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In de advocatuur geldt in principe al sinds jaar en dag dat vertrouwelijkheid het uitgangspunt is. U 

moet immers als cliënt vrijelijk kunnen spreken met uw advocaat zonder te vrezen dat de informatie 

die u toevertrouwt ongewild naar buiten komt. Dit wordt zelfs zo van belang geacht dat de 

geheimhoudingsplicht van de advocaat wettelijk is verankerd in de Advocatenwet. Men spreekt dan 

van het zogenaamde beroepsgeheim en er zijn ook diverse wettelijke waarborgen ingesteld om deze 

vertrouwelijkheid te beschermen, zoals het zogenaamde verschoningsrecht (dat bijvoorbeeld ook 

geldt voor notarissen en artsen).  

 

Daarnaast zijn er gedragsregels die binnen de advocatuur gelden, waarin ook het belang van 

vertrouwelijkheid wordt benadrukt en waarin wordt aangegeven dat in principe van de advocaat wordt 

verwacht dat deze passende maatregelen neemt om deze vertrouwelijkheid te handhaven. 

 

Dit neemt niet weg dat op het moment dat u uw persoonsgegevens en andere privacygevoelige 

informatie aan mijn kantoor verstrekt u wellicht ook wilt weten, hoe mijn kantoor met uw gegevens 

omgaat: wat er met die gegevens gebeurt, hoe deze worden verwerkt en met welk doel. In 

onderstaande privacyverklaring wordt dit nader toegelicht. 

 

Privacyverklaring van MLJ Advocatuur en juridische dienstverlening 

 

I. Verwerkingsverantwoordelijke: 

MLJ advocatuur en juridische dienstverlening, (“MLJ Advocatuur”) gevestigd te Amsterdam (1101 BV) 

aan de Hullenbergweg 300 (KvK-nr. 58378863) is het kantoor dat uw persoonsgegevens zoals hierna 

toegelicht in de privacyverklaring verwerkt en daarvoor verantwoordelijk is. 

 

Contactgegevens: telefoon 085-0091477 / fax 085-4015198 / mobiel 06-43910972 / mlj@mlj-

advocatuur.com / website: www.mlj-advocatuur.com 

 

II. Gebruik: 

 

Welke gegevens worden er verwerkt? 

 

MLJ Advocatuur verwerkt in principe alle persoonsgegevens die zij nodig heeft voor haar 

dienstverlening aan u, alsmede alle gegevens die zij op grond van wet- en regelgeving verplicht is te 

verwerken en de gegevens die u zelf aan MLJ Advocatuur verstrekt. Hierbij kunt u denken aan de 

volgende gegevens: 

-  contactgegevens (zoals: naam/bedrijfsnaam, KvK-gegevens, geslacht/aanhef, adres, mailadres, 

telefoonnummer, website); 

-   paspoort- en/of identiteitskaartgegevens (zoals: formele namen, geboortedatum en plaats, 

BSN-nummer); 

-  gegevens en stukken die betrekking hebben op het gevraagde advies /de aangebrachte zaak/ de 

verstrekte opdracht (zoals: overeenkomsten en procedurele stukken waarin persoonsgegevens 

en andere persoonlijke informatie is opgenomen). 
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Waarom / met welk doel worden deze gegevens verwerkt en op welke (rechts)gronden? 

 

1.  Communicatie: in de eerste plaats heeft de gegevensverwerking als doel om indien nodig 

contact met u te kunnen opnemen via verschillende kanalen (telefoon, mail, Skype, post) voor 

de uitvoering van de dienstverlening van MLJ Advocatuur. 

2. Uitvoeren overeenkomst: daarnaast is de gegevensverwerking nodig voor de inhoudelijke 

beoordeling van de verzochte dienstverlening en/of de uitvoering daarvan en voor de 

facturering van de uitgevoerde werkzaamheden. De persoonlijke informatie over uzelf en/of uw 

bedrijf  kan bijvoorbeeld van belang zijn voor de beoordeling van uw rechtspositie en uw 

persoonlijke informatie is ook noodzakelijk voor het beoordelen van- en opstellen van juridische 

(proces)stukken. NB. Dit gaat ook op als de dienstverlening beperkt blijft tot een adviesgesprek 

waar vervolgens/uiteindelijk geen zaak uit voortvloeit. In dat geval wordt de gespreksnotitie met 

een korte weergave van hetgeen telefonisch is besproken bewaard in een digitaal 

acquisitiedossier. 

3.  Acquisitie/Analyse/Onderzoek: ook worden uw gegevens verwerkt voor acquisitie 

/onderzoeksdoeleinden. Bij MLJ advocatuur gaat dit niet om cold calling of andere benadering 

vooraf, maar om contact met bestaande cliënten na beëindiging van een zaak om te 

inventariseren en evalueren hoe de zaak nadien is afgelopen en of er nog zaken onduidelijk zijn 

en/of er verdere bijstand nodig is. 

4.  Wet en regelgeving: tenslotte worden uw persoonsgegevens verwerkt als hiertoe een wettelijke 

plicht bestaat, zoals bijvoorbeeld (onder bepaalde voorwaarden) de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

 

De (rechts)gronden voor de gegevensverwerking zijn dus in de eerste plaats uw eigen toestemming, 

omdat u gebruik wilt maken van mijn diensten en dit via telefoon, mail, websiteformulier of na 

doorwijzing van andere instanties heeft laten weten. Ten tweede omdat de door u aangeleverde en/of 

door mij verzochte gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de verzochte dienstverlening en er 

daarmee ook een gerechtvaardigd belang is bij het verzamelen van andere gegevens die betrekking 

hebben op de zaak (zoals die van een eventuele wederpartij) en ten derde op grond van verplichtingen 

in wetgeving. 

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld? 

 

Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Uw gegevens worden niet verstrekt/verkocht aan 

derden voor commerciële doeleinden. 

 

Wel kunnen uw gegevens worden verstrekt aan derden die bij uitvoering van de dienstverlening 

betrokken zijn/moeten worden. U kunt hierbij denken aan: de Raad voor Rechtsbijstand, 

deurwaarders, gerechtelijke instellingen, overheidsinstanties (met name in bestuursrechtelijke zaken), 

maar als naast de juridische dienstverlening ook specialistische kennis op andere gebieden nodig is, 

ook bijvoorbeeld van accountants, fiscalisten, schade-experts, andere advocaten etc. Indien derden 

worden betrokken bij de uitvoering van de dienstverlening via MLJ Advocatuur zullen daarbij alleen de 
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gegevens worden verstrekt die nodig zijn voor de betreffende dienstverlening. Voorts wordt met 

partijen die in opdracht van MLJ advocatuur uw gegevens verwerken een geheimhoudings- en 

verwerkersovereenkomst gesloten, die moet waarborgen dat sprake is van een vergelijkbaar 

beveiligings- en vertrouwelijkheids-niveau, tenzij sprake is van een derde die zelf eveneens als een 

zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke is aan te merken als bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG. Deze 

derden zijn immers zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en bepalen 

zelf het doel en de middelen voor het verwerken van de persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het 

geval voor de Raad voor rechtsbijstand.  

 

Verder worden uw gegevens verwerkt door ingeschakelde derden voor de uitvoering van IT-diensten. 

Deze derden verwerken de gegevens slechts ten behoeve van MLJ Advocatuur en voor geen enkel 

ander doel. In principe beheren deze derden de volledige elektronische omgeving, maar hebben zij 

alleen indien dit noodzakelijk is ook daadwerkelijk toegang tot de dossiers. (Bijvoorbeeld als er 

problemen zijn met bestanden in het dossier of als er technische problemen zijn waarbij dossiers of 

stukken daaruit moeten worden veiliggesteld.) Er is met deze derden een 

geheimhoudingsovereenkomst  en verwerkersovereenkomst gesloten. 

 

Tenslotte kunnen uw gegevens worden verstrekt aan de waarnemers van MLJ advocatuur. Aangezien 

MLJ advocatuur een eenmanszaak betreft, zijn er twee externe advocaten die in geval van langdurige 

afwezigheid, ziekte of vakantie, de behandeling van uw zaak (tijdelijk) kunnen overnemen. Deze 

advocaten zijn:  

 

- Dhr. mr. R.G.E. De Vries / Advocatenkantoor R.G.E. de Vries 

 Postbus 103 

1110 AC Diemen 

 Telefoon: 020-7162466 / fax: 020-7162477/ e-mail: info@advocatenkantoordevries.nl 

 

- Mw. mr. V. Platteeuw / Legal Nova B.V. 

 Timorplein 27 

 1094 CC Amsterdam 

 Telefoon: 06-27190112 / e-mail: info@legalnova.nl 

 

Deze advocaten zijn reeds uit hoofde van hun hoedanigheid als advocaat gehouden tot 

geheimhouding. Daarnaast is met hen een schriftelijke vervangingsregeling overeengekomen.  

 

Register van de verwerkingsactiviteiten 

MLJ advocatuur houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten.  

 

III. Website: 

 

MLJ  Advocatuur verzamelt geen gegevens via haar website, met uitzondering van gegevens die door 

haar websitebezoekers worden verstrekt in het online-webformulier. De website- en 

domeinnaambeheerder is gevestigd buiten Europa, de website wordt in Europa gehost. Het 



Privacyverklaring versie bijgewerkt tot 6-6-2018 

webformulier is met name bedoeld om contact op te nemen met het kantoor en een korte 

omschrijving te geven van het soort zaak waar het om gaat. Het wordt u daarom afgeraden gevoelige 

informatie (bijvoorbeeld ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, 

lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijk gedrag) via het formulier te delen. Indien de 

gegevens noodzakelijk zijn voor een goede behandeling van de zaak kunt u deze het beste verstrekken 

via het mailadres van MLJ advocatuur of delen in een persoonlijk (telefoon)gesprek. 

 

Minderjarigen 

Aangezien MLJ Advocatuur geen gegevens via haar website verzamelt heeft zij ook niet de intentie 

gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, al helemaal niet zonder 

toestemming van ouders of een voogd. MLJ Advocatuur kan  echter niet controleren of een bezoeker 

ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun 

kinderen, om zo te voorkomen dat - voor zover bij het bezoek desondanks gegevens mochten worden 

verzameld (door de website beheerder) - dit niet gebeurt zonder ouderlijke toestemming. 

 

Weblinks: 

Indien en voor zover er op de website links staan naar sites van derden is de privacy verklaring MLJ 

Advocatuur daarop niet van toepassing.  

 

IV. Veiligheid: 

 

MLJ advocatuur hecht vanwege de vertrouwelijkheid van de aan haar verstrekte informatie bijzonder 

aan de beveiliging en bescherming daarvan. MLJ advocatuur neemt daarom passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, datalekken, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. MLJ advocatuur doet dit onder andere door: 

 

-  Regelmatige updates uit te voeren van haar software; 

- Het gebruik van firewalls; 

-  Haar netwerk en toegang tot elektronische systemen te beveiligen met 

versleuteling/wachtwoorden; 

-  Mailverkeer te laten lopen via een eigen server en het delen van grote stukken en/of gevoelige 

stukken via een eigen dropbox, waarvan de toegang na het downloaden van de stukken kan 

worden afgesloten zodat derden er niet meer bij kunnen; 

- Door het maken van interne en externe back-ups zodat bij calamiteiten zoals brand, diefstal, 

virussen, cyberaanvallen etc. uw dossier(gegevens) zoveel mogelijk zijn veiliggesteld en/of bij 

verlies van apparatuur (werklaptop) de toegang tot de gegevens op afstand kan worden 

afgesloten.  

 

V. Controle: 

 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, controleren en corrigeren. Verwijderen van uw 

gegevens is alleen mogelijk indien en voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht 

en/of een gerechtvaardigd belang van MLJ Advocatuur bij een langere bewaartermijn bijvoorbeeld op 
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grond van het feit dat uit juridische dossiers soms nieuwe vragen en/of aansprakelijkheden kunnen 

voortvloeien. (Dit wordt hieronder nader toegelicht onder het kopje bewaartermijnen.) Voorts heeft 

u recht op gegevensoverdraagbaarheid naar uzelf of andere organisatie.  Dit houdt in dat een verzoek 

kunt indienen om de persoonsgegevens waarover MLJ advocatuur beschikt naar u of een andere, door 

u genoemde organisatie, toe te zenden. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of 

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: mlj@mlj-advocatuur.com  

 

VI. Bewaartermijnen: 

 

MLJ Advocatuur werkt zoveel mogelijk digitaal en uw dossiers worden dan ook na sluiting van het 

dossier in principe alleen in een digitaal dossier bewaard. Originele schriftelijke stukken worden na 

sluiting van het dossier aan u geretourneerd, kopieën worden vernietigd. Het digitale dossier wordt 

vervolgens minimaal 5 jaar bewaard. Dit omdat in de advocatuur een wettelijke bewaarplicht geldt van 

5 jaar. Indien nodig kan het dossier langer worden bewaard, namelijk als er naast deze bewaarplicht 

andere wettelijke bewaarplichten gelden (bijvoorbeeld inzake bepaalde financiële gegevens/ 

belastinggegevens waarvoor een bewaartermijn van 7 jaar geldt) en/of er mogelijk nog aanspraken 

kunnen volgen uit het dossier, waarbij de bewaartermijn kan oplopen tot 20 jaar (de lange 

verjaringstermijn). Als er afwijkende termijnen worden gehanteerd zal dit worden gemotiveerd in de 

sluitingsbrief of sluitingsmail. Het dossier wordt niet gesloten zolang er nog sprake is van onbetaalde 

facturen.  

 

Uw zaaksgegevens worden dus verwijderd/vernietigd na het verstrijken van bovengenoemde termijn, 

maar uw contactgegevens worden nog wel bewaard. Het gaat dan om de gegevens die nodig zijn om 

bij het aannemen van nieuwe zaken na te gaan of sprake is van een tegenstrijdig belang. MLJ 

Advocatuur is verplicht dit bij iedere nieuwe zaak te toetsen.   

 

VII. Functionaris voor gegevensbescherming: 

 

MLJ advocatuur heeft als eenmanszaak geen functionaris voor gegevensbescherming. Als u een klacht 

heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact opnemen met MLJ 

Advocatuur (mw. mr. M.L. Joha) en zal MLJ Advocatuur trachten uw klacht zo spoedig mogelijk, maar 

uiterlijk binnen 4 weken, op zorgvuldige wijze af te handelen. Mocht u desondanks niet tevreden zijn 

over de afhandeling dan kunt u daarvan melding doen bij de nationale toezichthouder: “de Autoriteit 

Persoonsgegevens”,(bijvoorbeeld via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-

met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons ) dan wel kunt u een verzoekschrift indienen bij de 

Rechtbank, sector kanton.  

 

VIII. Wijzigingen:  

 

De regelgeving op het gebied van privacy kan uiteraard veranderen, MLJ advocatuur behoudt zich het 

recht voor haar privacy verklaring te wijzigen. De nieuwste versie zal steeds worden geplaatst op de 

website www.mlj-advocatuur.com  en is daar te raadplegen of kan worden toegezonden op verzoek.  
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