
	
	

Privacyverklaring Van Velzen juridisch advies 
 
Van Velzen juridisch advies (''Van Velzen'') is een rechtskundig adviesbureau, gevestigd te Den 
Haag, bestaande uit de natuurlijke persoon mr. M.D.E. van Velzen, ingeschreven in het 
Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer 63556898, met btw-
nummer NL001805091B08. 
 
Van Velzen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 
 
Ik, Michèle van Velzen (''ik'', ''mij''), ben de Functionaris Gegevensbescherming van Van Velzen 
en ben te bereiken via michele@vanvelzenadvies.nl. 
 
Persoonsgegevens die Van Velzen verwerkt 
Van Velzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Van 
Velzen en/of omdat u deze zelf aan Van Velzen verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van 
de persoonsgegevens die Van Velzen mogelijkerwijs verwerkt: 
- persoons- en contactgegevens, zoals: 
 - (voor- en achter)naam  

- geslacht 
- geboortedatum 
- geboorteplaats 
- adresgegevens  
- telefoonnummer  
- e-mailadres 
- inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel 

- betalings- en factuurgegevens, zoals: 
 - btw-nummer 
 - bankrekeningnummer 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag Van Velzen persoonsgegevens 
verwerkt 
Van Velzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- om met u te communiceren en corresponderen (per telefoon, per e-mail en per post), 

indien dit nodig is voor de dienstverlening van Van Velzen. 
- voor het verzenden van informatie, zoals een nieuwsbrief, een e-book en dergelijke. 
- voor het afhandelen van uw betaling. 
- Van Velzen verwerkt ook persoonsgegevens als Van Velzen hier wettelijk toe verplicht 

is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte van Van Velzen. 
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Hoe lang Van Velzen persoonsgegevens bewaart 
Van Velzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk ter voldoening aan de 
wettelijke bewaarplichten in de belastingwetgeving en art. 3:15i Burgerlijk Wetboek. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Van Velzen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de 
uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
Van Velzen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u verstrekt aan Van 
Velzen. Via het e-mailadres michele@vanvelzenadvies.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken 
tegen gebruik van bepaalde gegevens door Van Velzen of verzoeken om inzage in, correctie 
en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u 
medegedeelde correcties, worden verwerkt. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 
vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons. 
 
Hoe Van Velzen persoonsgegevens beveiligt 
Van Velzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via michele@vanvelzenadvies.nl. 


