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Privacyreglement De Kruijf Rechtshulp 

 
 
Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van De 
Kruijf Rechtshulp. De Kruijf Rechtshulp vindt uw privacy erg belangrijk. In dit 
reglement kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens De Kruijf Rechtshulp 
verwerkt, met welk doel en hoe De Kruijf Rechtshulp vervolgens met deze 
persoonsgegevens omgaat. Een afschrift van dit reglement kan worden verkregen.  
 
Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met 
dekruijfrechtshulp@outlook.com. Voor alle aanvullende informatie over bescherming 
van persoonsgegevens kunt u terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
 
De Kruijf Rechtshulp raadt u aan om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen, 
omdat wijzigingen in het beleid kunnen worden aangebracht. 
 
 
Toepassing  
De Kruijf Rechtshulp is een eenmanszaak, gevestigd te (8933 DZ) Leeuwarden aan 
de Verstolkstraat 28. De Kruijf Rechtshulp staat ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 7709994.  
 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt De Kruijf Rechtshulp? 
De Kruijf Rechtshulp zal uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier 
verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
De Kruijf Rechtshulp treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid 
en volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens.   
 
De Kruijf Rechtshulp verwerkt uw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, 
(vestigings)adres, rechtsvorm, KvK nummer, telefoonnummer en e-mailadres ter 
uitoefening van haar diensten. Voor facturatie en financiële administratie worden uw 
voor- en achternaam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres en openstaande saldo 
verwerkt. Indien u het contactformulier op de website van De Kruijf Rechtshulp invult, 
verwerkt De Kruijf Rechtshulp enkel uw voor- en achternaam, e-mailadres en de 
inhoud van uw bericht, welke u actief verstrekt aan De Kruijf Rechtshulp.  
 
 
Met welk doel verwerkt De Kruijf Rechtshulp uw persoonsgegevens? 
De Kruijf Rechtshulp verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen 
opnemen om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt De Kruijf 
Rechtshulp de verstrekte gegevens voor de uitvoering van haar diensten, marketing, 
administratie en facturering. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze 
die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen. 
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Bewaartermijn persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Facturen en 
financiële administratie worden 7 jaar bewaard. E-mails worden onbeperkt bewaard. 
 
 
Machtiging  
U heeft de mogelijkheid een persoon schriftelijk te machtigen. Indien de gemachtigde 
optreedt namens u, komen de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit 
reglement voor rekening van de gemachtigde. De toestemming kan door u of uw 
gemachtigde te allen tijde worden ingetrokken.  
 
 
Delen van persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de 
bedrijfsvoering of als dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk 
maken. 
 
Indien verstrekking van persoonsgegevens aan derden noodzakelijk is in het kader 
van de uitvoering van de diensten van De Kruijf Rechtshulp, wordt hiervoor vooraf 
schriftelijk uw toestemming gevraagd. De Kruijf Rechtshulp zal uw gegevens niet 
doorverkopen aan derden.  
 
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan externe partijen, welke betrokken 
zijn bij onze overeenkomst of externe adviseurs. Met deze derde partijen zal De 
Kruijf Rechtshulp verwerkersovereenkomsten afsluiten om te zorgen voor eenzelfde 
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De Kruijf 
Rechtshulp blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.  
 
 
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in 
te trekken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht u uw 
gegevens bij een andere aanbieder willen onderbrengen, zal De Kruijf Rechtshulp uw 
gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de 
gangbare digitale systemen te openen is.  
 
U kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking 
van uw toestemming of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens. Om 
gebruik te maken van uw rechten kunt u uw verzoek sturen naar 
dekruijfrechtshulp@outlook.com. De Kruijf Rechtshulp is gerechtigd uw identiteit te 
verifiëren wanneer u een verzoek indient. De Kruijf Rechtshulp zal uw verzoek zo 
snel mogelijk beoordelen.  
 
De Kruijf Rechtshulp mag een verzoek tot inzage en afschrift van persoonsgegevens 
weigeren, wanneer dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen.  
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Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond 
van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt 
voldaan door De Kruijf Rechtshulp worden de persoonsgegevens binnen één maand 
verwijderd.  
 
 
Cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan een website op de 
computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze bestanden wordt 
informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden 
herkend. De Kruijf Rechtshulp maakt enkel gebruik van functionele cookies. De 
cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Door 
het plaatsen van functionele cookies zorgt De Kruijf Rechtshulp ervoor dat u de 
website makkelijk kunt bezoeken. Deze cookies mogen worden geplaatst zonder uw 
toestemming. U kunt kiezen om de cookies uit te schakelen in uw internetbrowser. 
Ook eerder opgeslagen informatie kunt u via de instellingen van uw browser 
verwijderen.  
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
De persoonsgegevens waar De Kruijf Rechtshulp mee werkt worden altijd door een 
persoon verwerkt. De Kruijf Rechtshulp neemt geen, op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of computersystemen.  
 
 
Bezwaar en klachtrecht  
Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd 
door De Kruijf Rechtshulp, kunt u bezwaar maken en u zich wenden tot De Kruijf 
Rechtshulp. Ook heeft u het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
 


