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PRIVACY STATEMENT 

Algemeen 

Ella Adriaanse Advocatuur respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. Deze Privacy Statement geldt voor 

alle personen van wie Ella Adriaanse Advocatuur persoonsgegevens verwerkt waaronder 

cliënten, bezoekers van de website van Ella Adriaanse Advocatuur, ontvangers van brieven, 

mailings, berichten en e-mails van Ella Adriaanse Advocatuur, en alle andere personen die 

contact opnemen met Ella Adriaanse Advocatuur of van wie Ella Adriaanse Advocatuur 

persoonsgegevens verwerkt. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te 

achterhalen. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, 

persoonsgegevens die worden gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en 

persoonsgegevens die wij ontlenen aan andere bronnen zoals social media platforms, 

openbare registers en openbare websites. 

Persoonsgegevens kunnen bestaan uit contactgegevens en andere persoonsgegevens die 

nodig zijn voor de behandeling van uw zaak, contactgegevens verstrekt tijdens 

(kennismakings)gesprekken, evenementen, seminars e.d. waaronder gegevens vermeld op 

visitekaartjes, gegevens verkregen via of gegenereerd door onze website zoals IP-nummer, 

besturingssysteem, de door u gebruikte internet browser en surfgedrag op onze website, 

gegevens verkregen uit andere bronnen zoals openbare social media platforms, het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster, en gegevens beschikbaar op 

openbare websites. 

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen en social media. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites noch voor de diensten van de 

betreffende social media platforms. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacybeleid 

en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms. 
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Doeleinden verwerking 

De persoonsgegevens die Ella Adriaanse Advocatuur verwerkt, worden uitsluitend gebruikt 

voor de volgende doeleinden: 

 voor het verrichten van de door ons aangeboden diensten; 

 voor het onderhouden van contact met u; 

 voor de facturatie; 

 voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening; 

 voor het verzenden van mailings en (kerst)wensen; 

 ter nakoming van wettelijke verplichtingen; 

 in het kader van bedrijfsbeveiliging. 

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen indien u Ella Adriaanse 

Advocatuur daarvoor toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het 

enkele feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan Ella Adriaanse Advocatuur stelt. 

Verwerkers  

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) 

inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze 

verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.  

Persoonsgegevens delen met derden  

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan, afhankelijk van de 

omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn 

er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden 

doorgegeven.  

 

Wijzigingen 

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de 

website van Ella Adriaanse Advocatuur. Ook kan Ella Adriaanse Advocatuur uw 

persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze 

Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens wij uw gegevens 
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gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de daarmee 

samenhangende wijzigingen in deze Privacy Statement en om u de gelegenheid te geven het 

gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren. 

Vragen en recht op inzage, correctie en verwijdering 

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ella Adriaanse 

Advocatuur of indien u inzage wenst in dan wel wijziging of verwijdering wenst van uw 

persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 

020 – 2215444 en via e-mailadres ea@ellaadriaanse.nl 
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