
Privacy policy 2021 mr Regter 

Strafadvocaat 

 

Mr Regter Strafadvocaat hecht veel waarde 

aan de bescherming van uw persoonsge-

gevens. In deze Privacy policy wil ik 

heldere en transparante informatie geven 

over hoe ik omga met persoonsgegevens.  

 

Ik doe er alles aan om uw privacy te waar-

borgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. Mr Regter 

Strafadvocaat houdt zich in alle gevallen 

aan de toepasse-lijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescher-ming. Dit brengt met 

zich mee dat ik in ieder geval:  

• Uw persoonsgegevens verwerken 

in overeenstemming met het doel 

waarvoor deze zijn verstrekt, deze 

doelen en type persoonsgegevens 

zijn beschreven in dit Privacy 

policy;  

• Verwerking van uw persoonsge-

gevens beperkt is tot enkel die 

gegevens welke minimaal nodig 

zijn voor de doeleinden waarvoor 

ze worden verwerkt;  

• Vragen om uw uitdrukkelijke 

toestemming als ik deze nodig heb 

voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens;  

• Passende technische en organisato-

rische maatregelen heb genomen 

zodat de beveiliging van uw 

persoonsgegevens gewaarborgd is;  

• Geen persoonsgegevens doorgeef 

aan andere partijen, tenzij dit nodig 

is voor uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn 

verstrekt;  

• Op de hoogte ben van uw rechten 

omtrent uw persoonsgegevens, u 

hierop willen wijzen en deze 

respecteren.  

 

Als Mr Regter Strafadvocaat ben ik 

verantwoordelijk voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens. Als u na het 

doornemen van deze Privacy policy, of in 

algemenere zin, vragen heeft hierover of 

contact met mij wenst op te nemen kan dit 

via de contactgegevens onder aan dit 

document.  

 

Verwerking van persoonsgegevens van 

cliënten  

Persoonsgegevens van cliënten worden 

door Mr Regter Strafadvocaat verwerkt ten 

behoeve van de volgende doelstelling(en):  

• Administratieve doeleinde;  

• Communicatie over en uitvoering 

geven aan uw opdracht;  

• Het eventueel aanvragen van een 

toevoeging bij de Raad voor 

Rechts-bijstand  

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

• De overeengekomen opdracht 

• Het voldoen aan een wettelijke 

plicht en/of  

• Ten behoeve van de vitale belangen 

van de cliënt;  

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan 

Mr Regter Strafadvocaat de volgende 

persoonsgegevens van u en uw eventuele 

samenwonende partner en kinderen 

vragen:  

• Voornaam;  

• Tussenvoegsel;  

• Achternaam;  

• Geboortedatum  

• Adres en woonplaats  

• (Zakelijk) Telefoonnummer;  

• (Zakelijk) E-mailadres;  

• Geslacht.  

• BSN-nummer  

• Nationaliteit  

• Indien relevant voor de 

behandeling van het dossier: 

gegevens over gezondheid  

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Mr 

Regter Strafadvocaat opgeslagen ten 

behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode:  

• Gedurende de looptijd van de 



overeenkomst en tot uiterlijk 5 jaar 

na het sluiten van het dossier en 

daarna alleen in de financiële 

administratie voor maximaal 7 jaar.  

• Uw naam, voornamen/initialen 

en/of uw geboortedatum wordt in 

verband met de uitvoering van 

verordeningen van de Nederlandse 

Orde van advocaten niet 

verwijderd. 

 

Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan 

derde partijen verstrekken als dit strikt 

noodzakelijk is voor uitvoering van de 

hierboven beschreven doeleinden.  

Zo maak ik gebruik van een derde partij 

voor:  

- Het verzorgen van de (financiële) 

administratie  

- Het aanvragen van toevoegingen bij de 

Raad voor Rechtsbijstand  

- Communicatie met politie, Openbaar 

Ministerie, de Rechtspraak en/of (de 

advocaat van) een wederpartij;  

 

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan 

andere partijen waarmee ik geen 

verwerkers-overeenkomst heb afgesloten. 

Met deze par-tijen (verwerkers) maak ik 

hierin uiteraard de nodige afspraken om de 

beveiliging van uw persoonsgegevens te 

waarborgen. 

Mr Regter Strafadvocaat is geheimhouder 

en zal uw gegevens dus niet met andere 

partijen delen dan hierboven genoemd.  

 

Binnen de EU  

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan 

partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, 

tenzij dat in het belang is van uw zaak.  

 

Minderjarigen  

Ik verwerk enkel en alleen persoonsge-

gevens van minderjarigen (personen 

jongen dan 16 jaar) als daarvoor 

schriftelijke toestemming is gegeven door 

de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger, tenzij ik op grond van 

de wet niet met ouders mag 

communiceren.  

 

Bewaartermijn  

Mr Regter Strafadvocaat bewaart 

persoons-gegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet 

is vereist.  

• Het dossier wordt na 5 jaar na het 

sluiten van het dossier vernietigd. 

• Financiële administratie wordt 

uiterlijk 7 jaar na het sluiten van het 

boekjaar vernietigd.  

• Uw naam, voornamen en eventueel 

geboortedatum wordt niet 

vernietigd in verband met de door 

de Orde van Advocaten verplichte 

toets op mogelijke tegenstrijdige 

belangen. 

 

Beveiliging  

Ik heb passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen 

tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik 

bijvoorbeeld de volgende maatregelen 

genomen;  

• Alle personen die namens Mr 

Regter Strafadvocaat eventueel van 

uw gegevens kennis kunnen nemen, 

zijn gehouden aan geheimhouding 

daarvan.  

• Ik hanteer een gebruikersnaam en 

wachtwoordbeleid op al mijn 

systemen;  

• Ik pseudonimiseer en zorg voor de 

encryptie van persoonsgegevens als 

daar aanleiding toe is;  

• Ik maak back-ups van de 

persoonsgegevens om deze te 

kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten;  

• Ik test en evalueer regelmatig onze 

maatregelen;  

• Mijn medewerkers zijn 

geïnformeerd over het belang van 

de bescherming van 

persoonsgegevens.  

 

 



Rechten met betrekking tot uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of 

verwijdering van de persoonsgegevens die 

ik van u ontvangen heb. Als u wenst dat ik 

uw persoonsgegevens verwijder, kan ik de 

overeenkomst van opdracht niet meer 

(verder) uitvoeren en wordt deze daarmee 

dan ook op dat moment beëindigd. Mr 

Regter is in dat geval niet verantwoordelijk 

of aansprakelijk voor de gevolgen van de 

beëindiging van de overeenkomst van 

opdracht. 

U kunt ook bezwaar maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan) door mij of door één van 

onze verwerkers. Ook heeft u het recht om 

de door u verstrekte gegevens door ons te 

laten overdragen aan uzelf of in opdracht 

van u direct aan een andere partij. Ik kan u 

vragen om u te legitimeren voordat ik 

gehoor geef aan voornoemde verzoeken. 

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken 

op basis van een door u gegeven 

toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het 

recht deze toestemming in te trekken. 

Daarmee eindigt dan ook direct de 

overeenkomst van opdracht, omdat ik die 

opdracht dan niet meer (verder) kan 

uitvoeren. Ik verwijs naar het voorgaande.   

 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de 

verwerk-ing van uw persoonsgegevens dan 

vraag ik u hierover direct contact met mij 

op te nemen. Komen wij er samen met u 

niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg 

vervelend. U heeft altijd het recht een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied 

van privacybescherming.  

 

Vragen  

Als u naar aanleiding van dit Privacy 

Statement nog vragen of opmerkingen 

heeft neem dan contact met mij op. 

 

Wijzigingen 

Mr Regter Strafadvocaat behoudt zich het 

recht voor deze pricacy policy te wijzigen. 

Mr Regter publiceert de meest actuele 

versie op zijn website.  

 

 

Contactgegevens  

Mr Regter Strafadvocaat  

Akerstraat 106 

6417 BN Heerlen  

Tel. 045-5602208  

Email: mr.regter.strafadvocaat@gmail.com 


