
PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën van wie 
Marc persoonsgegevens verwerkt:

- (potentiële) cliënten;
- bezoekers van de website;
- sollicitanten;

Doel verwerken persoonsgegevens 
Marc verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische 
diensten en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

het voldoen aan de wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft);

het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;

het onderhouden van de kantoorwebsite alsmede het bijhouden van 
gebruikersstatistieken.

Rechtsgrond
Marc verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene;

uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht 
tot verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden 
(Raad voor Rechtsbijstand);
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een wettelijke verplichting zoals op grond van de Wwft en de Wet op de 
Rechtsbijstand;

gerechtvaardigde belangen. Dat gaat dan om verwerking van persoonsgegevens 
– zoals jouw IP-adres – als je onze website gebruikt. Ons gerechtvaardigd belang 
is dan om onze website te kunnen optimaliseren.

Persoonsgegevens delen met derden
Marc deelt jouw persoonsgegevens alleen met anderen voor zover noodzakelijk 
voor de uitvoering van onze overeenkomst of voor het voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Te denken valt aan waarneming van de praktijk door een 
andere advocaat, het declareren van de dienstverlening (zoals aan de Raad voor 
rechtsbijstand of een verzekeraar), het (laten) uitvoeren van een 
deskundigenonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens 
en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van 
jouw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures (zoals een 
deurwaarder) of correspondentie met de wederpartij. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan 
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de 
gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten, vragen en klachten 
Je hebt het recht Marc te verzoeken persoonsgegeven in te zien, te rectificeren, 
te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen verwerking 
bezwaar te maken. Je kunt hierover contact opnemen met Marc door een e-mail 
bericht te sturen naar info@advocaatmarc.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Marc persoonsgegevens 
verwerkt, kun je contact opnemen met Marc door een e-mail bericht te sturen 
naar info@advocaatmarc.nl. Een klacht probeert Marc naar tevredenheid op te 
lossen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit 
Persoonsgegevens.
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Om zeker te weten dat Marc de persoonsgegevens aan de juiste persoon afgeeft, 
vraagt Marc ter controle een kopie van een geldig paspoort rijbewijs of 
identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Marc neemt 
alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen 
persoonsgegevens.

Aanpassing privacyverklaring
Marc behoudt het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst 
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de 
privacyverklaring worden op de website van Marc gepubliceerd.
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