
Privacy beleid  
  
Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van een ieder.   

  

Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur kan de bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde 

persoonsgegevens te verwerken. Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur acht het dan ook van belang dat de 

verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande 

en toekomstige waarborgen voor de bescherming van de privacy.   

Hierin volgt Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van 

persoonsgegevens opgenomen in Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede de op 25 mei 2018 

in werking tredende Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

Alle beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden door Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur uitsluitend 

verwerkt:  

- ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;  

- ten behoeve van het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;  

- om de dienstverlening van Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur uit te breiden, een en ander steeds 

overeenkomstig de wet en de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.  

Eventuele beperkingen van internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen 

echter buiten de invloedssfeer van Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur en kunnen Kuijer 

Arbeidsrechtadvocatuur niet worden aangerekend.  

De persoonsgegevens die Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur via de website verkrijgt, worden uitsluitend 

gebruikt voor de volgende doeleinden:  

- het reageren op correspondentie contactformulier; 

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

  

Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur deelt de persoonsgegevens niet met derden, met uitzondering van 

gegevensverwerkers die door Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur zijn ingeschakeld, behalve wanneer: (i) 

dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent, (ii) dit op grond van 

de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is, 

(iii) u hiervoor toestemming geeft, (iv) Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur of een derde een rechtmatig 

belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt, of (v) dit in het algemeen belang 

is.  

  

Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur (en haar gegevensverwerker(s)) hebben alle passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde 

of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. 

Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.  

  

Kuijer Arbeidsrechtadvocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de 

bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Met name in 

het geval van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van werving, bewaart Kuijer 

Arbeidsrechtadvocatuur dergelijke gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn, behalve 

wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.  

  



Mocht u vragen hebben of inlichtingen wensen over het verwerken van uw persoonsgegevens of dit 

Privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar ck@kuijeradvocatuur.nl in verband met mogelijke 

wijzigingen wordt u aangeraden dit Privacy beleid regelmatig te raadplegen.  

  

  

  

  

  

  


