
Privacy Statement Buijs Biemond 
Advocaten 
Buijs Biemond Advocaten (“BBA”) wil zo transparant mogelijk zijn over het gebruik van uw 
persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende 
privacywetgeving. 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle personen waarvoor BBA persoonsgegevens 
verwerkt in de ruimste zin van het woord waaronder (medewerkers van) cliënten, 
wederpartijen, derden betrokken bij een procedure, leveranciers en derden waaronder 
bezoekers van onze website. 

BBA verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u al dan niet via de site of e-mail zelf aan 
ons hebt verstrekt, benodigd voor de behandeling van de zaak in kwestie en 
persoonsgegevens die wij gelegitimeerd hebben ontleend aan andere bronnen zoals de 
Kamer van Koophandel en de gemeentelijke basisadministratie. Onze website maakt 
uitsluitend gebruik van functionele cookies benodigd om de site technisch goed te laten 
functioneren. 

BBA gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden voor het leveren van 
juridische diensten, waaronder begrepen communicatie, door onze advocaten voor onze 
cliënten en het nakomen van wettelijke verplichtingen als advocaat zoals 
archiveringsverplichtingen en de WWFT.         

BBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt bij het beroep van advocaat 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch 
contact op +31 180 510677 of via info@buijsbiemondadvocaten.nl  

In bepaalde gevallen kan het voor BBA onvermijdelijk zijn derden toegang te geven tot 
persoonsgegevens, uitsluitend dan zal die toegang worden gegeven en zo beperkt mogelijk. 
Het betreft dan onder andere wederpartijen, gerechten, eventuele andere 
overheidsinstanties, de Orde van Advocaten en onze ICT-provider(s). 

BBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit 
Privacy Statement genoemde doeleinden of zolang BBA dit verplicht is op grond van de 
wettelijk geldende bewaartermijnen. 

U kunt BBA verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te 
schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift 
worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit 
hebben op te vragen. U hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens. BBA zal de verwerking staken indien zij daar wettelijk toe 
verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking 
bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden 
met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. 

Klachten over de wijze waarop BBA met uw persoonsgegevens is omgegaan kunt u 
telefonisch melden of per e-mail richten aan voornoemd e-mail adres.  

 


