
Privacy Statement 

 
Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en van onze cliënten. Wij 
dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in 
overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), Uitvoeringswet AVG (UAVG) en de Telecommunicatiewet (Tw) stellen. 

Wie is verantwoordelijk? 

Mr Martin Plak is de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de 
verwerking van persoonsgegevens in de navolgende situaties: 

• De verwerking van persoonsgegevens in het kader van cliëntrelatie met Mr Martin 
Plak of potentiële cliënten met wie Mr Martin Plak contact heeft gelegd of contact 
wenst te leggen; 

• De verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website(s) van Mr 
Martin Plak; 

• De verwerking van persoonsgegevens van ontvangers van promoties, 
nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Mr Martin Plak; 

• De verwerking van alle andere persoonsgegevens met betrekking tot personen 
die contact opnemen met Mr Martin Plak of van wie Mr Martin Plak. 
 

• Persoonsgegevens door u verstrekt aan Mr Martin Plak; 
• Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, 

elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde 
technologieën: 

• Persoonsgegevens verkregen uit andere openbare bronnen zoals Social Media 
platforms en openbare registers. 
 

Wat voor soort persoonsgegevens verwerkt Mr Martin Plak ? 
Mr Martin Plak verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten 
behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn 
verstrekt: Naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoon nummer. 

Doeleinden 
Mr Martin Plak verwerkt de genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te 
noemen doeleinden: 

• Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een 
overeenkomst waarin u Mr Martin Plak een opdracht hebt verstrekt tot het leveren 
van onze diensten 

• Het innen van declaraties 
• Advisering, bemiddeling en verwijzing 
• Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen 
• Marketing- en communicatie activiteiten 
• Het onderhouden van contact met u; uw contactgegevens worden bijgehouden in 

ons cliëntsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden 



van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het 
toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd 

• Het verbeteren van onze product- dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte 
marketingacties 

• Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken 
• Het maken van gebruikersstatistieken van de website van Mr Martin Plak 
• Werving en selectie (sollicitatie) 

 
• Voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG) 
• Toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) 

Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken 
en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om 
deze toestemming in te trekken. 
 

• Uitvoering van de overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) 
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van onze diensten, verwerken 
wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de 
opdracht noodzakelijk is. 
 
 

• Gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG) 
Mr Martin Plak gebruikt bijvoorbeeld uw contactgegevens om u op de hoogte te 
houden via nieuwsbrieven, commerciële e-mails, en/of uitnodigingen voor 
seminars en events. 
 

Gronden van de verwerking van persoonsgegevens 
Mr Martin Plak verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de 
rechtsgronden genoemd in artikel 6 lid 1 AVG. De navolgende gronden zijn specifiek van 
toepassing: 

Verwerkers 
Mr Martin Plak schakelt voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners 
(verwerkers) in die in opdracht van Mr Martin Plak de persoonsgegevens verwerken. Mr 
Martin Plak sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de 
eisen van de AVG. 

Mr Martin Plak werkt bijvoorbeeld met ICT-dienstverleners die software (software as a 
service) of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons 
ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken 
wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. 

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 voor de uitvoering van de 
overeenkomst. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere 
advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen 
van een andere derde partij namens en in opdracht van Mr Martin Plak, zoals een IT-
leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met 
(gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. 



Voorts worden persoonsgegevens aan derden verstrekt, indien een rechtelijke uitspraak 
ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan 
dienen te voldoen. 

Persoonsgegevens kunnen tevens aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of 
fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming. 

Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan 
derden worden doorgegeven, zoals aan 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 Mr Martin Plak uw persoonsgegevens 
verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij 
eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Mr Martin Plak ingeschakelde 
derde partijen, 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, notaris, ingeschakelde andere 
derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. 

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. 
Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseren wij met een andere organisatie een 
gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de 
noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld. 

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER 
In bepaalde gevallen is het nodig om de persoonsgegevens door te geven aan partijen 
gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan – afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval noodzakelijk zijn – bij de behandeling van uw dossier 
door een aldaar gevestigde expert – bij de uitvoering van uw overeenkomst 

Bewaartermijn 
Mr Martin Plak bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk 
is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond 
van wet- en regelgeving is vereist. 

Beveiliging 
Mr Martin Plak hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw 
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor 
passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen van de 
persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende wettelijke eisen en richtlijnen om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Mr Martin Plak gebruik maakt van 
diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Mr Martin Plak in het kader van 
de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken 
vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

Privacy rechten van betrokkenen 
Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen: 

• recht op informatie 
• recht op inzage(m.u.v. persoonlijke aantekeningen 

vanverwerkingsverantwoordelijke) 



• recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke 
gegevens) 

• recht van verzet 
• recht op dataportabiliteit 
• recht op vergetelheid 
• recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens 
• recht om eerder gegeven toestemming in te trekken. 

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, 
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, 
kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na 
ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mr Martin Plak aan uw verzoek als 
betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de 
geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: 

Mr Martin Plak 
martin.plak@interimitlaw.com  

Groen van Prinstererstraat 15-3 

1051ED Amsterdam 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende 
persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een 
kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een 
afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Mr Martin Plak neemt alleen verzoeken in 
behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. 
 
Vragen of klachten? 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy 
statement kunt u contact opnemen met Mr Martin Plak. Als dat niet voldoet kunt u een 
klacht indien via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

Wijzigingen in de Privacy Statement 
Mr Martin Plak behoudt zich het recht voor om deze ‘privacy statement’ op ieder gewenst 
moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. 

Versie 29 april 2020. 
 

mailto:martin.plak@interimitlaw.com
http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

