
PRIVACYVERKLARING DEKKER EN SMITS ADVOCATEN 

Dekker en Smits Advocaten, gevestigd aan Raadhuisstraat 61 te Rosmalen, is verant-

woordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze 

privacyverklaring. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op zaken die Dekker en 

Smits behandelt op basis van een overeenkomst met u als opdrachtgever. 

 

Contactgegevens: 

website: https://dekkersmits.com 

e-mail:   advocaten@dekkersmits.com; 

Raadhuisstraat 61 

5241 BK Rosmalen 

telnr. 073-5219300 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Dekker en Smits Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van 

onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft ver-strekt. Hieronder vindt 

u een globaal overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  

- de naam van cliënten en hun wederpartijen, 

- de adresgegevens 

- de telefoonnummers en e-mailadressen waarop partijen bereikbaar zijn  

- overige door u verstrekte informatie ten behoeve van onze dienstverlening 

 

Website bezoek 

Dekker en Smits Advocaten gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken. Via onze 

website verzamelen wij géén gegevens van bezoekers. 

 

Het doel en de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens 

Dekker en Smits Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze 

dienstverlening dan wel op basis van een wettelijke grondslag.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Dekker en Smits Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 

om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een 

bewaartermijn van 5 jaar. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Dekker en Smits Advocaten verstrekt gegevens aan derden uitsluitend als dit (i) nodig is 

voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of (ii) om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dekker 

en Smits Advocaten. U heeft het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons 

een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand aan u (of een andere door u genoemde organisatie) overdragen. U kunt 

(i) een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of (ii) de intrekking 

van uw toestemming, of  (iii) uw bezwaar t.a.v. de verwerking van uw persoonsgegevens, 

sturen naar advocaten@dekkersmits.com. Wij reageren zo snel mogelijk en in ieder geval 

binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek.  

 

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen 

Dekker en Smits Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste open-

baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 

op via advocaten@dekkersmits.com.  
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