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Privacy statement Wessel Juridisch Advies 

 

Bij de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij begrijpen ook dat je niet 

zit te wachten op een lang en, laten we eerlijk zijn, saai stuk tekst over ons privacy beleid. We vinden het 

daarentegen wel belangrijk om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen 

en je te informeren hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en daarom vind je hieronder ons privacy 

statement.  

 

We kunnen ons voorstellen dat de term “verwerken” vragen oproept. Daarom leggen wij graag eerst uit 

wat met verwerken wordt bedoeld. Het is vrij simpel. Onder het verwerken van persoonsgegevens 

worden alle handelingen verstaan die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens. Denk hierbij 

aan verzamelen, opslaan, wijzigen, opvragen, ordenen en ga zo maar door. Van de verwerkingen in 

genoemd in dit privacy statement zijn wij, Wessel Juridisch Advies B.V., de verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

Kortgezegd verwerken wij persoonsgegevens van iedereen waarmee wij contact hebben. Hieronder vallen 

klanten, potentiële klanten die contact met ons hebben gezocht, wederpartijen en contactpersonen van 

wederpartijen, maar ook sollicitanten. Daarnaast leggen wij persoonsgegevens vast van contactpersonen 

van ondernemingen die hun gegevens aan ons verstrekt hebben in het kader van onder andere 

netwerkactiviteiten. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Indien van toepassing leggen wij ook de functie van iemand vast. Van klanten vragen wij tevens een kopie 

van het identiteitsbewijs zodat wij de identiteit van deze personen kunnen vaststellen. Daarnaast 

verwerken wij overige persoonsgegeven die door jou aan ons worden verstrekt. 

 

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die iets zeggen over ras, etnische 

afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of 

levensbeschouwelijke overtuigingen van personen. Daarnaast doen wij niet aan automatische profilering. 

Dit houdt in dat wij niet automatisch persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld op die manier 

voorspellingen te doen. 
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Verwerkingsdoeleneinden en grondslagen  

Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen verlenen, om aan 

wettelijke verplichtingen te voldoen, voor marketingdoeleinden en voor het in behandeling nemen van 

sollicitaties.  

 

Volgens de AVG moeten alle verwerkingen van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de in de 

AVG genoemde grondslagen. Onze verwerkingen vinden plaats op basis van de volgende juridische 

grondslagen: 

• Toestemming; 

• Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; 

• Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 

• Behartiging van ons gerechtvaardigd belang. 

 

Verstrekken wij je persoonsgegevens ook aan derden? 

Het kan voorkomen dat wij bij het verlenen van onze diensten uw persoonsgegevens delen met derden. 

Dit zullen wij voornamelijk doen wanneer dit nodig is in het kader van onze juridische dienstverlening. 

Deze derden bestaan onder anderen uit wederpartijen, gerechten en andere instanties. Wij zullen echter 

nooit uw gegevens aan derden verstrekken zonder uw toestemming en zonder u daarover te informeren. 

 

Welke bewaartermijn hanteren wij? 

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in dit privacy statement genoemde doelen de 

bereiken dan wel zo lang als wordt voorgeschreven door de wet. 

 

Uw rechten 

Als het om jouw persoonsgegevens gaat die verwerkt worden dan ben jij de betrokkene. Als betrokkene 

heb je een aantal rechten: 

• Recht op informatie over de verwerkingen; 

• Recht op inzage; 

• Recht op correctie van jouw persoonsgegevens; 

• Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens; 

• Recht op beperking van de verwerkingen; 

• Recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens; 

• Recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit); 

• Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. 
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Mocht je een of meerdere van jouw rechten willen uitoefenen dan kun je dit doen door een verzoek te 

sturen naar info@wesseladvies.nl. Wij vragen je om met je verzoek een kopie van jouw geldige 

identiteitsbewijs mee te sturen zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het verzoek ook door de juiste 

persoon wordt gedaan. Je zult dan binnen vier weken een reactie van ons op je verzoek ontvangen.  

 

Verwerken wij je persoonsgegevens omdat jij ons daar toestemming voor hebt gegeven? Dan heb je ten 

alle tijden het recht om deze toestemming weer in te trekken. 

 

Mocht je ontevreden zijn over de verwerking van je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Onze contactgegevens 

Mocht je vragen hebben over onze omgang met je persoonsgegevens of over de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, dan kun je contact met ons opnemen via telefoonnummer 071 888 5905, door een 

e-mail te sturen naar info@wesseladvies.nl of door een brief te sturen naar Wessel Juridisch Advies, 

Touwbaan 38, 2352 CZ Leiderdorp. 

 

Wijzigingen 

Wessel behoudt zich het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wij raden je daarom 

aan om regelmatig dit privacy statement te controleren op wijzigen. 

 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 11 april 2019. 

 

 

 

 


