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Privacy verklaring 

Invictus Advocatuur verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke zoals 

vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Contactgegevens: 

Invictus Advocatuur 

Albert Joachimikade 3 

4461BG Goes 

 

Postadres:  

Postbus 425 

4460 AV Goes 

 

Tel: 0113-287172 

www.invictus-advocatuur.nl 

info@invictus-advocatuur.nl 

 

Mw. mr. M.C.M. van der Mark is de Functionaris Gegevensbescherming van Invictus Advocatuur.  

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Invictus Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder meer: 

- Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, geboorteplaats; 

- Contactgegevens zoals postadres, telefoonnummer, e-mail adres; 

- Aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, nationaliteit, geboortedatum, 

huwelijkse staat, BSN nummer; 

- Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer; 

- Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen 

verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen. 

 

HOE WIJ DE PERSOONSGEGEVENS VERKRIJGEN 

Wij verkrijgen voornamelijk de persoonsgegevens van u zelf als u ons een opdracht verleend voor 

onze juridische dienstverlening, of via derden zoals de Raad voor Rechtsbijstand of de Immigratie- 

en Naturalisatiedienst. Wij verkrijgen ook uw gegevens als u een formulier op de website invult, of 

via e-mail en whatsapp correspondentie. In het kader van asiel- en vreemdelingenprocedures is 

het noodzakelijk een kopie van het vreemdelingendocument  in het dossier op te nemen.  

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Invictus Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen; 

- Juridische dienstverlening. Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn voor de 

voorbereiding, u itvoering en afronding van de betreffende opdracht (verlenen van 

juridisch advies, voeren van een (gerechtelijke) procedure (inclusief het u kunnen bellen of 

e-mailen en sturen van post); 

- Het afhandelen van betalingen; 

- Het nakomen van wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels. Wij verwerken 

persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende 

regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve 

vereisten of bewaartermijnen. 

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden uit de AVG: 

- Uitvoering van de overeenkomst; 

- Wettelijke verplichting; 

- Met uw toestemming; 

- Vanwege een gerechtvaardigd belang. 

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Invictus Advocatuur bewaart uw persoons gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er is sprake van een wettelijke 

bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels van maximaal zeven jaar. 

http://www.invictus-advocatuur.nl/
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DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Invictus Advocatuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken in onze opdracht sluiten wij 

een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

GEGEVENS 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 uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Invictus Advocatuur en 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 

ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 

verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@invictus-

advocatuur.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Invictus Advocatuur wil u er tevens op wijzen 

dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

Invictus Advocatuur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  Invictus Advocatuur  

neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw 

persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of 

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@invictus-advocatuur.nl. 
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