
Privacy beleid Libre Advocatuur  

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Libre Advocatuur de 

informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden 

verzameld. In dit privacy beleid staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via 

deze website. Dit beleid wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische 

ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze 

website bezoekt.    

1. Algemeen:   

In dit privacy beleid verstrekt Libre Advocatuur informatie over de verwerking van 

persoonsgegevens door Libre Advocatuur, gevestigd aan het Stadhuisplein 3, 4531 GZ 

Terneuzen en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 71979123.  Libre Advocatuur 

is bereikbaar via telefoon 06-39435235 en per e-mail: info@libreadvocatuur.nl.  Libre 

Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die via 

de website www.libreadvocatuur.nl, e-mail, sms, apps worden verkregen of gegenereerd. Dit 

privacy beleid geldt voor de bezoekers van de website van Libre Advocatuur, de cliënten van 

Libre Advocatuur en hun relaties en verder alle personen van wie Libre Advocatuur 

persoonsgegevens verwerkt met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Libre 

Advocatuur.  

  

2. Persoonsgegevens:  

Libre Advocatuur verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten 

en/of omdat deze gegevens aan Libre Advocatuur zijn verstrekt bijvoorbeeld via de website 

www.libreadvocatuur.nl, e-mail, sms, apps of op andere wijze direct of indirect zijn 

doorgegeven.  

  

De persoonsgegevens die Libre Advocatuur verwerkt zijn:  

- Voor- en achternaam;  

- Adres, postcode en woonplaats; 

- E-mailadres;  

- Telefoonnummer.  

 

 



 

3. Gebruik van persoonsgegevens: 

Libre Advocatuur verwerkt de gegevens voor de volgende doeleinden:  

-  om te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor de uitvoering van de juridische 

dienstverlening;  

-   om te kunnen informeren over wijziging van de diensten en producten van Libre Advocatuur.  

  

4. Inschakeling van derden: 

 

Libre Advocatuur heeft voor het verwerken van de persoonsgegevens derden ingeschakeld, 

welke derden uitsluitend in opdracht van Libre Advocatuur persoonsgegevens verwerkt. Met 

al deze derden heeft Libre Advocatuur een verwerkersovereenkomst afgesloten.   

  

5. Wijziging en/of aanvulling van gegevens:  

  

Een ieder heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn 

of haar persoonsgegevens. Ook kan de toestemming voor een bepaalde verwerking 

ingetrokken worden. Indien een betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of 

indien de betrokkene vragen heeft over het privacy beleid van Libre Advocatuur kan de 

betrokkene Libre Advocatuur bereiken via telefoon 06-39435235 en per e-mail: 

info@libreadvocatuur.nl. Mocht er een klacht zijn over hoe Libre Advocatuur 

persoonsgegevens verwerkt, dan kan contact opgenomen worden met Libre Advocatuur per 

mail (info@libreadvocatuur.nl] of telefonisch 06-39435235.  

  

6. Bewaartermijn: 

Libre Advocatuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de 

bovengenoemde doeleinden of zolang als nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving.   

  

 

 

 



7. Beveiliging: 

De beveiliging van gegevens wordt door Libre Advocatuur serieus genomen en om die reden 

zijn de nodige maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. In de 

verwerkersverwerkersovereenkomst met derde partijen heeft Libre Advocatuur technische en 

organisatorische maatregelen vastgelegd om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 

onrechtmatige verwerking.   

  

8. Wijzigingen in het privacy beleid:  

Libre Advocatuur behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid aan te passen. Elke 

aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.   

 


