
 
 

 

Privacyverklaring 

 

 

 

Verwerkte persoonsgegevens: 

 

Door het verstrekken van een opdracht aan Albayrak c.s. Advocaten en/of een van de aan het 

kantoor verbonden advocaten/medewerkers, geeft u toestemming om de door verstrekte 

(persoons)gegevens binnen de gehanteerde systemen te verwerken.  

 

De verwerkte gegevens houden onder meer in uw naam, adresgegevens, geboortedatum, BSN-

nummer/V-nummer, telefoonnummer, e-mailadres en alle overige gegevens die voor een 

behoorlijke taakvervulling door Albayrak c.s Advocaten en/of een van de aan het kantoor 

verbonden advocaten/medewerkers noodzakelijk is.  

 

De door u verstrekte persoonsgegevens worden aan derden verstrekt voor zover dit 

noodzakelijk is voor het vervullen van de door u verstrekte opdracht, het aanvragen van 

gesubsidieerde rechtsbijstand en/of ter voldoening aan de op Albayrak c.s. Advocaten en/of de 

aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers rustende (wettelijke) verplichtingen.  

 

Verdere verwerkte gegevens: 
 

Bezoek website: 

 

Wanneer u onze website bezoekt worden uw algemene bezoekgegevens automatisch verwerkt 

en ziet deze verwerking toe op eventuele verbeteringen van onze website en/of gebruik van 

social media/sharing. Het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, de datum 

en tijdstip van uw bezoek worden geregistreerd en gebruikt ter waarborging van de kwaliteit 

van de website.  

 

Het gebruik van cookies is hierbij noodzakelijk en kan het gebruik van cookies leiden tot 

eventuele inzage van een derde die uw informatie leest en opslaat. Indien u hier bezwaren tegen 

heeft kunt u op uw computer de cookie-instellingen wijzigen en zelf bepalen voor welke gebruik 

u wel of geen toestemming geeft.  

 

Albayrak c.s. Advocaten en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers 

verstrekken geen gegevens aan derden met betrekking tot uw website-bezoek, behoudens aan 

de website-/netwerkbeheerder.  

 

Mailberichten en telefonisch contact: 
 

Wanneer u een mailbericht verstuurt en/of telefonisch contact opneemt met Albayrak c.s. 

Advocaten en/of een van de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers, worden de 

door u verstrekte gegevens intern verwerkt en opgeslagen.  

 



 

 

 

Albayrak c.s. Advocaten en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers 

verstrekken geen gegevens met derden met betrekking tot de door uw verzonden mailberichten 

en/of uw telefonische contacten, behoudens in de situaties dit nodig is voor een behoorlijke 

vervulling van de opdracht.  

 

De aan u toekomende rechten: 

 

Wanneer u uw geregistreerde (persoons)gegevens wenst in te zien, te doen aanpassen en/of te 

doen verwijderen, kunt u een verzoek richten aan Albayrak c.s. Advocaten en/of de aan het 

kantoor verbonden advocaten/medewerkers op het algemene mailadres.  

 

Bewaartermijn: 

 

De geregistreerde (persoon)gegevens worden bewaard voor de duur van de op Albayrak c.s. 

Advocaten en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers rustende wettelijke 

bewaarplicht op grond waarvan een bewaartermijn 7 jaren geldt.  

 

Beveiliging: 

 

Albayrak c.s. Advocaten en de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers zijn 

verplicht conform de geldende (wettelijke) regels te handelen bij het (doen) beveiligen van uw 

persoonsgegevens en om het verlief of onrechtmatige verkrijging van deze gegevens tegen te 

gaan.  

 

Onze mailberichten worden via een beveiligde verbinding en versleuteld verzonden en zijn de 

door Albayrak c.s. en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers voor het 

vervullen van de opdracht gebruikte telefoonnummers geregistreerd bij het systeem van 

nummerherkenning waardoor het wettelijk niet is toegestaan om telefoongesprekken met 

Albayrak c.s. Advocaten en/of de aan het kantoor verbonden advocaten/medewerkers af te 

luisteren en te registreren.  

 

Het algemeen mailadres van Albayrak c.s. Advocaten is info@acs-advocaten.nl 

 

 

* * * 
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