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1. PRIVACY  
Mr H.H.M. de Vries-Veringa, h.o.d.n. Advocare, hierna te nomen ‘het kantoor’ stelt het belang 
van de cliënt voorop; zo ook de bescherming van uw privacy. Deze verklaring ziet op de 
verwerking van gegevens van cliënten voor marketingdoeleinden en het verwerken van 
persoonsgegevens.  
Deze privacyverklaring geeft weer hoe het kantoor uw persoonsgegevens verkrijgt, welke 
persoonsgegevens het kantoor, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen.  
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende 
privacyregelgeving.  
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.  
Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle personen van wie het kantoor (al dan niet tevens 
voor marketingdoeleinden) persoonsgegevens verwerkt, te weten:  

• cliënten van het kantoor;  
• prospects van het kantoor;  
• personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven en uitnodigingen van het 

kantoor  
 

2. VERKRIJGEN PERSOONSGEGEVENS  
Het kantoor verkrijgt uw persoonsgegevens van:  

• uzelf:  
- u verstrekt zelf uw persoonsgegevens aan het kantoor;  
- u hebt uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier;  
- u verstrekt uw contactgegevens via visitekaartjes tijdens kennismakingsgesprekken,  

evenementen, congressen, etc.  
- publieke bronnen zoals LinkedIn of de website van de organisatie waarvoor u 
werkzaam bent.  
 
3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  
Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor registratie van zaken al dan niet ten 
behoeve van beroepsorganisaties, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en 
social media sharing.  
Het kantoor verwerkt persoonsgegevens op grond van: 

• uw toestemming; of  
• onder specifieke omstandigheden: het gerechtvaardigd belang van het kantoor om u 

nieuwsbrieven en uitnodigingen toe te sturen, onze product- en dienstinformatie te 
verbeteren en om gerichte marketingacties uit te voeren.  

We willen u zo veel mogelijk alleen informeren over de ontwikkelingen die voor u relevant 
zijn. Daarnaast gebruiken we de informatie die we van u ontvangen om uw voorkeuren en 
wensen beter te begrijpen en onze digitale berichten en proposities te verbeteren.  
 
In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die het kantoor verwerkt en 
met welk doel.  
Persoonsgegevens doeleinden 
Naam (inclusief initialen)  
Adres (zakelijk en privé)  
Functie en/of beroep  
Titel(s)  
Emailadres  
Telefoonnummers (vast en/of mobiel)  
Geslacht  



Bedrijf of organisatie  
Link naar LinkedIn pagina  
(Eerder verzonden) nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen die wij u 
gezonden hebben  
Contactgegevens van uw assistent  
 
4. BEWAARTERMIJN  
Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u het kantoor informeert dat u 
geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of het kantoor stopt met het versturen 
van nieuwsbrieven, of andere digitale mailings.  
Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:  

• blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er 
foutmeldingen worden ontvangen);  

• uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en 
u de toestemming intrekt;  

• het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden 
verwerkt, komt te vervallen,  

bijvoorbeeld:  
o uw onderneming houdt op te bestaan;  
o in een periode van 5 jaar heeft u geen contact gehad met het kantoor.  

 


