andere persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de
uitoefening van de door een cliënt verleende opdracht zullen slechts worden bewaard en/of
worden verwerkt indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.
Bewaring dossiers
Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen
mochten gelden, worden na beëindiging van de opdracht de tot het dossier behorende
relevante correspondentie, overeenkomsten, pandaktes, registratiebewijzen en
(proces)stukken (waaronder ook vonnissen en andere uitspraken), voor zover deze niet na
afsluiting van het dossier (al dan niet op verzoek) aan de cliënt worden afgegeven,
gedurende vijf jaar door het kantoor bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de
slotdeclaratie), waarna het het kantoor vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te
vernietigen, tenzij het kantoor en de cliënt schriftelijk expliciet anders zijn overeengekomen.
Gedurende de bewaartermijn kunnen door de cliënt dossierstukken worden verkregen tegen
vergoeding van de aan het lichten van het dossier verbonden kosten.
Inzage, correctie en verwijderen
De cliënt heeft het recht de vorenstaande gegeven toestemming in te trekken. Ook heeft de
cliënt het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. Dit
laatste zal het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn.

Doeleinden
De betreffende gegevens worden door het kantoor alleen gebruikt en bewaard in het kader
van de door de cliënt gevraagde dienst.
Als een cliënt een contactformulier op de website invult, of het kantoor een e-mail stuurt,
zal er naar worden gestreefd die gegevens slechts zolang te bewaren als naar de aard van de
inhoud nodig is.
Overig
Onder meer wegens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft) is het kantoor verplicht om de identiteit van de cliënt en zijn vertegenwoordigers
vast te stellen en eventuele ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. De
cliënt is zich bewust van deze wettelijke verplichting.
Beveiliging
Advocatenkantoor De Ruiter heeft zowel technisch als organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegeven te beveiligen.
Berichten, die per e mail aan het kantoor worden verzonden, kunnen door derden worden
onderschept, misbruikt of gewijzigd. Het kantoor kan hiervoor geen aansprakelijkheid
accepteren.
Aanpassen privacyverklaring
Het kantoor behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom
voor cliënten of andere bezoekers aan te bevelen om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen.

