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Privacyverklaring 

 

Boot Advocaten B.V. (hierna te noemen Boot Advocaten), gevestigd op Cronenburg 152 

te Amsterdam, verleent juridische diensten. Deze privacyverklaring is van toepassing op 

de door Boot Advocaten verleende diensten. 

 

i. Algemeen 

Boot Advocaten respecteert de persoonsgegevens van haar bezoekers en cliënten die 

van haar website en dienstverlening gebruik maken. Boot Advocaten draagt zorg dat 

persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk 

wordt behandeld.  

 

Boot Advocaten verzamelt, verwerkt en bewaart alleen persoonsgegevens conform de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met deze privacyverklaring wordt 

uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht jegens betrokkene(n) 

wiens persoonsgegevens Boot Advocaten verwerkt. 

 

ii. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Ten behoeve van haar juridische dienstverlening verwerkt Boot Advocaten de 

navolgende persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer(s) 

• E-mailadres(sen) 

• Andere persoonsgegevens die u bij het contact verstrekt die nodig zijn voor de 

uitvoering van de overeenkomst. 
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Bij het afnemen van een dienst wordt er een overeenkomst van opdracht aangegaan. In 

de overeenkomst van opdracht worden de navolgende (persoons)gegevens verwerkt: 

• Bedrijfsnaam, KvK nummer, adresgegevens en woonplaats; 

• Telefoonnummer(s); 

• E-mailadres(sen); 

• Voor- en achternaam van de contactpersoon; 

• E-mailadres(sen) van de contactpersoon; 

• Voor- en achternaam van de tekeningsbevoegde; 

• E-mailadres(sen) van de tekeningsbevoegde; 

• Handtekening van tekeningsbevoegde. 

 

De voornoemde (persoons)gegevens worden door Boot Advocaten verwerkt omdat deze 

door u als betrokkene(n) op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van (potentiële) 

dienstverlening zijn verkregen of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt. 

 

iii. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt? 

Boot Advocaten verwerkt de voornoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna 

genoemde personen: 

• Cliënten, potentiële cliënten en diens contactpersonen; 

• Relaties, potentiële relaties en diens contactpersonen; 

• Verwijzers, potentiële verwijzers en diens contactpersonen; 

• Personen die voor onze nieuwsbrief zijn ingeschreven; 

• Personen die anderszins contact met ons opnemen; 

• Personen anderszins in het kader van onze dienstverlening of het afhandelen van 

een verzoek. 
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iv. Waarom worden persoonsgegevens verwerkt? 

Boot Advocaten verwerkt de voornoemde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan 

de overeenkomst of aan het verzoek om tot een overeenkomst over te gaan. De 

voornoemde persoonsgegevens worden alsmede verwerkt voor de hierna genoemde 

doeleinden: 

• Om uitvoer te kunnen geven aan de dienstverlening of het verzoek; 

• Om uitvoer te kunnen geven aan de overeenkomst; 

• Om juridische dienstverlening te verbeteren; 

• Om juridische procedures te voeren; 

• Om geleverde juridische diensten te factureren; 

• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

v. Grondslag verwerking persoonsgegevens  

Boot Advocaten verwerkt de voornoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de 

hierna genoemde gronden: 

• Wettelijke verplichting; 

• Uitvoering van een overeenkomst; 

• Toestemming van betrokkene(n); 

• Gerechtvaardigd- en algemeen belang; 

 

vi. Bewaartermijn persoonsgegevens 

Boot Advocaten bewaart de verwerkte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 

om de voornoemde doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld te realiseren, 

dan wel wat op grond van wet- en regelgeving is vereist.  

 

Boot Advocaten bewaart persoonsgegevens minimaal 5 jaar nadat de dienstverlening is 

afgerond, dit volgt uit een wettelijke verplichting die op advocaten rust. Boot Advocaten 

kan in het geval van een klacht het betrokken dossier tot maximaal 20 jaar bewaren, dit 



 

4 
 

volgt uit een op haar rustende aansprakelijkheidsmogelijkheid (artikel 3:310 lid 1 BW). De 

door de belastingwet gestelde termijn om gegevens te bewaren is tenminste 7 jaar. 

 

Als betrokkene(n) heeft u rechten. Wanneer de persoonsgegevens aan ons ter 

beschikking worden gesteld, kunt u via de onderstaande contactgegevens ons 

verzoeken om deze persoonsgegevens te verwijderen nadat de vraag is beantwoord of 

het verzoek is uitgevoerd. 

 

vii. Verwerking door derden 

Boot Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover noodzakelijk 

voor de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierbij valt te 

denken aan: 

• Waarneming door derde advocaten, notarissen en/of accountants; 

• Uitvoering van een deskundigenonderzoek of second opinion; 

• Verstrekking van gegevens in verband met (gerechtelijke) procedures; 

• Verstrekking van gegevens voor de evaluatie van onze dienstverlening; 

• Verplichte verstrekking van gegevens in verband met een wettelijke plicht of 

gerechtelijk bevel. 

 

Met de door Boot Advocaten ingeschakelde derde partijen wordt een 

verwerkersovereenkomst gesloten. Boot Advocaten werkt alleen met derden die conform 

de AVG persoonsgegevens verwerken.  

 

Boot Advocaten schakelt veelal een derde partij in voor de evaluatie van onze 

dienstverlening, als betrokkene(n) heeft u het recht hier niet aan deel te nemen en vooraf 

uw keuze kenbaar te maken. Boot Advocaten verkoopt geen gegevens aan derden. 
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viii. Cookie beleid 

De website van Boot Advocaten maakt alleen gebruik van noodzakelijke en analytische 

cookies. Noodzakelijke cookies garanderen de werking van de website. Analytische 

cookies houden het bezoek- en klikgedrag op de website bij. De analytische cookies zijn 

geanonimiseerd waardoor gebruikers niet herkenbaar zijn en er geen verplichting is om 

op de website een cookie banner te plaatsen. 

 

ix. Sociale media  

Boot Advocaten maakt gebruik van links die u naar websites van derden (o.a LinkedIn) 

doorverbinden. Boot Advocaten houdt geen toezicht op de verwerking van 

persoonsgegevens door derde partijen. Voordat u van diensten van derde partijen 

gebruik maakt, is het raadzaam de privacyverklaring van die derden door te lezen. 

 

x. Privacy rechten 

Ter verduidelijking vallen de volgende zaken onder de rechten van betrokkene(n): 

a. Recht op data inzage;  

b. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering; 

c. Recht op verzet en vergetelheid; 

d. Recht op beperking van verwerking van persoonsgegevens; 

e. Recht op intrekken van eerder gegeven toestemming; 

f. Recht op dataportabiliteit. 

 

Een verzoek om deze rechten te bewerkstelligen kunt u schriftelijk indienen. Dit kan per 

e-mail: secretariaat@bootadvocaten.nl of per post aan: Boot Advocaten t.a.v. de 

Functionaris Gegevensbescherming, Cronenburg 152, 1081 GN te Amsterdam. Boot 

Advocaten zal zorg dragen voor spoedige behandeling en uitvoering van uw verzoek, 

uiterlijk binnen vier weken na ontvangst daarvan. 
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In geval van het recht op vergetelheid, geldt voor advocatenkantoren de uitzondering dat 

er de mogelijkheid bestaat dat er geen beroep op dit recht kan worden gedaan wanneer 

het persoonsgegevens betreft die op basis van de Wwft of Advocatenwet verplicht 

moeten worden bewaard. Wanneer u uw recht op kopie uitoefent, dan ontvangt u van 

Boot Advocaten deze informatie digitaal. 

 

Teneinde zeker te zijn dat op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens 

aan de juiste persoon worden verstrekt, zal u worden gevraagd om u te legitimeren. Dit 

kan door een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een 

afgeschermde pasfoto en BSN-nummer te overleggen. Boot Advocaten neemt alleen 

verzoeken in behandeling die betrekking hebben op eigen persoonsgegevens. 

 

xi. Gegevensbescherming 

Boot Advocaten vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en heeft 

daarom passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze 

website wordt door een derde partij gehost die haar diensten conform de AVG aanbiedt. 

Boot Advocaten heeft met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten en heeft 

geverifieerd dat zij conform de AVG haar diensten levert. 

 

xii. Aanpassing privacyverklaring 

Boot Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst 

moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de 

privacyverklaring worden op de website van Boot Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg 

daarom met regelmaat onze website. 

 

Vragen en contact 

Bij vragen, opmerkingen, klachten of verzoeken kunt u contact nemen via: 
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E: secretariaat@bootadvocaten.nl 

 

T: (020) 504 1570 

 

A: Boot Advocaten | Cronenburg 152, 1081 GN Amsterdam 

 

Deze privacyverklaring is op 6 juli 2020 herzien en vastgesteld. 
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