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Dit is een privacyverklaring van WVOS Advocaten, ingeschreven in het Handelsregister bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 34328800. Deze privacyverklaring heeft
betrekking op de gegevensverwerking door WVOS Advocaten.
WVOS Advocaten respecteert de privacy van alle cliënten en bezoekers van onze website.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van
WVOS Advocaten.
Verwerkingsverantwoordelijke
WVOS Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke. WVOS Advocaten is gevestigd te (1071 PJ) Amsterdam aan
de De Lairessestraat 90-4. Telefonisch is WVOS Advocaten te bereiken onder 020 – 673 28 04 of per mail
wvos@wvos.nl.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
WVOS Advocaten kan/zal persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten.
WVOS Advocaten kan dan o.a. de volgende persoonsgegevens verwerken:

• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw financiële gegevens

Waarom WVOS Advocaten gegevens nodig heeft
WVOS Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar
om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan WVOS Advocaten uw persoonsgegevens gebruiken in het
kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische
dienstverlenging door onze advocaten. Geeft u een zaak in behandeling, dan zullen wij uw contactgegevens
vragen en persoonsgegevens van de wederpartij of andere betrokkenen. Ook andere persoonsgegevens kunnen
bij de behandeling van uw zaak belangrijk zijn, afhankelijk van de aard daarvan. Wij gebruiken uw gegevens ook
voor facturatie aan u en/of het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand en/of het declareren van de
toevoeging. Ook moeten wij soms uw gegevens gebruiken en vastleggen om te voldoen aan wettelijke
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verplichtingen in het kader van de Advocatenwet, belastingwetgeving en de wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (WWFT).
Hoe lang WVOS Advocaten gegevens bewaart
WVOS Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat is in ieder geval tijdens de behandeling van uw zaak en
gedurende de archieftermijn van tien jaren ná sluiting van het betreffende dossier.
Delen met anderen
WVOS Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze dus uitsluitend als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die
uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WVOS Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, de Privacyfunctionaris
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar de privacyfunctionaris: Gert-Jan Wiekart, 020 – 673 28 04 of via de
mail: gjw@wvos.nl. WVOS Advocaten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Website
WVOS Advocaten houdt niet bij wie de website bezoekt en slaat evenmin data op van bezoek aan de website.
Beveiligen
De server waarop uw gegevens bewaard worden voldoet aan deugdelijke beveiligingseisen. De back-up vindt
zowel intern plaats als in een datacentrum hetgeen via een beveiligde verbinding overgedragen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door WVOS Advocaten verzamelde persoonsgegevens, neem
dat contact met WVOS Advocaten op via wvos@wvos.nl of via de privacyfunctionaris

