
Advocatenkantoor Jakob respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt 

behandeld. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden meet de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid en worden nooit verkocht (of buiten de reguliere dienstverlening verstrekt) aan 

derden. 

Advocatenkantoor Jakob voldoet aan de eisen van de Europese Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG 

neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor 

Jakob verwerkt. 

Het verwerken van bovengenoemde persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op basis van de 

hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, t.w. wettelijke verplichting, uitvoering 

van een overeenkomst, verkregen toestemming van betrokkene(n)en gerechtvaardigd belang. 

Advocatenkantoor Jakob deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover 

noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van het doel waarvoor zij zijn verkregen. 

Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) 

uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens 

en in opdracht van ons kantoor, het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met 

(gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 

Advocatenkantoor Jakob bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan 

noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond 

van wet- en regelgeving is vereist. 

U hebt recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen uit onze systemen of 

om uw eerder gegeven toestemming in te trekken. 

Advocatenkantoor Jakob heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst 

moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement 

worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat 

onze website. 

Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt 

u richten aan info@advocatenkantoorjakob.nl Postbus 112, 7500 AC ENSCHEDE, 088-26 60 600 
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