
 

 

 
 
 
 
 
 

Privacy statement König Wevers Advocaten B.V. 
 
König Wevers Advocaten gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens en respecteert jouw privacy. 
We zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons ter beschikking stelt vertrouwelijk 
wordt behandeld. 
 
Welke persoonsgegevens worden verwerkt 
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden 
geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die we van jou verwerken (denk dan aan 
het ontvangen, opslaan, aanpassen, doorsturen en verwijderen ervan), zijn onder meer: 

• je basisinformatie, zoals je voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar je werkt of je 
functie; 

• je contactgegevens, zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres; 

• aanvullende persoonsgegevens, zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en 
huwelijkse staat; 

• financiële informatie, zoals je bankrekeningnummer; 

• alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen 
en die gebruikt kunnen worden voor de hieronder genoemde doelen. 
 

Doeleinden van de gegevensverwerking 
Je persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende doeleinden: 

• om de door jou(w bedrijf) aan König Wevers Advocaten gegeven opdracht tot 
dienstverlening (goed) uit te (kunnen) voeren; 

• om op König Wevers Advocaten rustende wettelijke verplichtingen na te komen. 
 
Rechtsgronden van de verwerking 
De verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende rechtsgronden: 

• de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst; 

• het nakomen van een wettelijke verplichting; 

• gerechtvaardigd belang; 

• door je uitdrukkelijk gegeven toestemming, die we ook altijd vragen. Heb je die toestemming 
gegeven, dan kun je die ook altijd weer aanpassen of intrekken 
via info@konigweversadvocaten.nl. 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
König Wevers Advocaten deelt je persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat 
noodzakelijk os voor onze dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. 
Hierbij kan je denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen 
van een andere derde partij namens en/of in opdracht van König Wevers Advocaten, zoals een IT-
leverancier, maar ook het verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) 
procedures of correspondentie met de wederpartij.  
 
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder 
of een andere, met openbaar gezag beklede, instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting 
bestaat. Met de derde partij, die namens en in opdracht van König Wevers Advocaten jouw 
persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij 



 

 

 
 
 
 
 
 

eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De derde partijen die wij inschakelen, die als 
verwerkingsverantwoordelijke zelf ook diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van 
jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Denk dan aan een 
accountant, een notaris, een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion 
of bijvoorbeeld een deskundigenrapport. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. We zorgen 
ervoor dat we, rekening houdend met de stand van de techniek en organisatorische maatregelen, 
een op het risico afgestemd beveiligingsniveau waarborgen. Als wij gebruik maken van diensten van 
derde partijen, zullen we in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een 
verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over het treffen van afdoende 
beveiligingsmaatregelen. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
König Wevers Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan 
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, of niet langer 
dan op grond van wet- en regelgeving vereist is.  
 
Jouw rechten 
De AVG geeft je onder andere de mogelijkheid om: 

• de persoonsgegevens die König Wevers Advocaten van je bewaart in te zien; 

• te vragen of wij je persoonsgegevens willen verwijderen  

• ons aan te geven dat je deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen.  
 
Je hebt ook het recht om beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. 
Tenslotte heb je het recht om de door ons bewaarde, op jou betrekking hebbende persoonsgegevens 
op te vragen in het kader van dataportabiliteit. Wil je gebruik maken van één van deze 
mogelijkheden, dan kan je daartoe een verzoek doen via info@konigwevers.nl.  
 
Waar dat mogelijk is, zal uiteraard aan dat verzoek voldaan worden. Er kunnen zich echter 
omstandigheden voordoen waardoor wij niet (volledig) aan je verzoek als betrokkene uitvoering 
kunnen geven. Denk dan aan de geheimhoudingsplicht van onze advocaten en de wettelijke 
bewaartermijnen. 
 
Als we niet aan je verzoek tegemoet kunnen komen, dan ontvang je daarvan een bericht. Je verzoek 
zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na de ontvangst ervan, behandeld 
worden. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Aanpassingen privacy statement 
Aangezien jouw privacy bij König Wevers Advocaten van groot belang is en de regelgeving continu in 
ontwikkeling is, hebben we het recht om de inhoud van dit privacy statement aan te passen. 
Wijzigingen zullen uiteraard ook op onze website worden gepubliceerd. 
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