
 
 
 

 
 

 
 

PRIVACYSTATEMENT 
 
 

1. AM Arbeidsrecht 
 

1.1. Dit is het privacy statement van AM Arbeidsrecht. Hierin leest u hoe AM Arbeidsrecht 
omgaat met de verwerking door haar van persoonsgegevens als bedoeld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”).  
 

2. Doeleinden  
 

2.1. AM Arbeidsrecht verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) cliënten, relaties en 
verwijzers, leveranciers en sollicitanten. AM Arbeidsrecht doet dat ten behoeve van 
het verlenen van juridische diensten, waaronder advisering, bemiddeling en 
verwijzing, alsmede het voeren van (gerechtelijke) procedures. Ook verwerkt AM 
Arbeidsrecht persoonsgegevens voor inning van declaraties, werving- en 
selectiedoeleinden, marketing- en communicatiedoeleinden, het verbeteren van 
haar dienstverlening en om te voldoen aan wet- en regelgeving. In dat kader worden 
onder meer de volgende persoonsgegevens verwerkt: (a) naam, adres, woonplaats; 
(b) telefoonnummer, e-mailadres; (c) informatie die in de dossiers van AM 
Arbeidsrecht zit; (d) andere persoonsgegevens die door u worden verstrekt. 
 

3. Grondslag  
 

3.1. AM Arbeidsrecht verwerkt uw persoonsgegevens op grond van in ieder geval de 
volgende grondslagen uit de AVG: (a) het aangaan en uitvoeren van een 
overeenkomst, en/of (b) een wettelijke verplichting, en/of (c) een gerechtvaardigd 
belang of toestemming. 
 

4. Delen met derden  
 

4.1. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen 
voorkomen in e-mails die AM Arbeidsrecht verstuurt of ontvangt. Als AM Arbeidsrecht 
persoonsgegevens laat verwerken door een derde partij (zoals een ICT provider), sluit 
AM Arbeidsrecht indien nodig met deze verwerker een verwerkersovereenkomst die 
voldoet aan de AVG. Door AM Arbeidsrecht ingeschakelde derden, die als 
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking 
van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij 
valt te denken aan een accountant, deurwaarder, notaris, of een deskundige.  

4.2. AM Arbeidsrecht kan uw gegevens daarnaast aan derden verstrekken indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de door u verstrekte opdracht. Zo kan AM 
Arbeidsrecht uw dossier verstrekken aan bijvoorbeeld een rechter of mediator, maar 
ook aan een andere advocaat die de praktijk waarneemt. AM Arbeidsrecht kan ook 
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wettelijk verplicht zijn, of door een rechter worden gedwongen om 
persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld een toezichthouder.  

4.3. Indien u, of een andere partij, een klacht indient tegen een advocaat van AM 
Arbeidsrecht die betrekking heeft op de behandeling van een dossier waarin uw 
persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden 
verstrekt aan opvolgend de Deken van de Orde van Advocaten Amsterdam, de Raad 
van Discipline en het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten. 
 

5. Beveiliging 
 

5.1. AM Arbeidsrecht zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor 
passende technische en organisatorische maatregelen om zo een op het risico 
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 
 

6. Bewaartermijn 
 

6.1. AM Arbeidsrecht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan 
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking, 
dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.  
 

7. Uw rechten 
 

7.1. U heeft ter zake (de verwerking van) uw persoonsgegevens de volgende rechten: 
inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid, verwijdering of intrekking 
van eerder gegeven toestemming. Een verzoek daartoe kunt u AM Arbeidsrecht 
sturen via de contactgegevens zoals vermeld op www.am-arbeidsrecht.nl. U ontvangt 
binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van AM Arbeidsrecht. 
AM Arbeidsrecht kan u naar aanleiding van uw verzoek eerst om identificatie 
verzoeken. 

7.2. Er kunnen zich overigens omstandigheden voordoen waarbij AM Arbeidsrecht geen 
of niet volledig uitvoering kan geven aan uw verzoek. Hierbij valt te denken aan de 
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 
 

8. Wijzigingen 
 

8.1. AM Arbeidsrecht kan dit privacy statement wijzigen. De meest recente versie is 
geplaatst op www.am-arbeidsrecht.nl.  
 
 
 
 

http://www.am-arbeidsrecht.nl/
http://www.am-arbeidsrecht.nl/
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9. Vragen en contact 
 

9.1. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit 
privacy statement kunt u contact opnemen met mevrouw mr. A.M. de Jong via 
am@am-arbeidsrecht.nl.  
 

Versie oktober 2022 
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