
 
 

Privacyverklaring Withaar & Yildirim Advocaten 

 

Algemeen 
Withaar & Yildirim Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en gaat hiermee vertrouwelijk om. Uw 

persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie 

over een persoon, ook gegevens die indirect iets zeggen over een persoon. 

 

Persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens verwerkt Withaar & Yildirim Advocaten, omdat deze door u als betrokkene op eigen 

initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar 

zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bij ons bekend zijn geworden.  

 

Doeleinden 
Withaar & Yildirim Advocaten verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. 

Zonder uw persoonsgegevens te verwerken, is het voor Withaar & Yildirim Advocaten niet mogelijk juridische 

dienstverlening voor u uit te voeren. Ook verwerkt Withaar & Yildirim Advocaten de persoonsgegevens om 

persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. 

 

Veel voorkomende verwerkingen van persoonsgegevens zijn: verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, 

opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, wissen, vernietigen. 

 

Withaar & Yildirim Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden: 

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst en het voeren van 

(gerechtelijke) procedures; 

- het innen van declaraties; 

- advisering, bemiddeling en verwijzing; 

- inschrijving voor een nieuwsbrief; 

- voldoen aan wet- en regelgeving; 

- werving en selectie (sollicitatie). 

 

Als u Withaar & Yildirim Advocaten benaderd heeft via het online contactformulier, dan gebruiken wij uw 

persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, godsdienst of gezondheid, verwerkt Withaar & Yildirim Advocaten 

alleen als dit nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen of ten behoeve van het verhogen 

van de slagingskansen van een opdracht, mits dit is toegestaan bij of krachtens de wet of u daarvoor uw 

uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. 

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Withaar & Yildirim Advocaten verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen 

gronden, als bedoeld in de AVG: 

- wettelijke verplichting; 

- uitvoering van een overeenkomst; 

- verkregen toestemming van betrokkene(n); 

- gerechtvaardigd belang. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Withaar & Yildirim Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen, voor zover noodzakelijk 

voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hiervan is bijvoorbeeld sprake 

als de praktijk wordt waargenomen door een andere advocaat, als er een deskundigheidsonderzoek wordt 

uitgevoerd, als een andere derde partij namens en in opdracht van Withaar & Yildirim Advocaten wordt 

ingeschakeld, als er een (gerechtelijke) procedure wordt gevoerd of gecorrespondeerd wordt met de wederpartij. 

 

Tevens kan Withaar & Yildirim Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een 

toezichthouder, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

 



Met een derde partij die namens en in opdracht van Withaar & Yildirim Advocaten uw persoonsgegevens 

verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot 

naleving van de AVG. Door Withaar & Yildirim Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als 

verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zoals een accountant of een notaris, zijn voor de (verdere) 

verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. 

 

Andere websites 

De website van Withaar & Yildirim Advocaten kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals 

hyperlinks. Withaar & Yildirim Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van 

persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die 

websites van derden. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Withaar & Yildirim Advocaten zorgt voor, rekening houdend met de stand van de techniek, passende technische 

en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Als Withaar & Yildirim Advocaten 

gebruik maakt van diensten van een derde partij, zoals een IT-leverancier, zal Withaar & Yildirim Advocaten in 

het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over 

afdoende beveiligingsmaatregelen. 

 

Bewaartermijn 

Withaar & Yildirim Advocaten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de eerder 

vermelde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving vereist is. 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Withaar & Yildirim Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op elk gewenst moment 

zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Withaar & 

Yildirim Advocaten raadt u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van 

eventuele wijzigingen. 

 

Rechten en vragen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van uw gegevens of  verwijdering van 

uw persoonsgegevens kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Ook uw vragen en/of opmerkingen over 

deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen via onderstaande 

contactgegevens. 

 

Het is mogelijk dat Withaar & Yildirim Advocaten niet of niet volledig uitvoering aan uw verzoek kan geven, 

bijvoorbeeld vanwege de geheimhoudingsplicht van advocaten of vanwege wettelijke bewaartermijnen. 

 

Teneinde er zeker van te zijn dat Withaar & Yildirim Advocaten op basis van uw verzoek de betreffende 

persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, vraagt Withaar & Yildirim Advocaten u om u adequaat te 

identificeren. 

 

Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken nader bericht van Withaar & Yildirim Advocaten. 

 

Uw verzoek kunt u richten aan: 

 

Withaar & Yildirim Advocaten 

Brederostraat 1A 

8023 AN Zwolle 

Tel.: 038-737 0217 

E-mail: info@withaaryildirim.nl 

 

Indien u daartoe aanleiding ziet, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Gegevensverwerker 

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is: de maatschap Withaar & Yildirim 

Advocaten (KvK-nummer 67404804), gevestigd te (8023 AN) Zwolle, aan de Brederostraat 1A. 

 

 

Deze privacyverklaring is op 25 mei 2018 vastgesteld. 

mailto:info@withaaryildirim.nl

