
PRIVACY- EN COOKIEBELEID STICHTING RECHTSWINKEL DE LANGSTRAAT 
 
Stichting Rechtswinkel de Langstraat heet u van harte welkom. Om onze dienstverlening goed uit te voeren, 
verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie wij een samenwerking aangaan. 
Wij gaan zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om. 
 
Uitgangspunt is dat we uw privacy optimaal respecteren en beschermen. Onze werkwijze hebben we in 
overeenstemming gebracht met de geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG, waarin, 
samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegeven in relatie tot 
welke bedrijfsactiviteiten worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt. 
 
1. Verwerkingsverantwoordelijke 
Via de diensten van Stichting Rechtswinkel de Langstraat (hierna: "Rechtswinkel" of "wij") worden 
privacygevoelige gegevens (hierna: "persoonsgegevens" of "gegevens") verwerkt. Onder het verwerken 
verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of 
(gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je 
gebruik maakt van onze diensten. De verwerkingsverantwoordelijke is Rechtswinkel, gevestigd aan de 
Raadhuisplein 16, 5151 JH Drunen. Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via 
info@rechtswinkeldelangstraat.nl. 
 
2. Minderjarigen 
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Rechtswinkel verstrekken als je ouders 
of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en je daarvoor toestemming hebben gegeven. 
Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je 
ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven. 
 
3. Soorten gegevens 
Wij kunnen de volgende gegevens gebruiken voor de in deze policy genoemde doelen: 

• Naam, adres en woonplaats; 
• Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres; 
• Geboortedatum en leeftijd; 
• Geslacht; 
• Werk gerelateerde gegevens zoals werkgever, functie en inkomensgegevens; 

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van 
bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de 
gegevens verwerken (zie ook 5. Doeleinden voor de verwerking).  
 
We hebben er bewust voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische 
afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of 
strafrechtelijke gegevens.  
 
4. Bron van verkrijging 
De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de 
keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen 
op ons intakeformulier. Voor sommige diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat 
je van onze diensten gebruikt kunt maken. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres bij het registreren van een 
account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke 
optioneel kunnen worden verstrekt. 
 
5. Doeleinden voor de verwerking 
We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden: 

• Om je onze diensten, het geven van (juridisch) advies, aan te bieden; en 
• Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. 

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven. 
 



6. Grondslagen voor de verwerking 
We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld 
omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren. 
 
Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht.  
 
Het kan ook zo zijn dat we gegevens verwerken omdat we hier een gerechtvaardigd belang bij hebben, 
bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang 
groter is dan jouw privacybelang.  
 
7. Delen van gegevens 
Je gegevens kunnen binnen Rechtswinkel worden gedeeld tussen medewerkers. De medewerkers hebben 
zich bij hun indiensttreding gebonden aan een geheimhoudingsbeding. Dit betekent dat uw gegevens en 
gegevens over uw zaak niet buiten Rechtswinkel met anderen mag worden gedeeld.   
 
De medewerker werkt het advies zelf uit en stuurt dit naar de teamleider. Indien dit advies door de 
teamleider wordt goedgekeurd, wordt het advies via Basenet naar de klant gestuurd. Zowel de medewerker 
als de teamleider zullen het advies meteen uit hun postvak verwijderen. Het advies in Basenet blijft wel 
staan.  
 
8. Bewaren 
We bewaren je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten. Vanaf het moment dat 
uw dossier binnen de Rechtswinkel gesloten is, bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende vijf jaar.  
 
Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren.  
 
9. Sollicitanten 
Wanneer een sollicitant solliciteert voor een positie binnen Rechtswinkel kunnen we de volgende 
persoonlijke gegevens verzamelen: 

• Uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres en postcode, uw telefoonnummer en e-mailadres, uw 
werkervaring, referenties en vaardigheden op diverse terreinen en informatie over uw opleiding. U 
kunt ook uw CV sturen of begeleidende brieven voor specifieke vacatures en elke andere bijlage 
waarvan u denkt dat die voor ons nuttig is of die wij van u vragen.  

• Als u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, kunnen we ook om referenties vragen en 
deze opslaan en beheren. We kunnen contact met hen opnemen om te bepalen of geschikt bent 
voor een vacature.   

 
Waarvoor gebruiken we uw informatie? 
Al deze informatie (“uw gegevens”) wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen door Rechtswinkel voor de 
volgende doeleinden: 

• Om ervoor te zorgen dat het solliciteren naar een baan binnen Rechtswinkel zo goed mogelijk en 
op maat gebeurt. Dit op basis van de beoordeling van uw beschikbaarheid, geschiktheid, 
kwalificaties en vaardigheden. Na de sollicitatieperiode worden de gegevens verwijderd.  

• Om wetten en regelingen na te kunnen komen.  
 
10. Beveiliging 
We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het 
treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek 
proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, 
openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Rechten als betrokkene 
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht 
verzet tegen de verwerking aan te tekenen. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Je kunt te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet 
dit door een e-mail te sturen naar info@rechtswinkeldelangstraat.nl. Specifieer in je verzoek zoveel 
mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw 
persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren. 
 
12. Wijzigingen 
Wij kunnen deze Privacy- en Cookiebeleid eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze 
policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte 
stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze website of doordat we opnieuw toestemming vragen. 
 
De laatste wijziging van dit beleid was op 26 maart 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


