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INLEIDING 
In deze privacyverklaring kan u lezen op welke wijze wij uw privacy waarborgen. Opgenomen is 

onder meer welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom we die gegevens nodig hebben 

en hoe lang we dit bewaren. Verder staan uw rechten uitgelegd in deze verklaring en er is 

beschreven op welke wijze u een vraag, opmerking of klacht kan indienen. 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
Contactgegevens cliënten  

Kompas Juristen verwerkt naam, adres, email, telefoonnummer en indien van toepassing functie en 

het bedrijf waarvoor ze werkzaam zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor het contact met de 

klant op grond van de uitvoering van de overeenkomst. De contactgegevens worden voor deze 

doeleinden bewaard totdat de cliëntrelatie beëindigd is.  

Gegevens betreffende zaken 

Kompas Juristen verwerkt persoonsgegevens van de cliënt, diens wederpartij, getuigen en andere bij 

een zaak betrokken derden voor correspondentie in de zaak, voor de analyse en beoordeling van 

juridische vragen en zaken, en andere noodzakelijke dienstverlening aan cliënt. De 

gegevensverwerking beziet naast contactgegevens al hetgeen in een zaak relevant kan zijn 

waaronder medische gegevens (letselschade), arbeidsrechtelijke gegevens, strafrechtelijke gegevens. 

Voor zover het gegevens van cliënt betreft, verwerken wij deze gegevens voor de uitvoering van de 

overeenkomst. Voor zover het gegevens van anderen betreft, verwerken wij deze gegevens op grond 

van het gerechtvaardigd belang van cliënt bij rechtsbijstand en het recht op een eerlijk proces (artikel 

6 EVRM), welk belang prevaleert boven de privacybelangen van derden, mede gelet op de 

geheimhoudingsplicht van Kompas Juristen. 

Overeenkomstig de normgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten bewaart Kompas Juristen 

dossiers vijf jaar. 

Fiscale administratie 

Voor de wettelijk verplichte fiscale administratie worden alle daarvoor noodzakelijke gegevens, zoals 

overeenkomsten, facturen en correspondentie bewaard gedurende zeven jaar. 

Cookies 
Op onze website enkel functionele cookies verwerkt ten behoeve van de werking en beveiliging van 

de website. Deze cookies worden verwijderd bij het einde van de browsersessie of na één dag. 

DERDEN 
Wij maken gebruik van een externe e-mailserver ten behoeve van het e-mailverkeer. Wij maken 

gebruik van een externe IT dienstverlener en webhost ten behoeve van de hosting en IT.  Deze 

partijen verwerken de persoonsgegevens enkel overeenkomstig onze opdracht en niet voor eigen 

doeleinden. 

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden voor zover dat ten behoeve van een zaak van 

cliënt noodzakelijk is. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gesteld. 



BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS 
Wij nemen alle redelijke organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken 
dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in:  

▪ Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te 
verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.  

▪ Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd en versleuteld volgens de 
actuele beveiligingsstandaarden. 

▪ Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen 
achterhalen. 

▪ Het privacybeleid wordt jaarlijks geëvalueerd op effectiviteit. 

UW RECHTEN 
Uw rechten: 

- U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren. 
- U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de 
onderneming of derden. 
- U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe 
marketingdoeleinden waaronder profilering.  
- U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
- U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken. 
- U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover  

- deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, of  
- de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen  
andere rechtsgrond voor de verwerking is, of  
- de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, 
u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde 
belangen van de onderneming en derden. 

- U heeft het recht op beperking van de verwerking. 

- U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te identificeren. Een verzoek kunt 
u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. 

WIJZIGINGEN 
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege gewijzigde 
verwerkersdoeleinden en werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van 
de privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. 

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN 
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan 
vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk binnen 4 weken. 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING 
Kompas Juristen 
IJburglaan 1518 
1087 MA Amsterdam 
020-7552416 
info@kompasjuristen.nl  
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