
Privacyverklaring Sandberg Vaillant Advocaten 

 
de maatschap Sandberg Vaillant Advocaten, gevestigd te (7251 KB) Vorden aan de Dorpsstraat 
17, KvK-nummer 09192298, verwerkt persoonsgegevens als verantwoordelijke. Deze 
privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door en in 
opdracht van de maatschap Sandberg Vaillant Advocaten. Indien u vragen en/of opmerkingen 
heeft kunt u contact met ons opnemen via de website www.sandbergvaillant.nl  

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)De AVG gaat over het rechtmatig 
omgaan met persoonsgegevens. De belangrijkste bepalingen uit de AVG zijn als volgt samen te 
vatten: 

Persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Voor de 
betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en 
transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden. 

Persoonsgegevens mogen alleen verzameld worden met een gerechtvaardigd doel. Dat doel moet 
welbepaald zijn en vooraf uitdrukkelijk zijn omschreven. Het doel waarvoor een organisatie de 
persoonsgegevens gaat verwerken moet verenigbaar zijn met het doel waarmee de 
persoonsgegevens zijn verzameld. 
 
Wij hanteren als uitgangspunt, dat wij zo min mogelijk gegevens verwerken, passend bij de 
uitoefening van onze taken. 

Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct te herleiden zijn naar een persoon en waarmee die 
persoon geïdentificeerd kan worden. De persoonsgegevens die wij verwerken, worden alleen 
gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder opgesomde 
rechtsgronden. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij uit (openbare) 
registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met 
derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of wij wettelijk verplicht zijn om 
die gegevens te delen met een derde. Bij persoonsgegevens die wij verwerken kunt u denken aan 
NAW-gegevens, telefoonnummers, en e-mailadressen.  

Verwerkingsdoeleinden 
Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van overeenkomsten die wij (zijn) 
aangegaan en om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen; 

Verwerkingsrechtsgronden 
De volgende rechtsgronden gelden voor de verwerking van uw gegevens: de uitvoering van een 
met u gesloten overeenkomst; het nakomen van een wettelijke verplichting en ons 
gerechtvaardigd belang; 



Bewaren 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde 
doelen of om aan wet- en regelgeving te voldoen.  

Beveiliging 
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en hanteren een passende technische en 
organisatorische beveiligingsstructuur  

Leveranciers (verwerkers) 
Wij streven ernaar onze persoonsgegevens niet door derden te laten verwerken, zij het, dat bij de 
opzet van onze ICT-structuur door onze leveranciers indirect contact mogelijk is. Wij hebben 
met de leveranciers geregeld dat uw gegevens beschermd en beveiligd worden. Deze 
overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.  
 
Cookies op onze website 
Wij gebruiken “cookies” voor onze website uitsluitend om deze zo optimaal mogelijk te laten 
functioneren, zo mogelijk met anonieme cookie-gegevens. U kunt deze cookies blokkeren door 
zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.  
 
Uw rechten 
De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, 
in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt 
corrigeren of aanvullen. U heeft ook het recht beperking van de verwerking te vragen of 
daartegen bezwaar te maken.  

Laat ons per brief aan Postbus 68, 7250 AB Vorden, weten dat u voorstaande rechten wenst uit 
te oefenen. Waar dat mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek voldoen, maar wij kunnen mogelijk 
niet aan uw verzoek tegemoet komen, omdat dit in strijd zou zijn met de wet, met onze 
verplichtingen als advocaat of wanneer het om andere gegronde redenen niet mogelijk is, u 
verneemt dat schriftelijk.. Bent u het er niet mee eens, dan hebben wij een interne 
klachtenregeling , maar u hebt ook het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Wijzigingen 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, deze versie is van [24 november 2020] 

 

Rechtsgebiedenregister 
Ingevolge bijlage 8, behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur 
verklaart de maatschap Sandberg Vaillant  Advocaten dat de hierna genoemde advocaten zich op 
de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse 
orde van advocaten hebben geregistreerd.  
Mr O.C.A. Sandberg-Vaillant: personen en familierecht en psychiatrisch patientenrecht;  
Jonkheer Mr E.A.C. Sandberg: strafrecht en psychiatrisch patientenrecht 


