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PRIVACYVERKLARING LEGISTA ADVOCATUUR 

 
 
Legista Advocatuur B.V. (hierna: ‘Legista’) respecteert uw privacy. Als in Nederland gevestigd 
advocatenkantoor is Legista Advocatuur onderworpen aan Nederlandse privacywetgeving 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd voor welk doelen, op welke juridische gronden en 
gedurende welke termijn Legista uw persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten in 
verband met deze verwerkingen zijn.  
 
Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast, bijvoorbeeld in verband met 
wijzigingen in het toepasselijke privacyrecht of omdat er een verandering optreedt in de 
door Legista uitgevoerde verwerkingen. In geval van een wijziging zal de gewijzigde versie u 
worden toegestuurd dan wel op Legista’s website worden gepubliceerd.  
 
 
1. Doelen en juridische grondslag van de verwerkingen van Legista 
 
Legista verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
a) Het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten en communicatie met 

opdrachtgevers 
 
Voor het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten en communicatie met 
opdrachtgevers verwerkt Legista namen en zakelijke contactgegevens (emailadres, 
telefoonnummer) van vertegenwoordigers en/of contactpersonen van de bedrijven en 
organisaties die Legista een opdracht voor juridische dienstverlening verlenen. In het 
kader van cliëntenonderzoek kan Legista vertegenwoordigers van nieuwe 
opdrachtgevers tevens verzoeken een kopie identificatiebewijs  te verstrekken (zonder 
bekendmaking van het BSN-nummer).  
 
De wettelijke grondslag van deze verwerkingen is ‘noodzakelijk voor de behartiging 
van een gerechtvaardigd belang van Legista’  te weten de uitvoering van Legista’s 
bedrijfsactiviteiten door het ontvangen van rechtsgeldig gegeven opdrachten. Het 
verwerken van een kopie identificatiebewijs kan tevens gebaseerd zijn op een 
wettelijke verplichting (Wwft). Wanneer de opdrachtgever een eenmanszaak is de 
wettelijke grondslag tevens ‘de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 
betrokkene partij is’. 
 

b) Het verlenen van juridische diensten 
 
In het kader van het verlenen van  juridische diensten verwerkt Legista 
persoonsgegevens van personen die betrokken zijn bij de zaak waarvoor 
opdrachtgevers Legista hebben ingeschakeld. Dit kunnen bijvoorbeeld  getuigen, 
werknemers, adviseurs en contactpersonen zijn, al dan niet verbonden aan 
(wederpartijen van) opdrachtgevers. De categorieën gegevens die van deze personen 
verwerkt kunnen worden zijn divers en kunnen onder meer bestaan uit: NAW-
gegevens, geslacht, verklaringen, foto- en videomateriaal. Deze gegevens kunnen ook 
bijzondere persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of 
gegevens waaruit iemands ras, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, of 
lidmaatschap van een vakbond blijken). 
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De wettelijke grondslag van deze verwerkingen is ‘noodzakelijk voor de behartiging 
van een gerechtvaardigd belang van een derde’ (te weten de betreffende 
opdrachtgever(s) van Legista). Het gerechtvaardigde belang is het vaststellen van de 
rechtspositie of het beschermen van de juridische positie van die opdrachtgever(s) of 
het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering van die 
opdrachtgever(s). Bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dit 
noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering door die opdrachtgever(s) of met toestemming van de betrokkene. 

 
c) Bedrijfsvoering 

 
Voor diverse onderdelen van haar bedrijfsvoering (zoals het inkopen van diensten op 
het gebied van IT, administratie, huisvesting; sales en marketing en het aangaan van 
samenwerkingsverbanden) verwerkt Legista namen en zakelijke contactgegevens 
(email-adressen, telefoonnummers) van contactpersonen van leveranciers en partners.  
 
De wettelijke grondslag van deze verwerking is ‘noodzakelijk voor de behartiging van 
een gerechtvaardigd belang van Legista’ . Het gerechtvaardigd belang in dit verband is 
het kunnen uitvoeren van gangbare bedrijfsprocessen.  

 
2. Ontvangers van persoonsgegevens 
 
Legista is op grond van de Gedragsregels voor de advocatuur onderworpen aan een strikte 
geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie van haar opdrachtgevers, inclusief 
persoonsgegevens.  
 
De onder 1a van deze verklaring genoemde categorieën persoonsgegevens deelt Legista dan 
ook uitsluitend met externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. 
De categorieën ontvangers zijn bijvoorbeeld: opdrachtnemers van Legista, wederpartijen, 
adviseurs, deskundigen en contractspartijen van opdrachtgevers en overheidsinstanties zoals 
rechtbanken of toezichthouders.  
 
De onder 1b genoemde categorieën persoonsgegevens deelt Legista uitsluitend met externe 
partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het hiervoor genoemde gerechtvaardigde belang 
van haar opdrachtgever(s). De categorieën ontvangers zijn bijvoorbeeld: de opdrachtgever van 
Legista, adviseurs, contractspartijen en wederpartijen van opdrachtgevers en 
overheidsinstanties zoals opsporingsinstanties, rechtbanken of toezichthouders. 
 
De onder 1c. genoemde categorieën persoonsgegevens deelt Legista uitsluitend met externe 
partijen wanneer dit noodzakelijk is voor haar bedrijfsvoering, bijvoorbeeld met haar 
accountant.  
 
Alle door Legista verwerkte persoonsgegevens kunnen verder door haar worden gedeeld met 
voor Legista werkzame advocaten en juristen. Dit delen vindt alleen plaats in het kader van 
de onder paragraaf 1. genoemde doelstellingen, zoals de uitvoering van juridische diensten. 
De advocaten en juristen die door Legista worden ingeschakeld zijn onderworpen aan een 
strikte geheimhoudingsplicht (al dan niet voortvloeiend uit de Gedragsregels voor de 
advocatuur). 
 
Een categorie ontvangers die alle door Legista verwerkte persoonsgegevens ontvangt zijn 
zogenaamde ‘verwerkers’. Verwerkers zijn de IT leveranciers waaraan Legista de uitvoering van 
de verwerkingen heeft uitbesteed. Voorbeelden daarvan zijn leveranciers van 
telecommunicatiediensten en hostingdiensten. Verwerkers hebben de wettelijke plicht om 
zich te houden aan de instructies van hun opdrachtgevers, om persoonsgegevens strikt 
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geheim te houden en om passende beveiligingsmaatregelen te garanderen. Om te 
waarborgen dat verwerkers hun verplichtingen nakomen sluit Legista met haar verwerkers 
verwerkersovereenkomsten die aan de wet voldoen. De verwerkers van Legista hebben alleen 
toegang tot de door hen in opdracht van Legista verwerkte persoonsgegevens als dit 
noodzakelijk is voor hun dienstverlening.  
 
Alle persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Legista worden verwerkt 
worden opgeslagen op servers die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevinden 
dan wel op het grondgebied van landen die volgens de Europese Commissie een passend 
beschermingsniveau waarborgen. 
 
3. Bewaartermijnen   
 
Legista bewaart de persoonsgegevens als genoemd onder paragraaf 1. niet langer dan voor 
het daar genoemde doel noodzakelijk is tenzij de gegevens langer moeten worden 
bewaard om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen.  
 
Legista houdt daarbij rekening met de volgende aspecten: de duur van de 
dienstverleningsovereenkomst, wettelijke bewaartermijnen, verjaringstermijnen voor het 
instellen van juridische claims en de noodzaak om gegevens op te slaan voor later gebruik 
(waar mogelijk geanonimiseerd).  
 
Dit betekent concreet: 
 
- de onder 1a genoemde persoonsgegevens:  

• kopie identificatiebewijs: verwijdering na verloop van twee jaar waarin geen 
opdrachten zijn verstrekt dan wel (indien dit eerder is) vertrek van de 
vertegenwoordiger bij de betreffende opdrachtgever; 

• overige persoonsgegevens:  verwijdering of anonimisering na verloop van vijf jaar 
na afronding van een opdracht (met uitzondering van financiële gegevens 
waarvoor een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar geldt); 

- de onder 1b genoemde persoonsgegevens: verwijdering, anonimisering of overdracht 
aan opdrachtgever na verloop van vijf jaar na afronding van de opdracht in het kader 
waarvan de gegevens zijn verwerkt;  

- de onder 1c genoemde persoonsgegevens: verwijdering na verloop van  7 jaar na 
afloop van een boekjaar (op grond van een wettelijke plicht).  

 
Als er in de loop van een bewaartermijn een juridisch geschil ontstaat waarbij Legista partij 
is en voor de beëindiging waarvan zij persoonsgegevens moet verwerken zal de 
desbetreffende bewaartermijn verlengd worden totdat dat geschil is beëindigd.   
 
4.  Uw rechten 
 
De wet geeft u bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Deze zijn: het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. 
Deze worden hier kort uitgelegd. 
 
Recht op inzage 
Het recht op inzage houdt in dat Legista u op uw verzoek moet laten weten welke 
persoonsgegevens zij van u verwerkt. 
 
Recht op rectificatie 
Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens die Legista van u 
verwerkt onjuist zijn zij deze op uw verzoek moet corrigeren. 
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Recht op wissing 
 
Het recht op wissing houdt in dat u Legista kunt verzoeken uw gegevens te verwijderen, 
onder meer wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking (zie hierna) en Legista geen 
‘dwingende gronden’ heeft om uw gegevens nog langer te verwerken. Het recht op wissing 
geldt niet wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor de instelling, uitoefening of 
onderbouwing van een rechtsvordering.  
 
Recht op beperking 
Het recht op beperking houdt in dat: 
- wanneer u van mening bent dat de door Legista van u verwerkte gegevens niet juist 

zijn of dat de verwerking van de gegevens onrechtmatig of onnodig is maar in 
verband met uw juridische positie niet gewist kunnen worden;  dan wel  

- wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking (zie hierna)  
 
u Legista kunt verzoeken de verwerking op te schorten.  
 
Legista mag dan - uitzonderingen daargelaten waaronder de verwerking voor de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering - de persoonsgegevens zonder uw 
toestemming alleen nog opslaan tot duidelijk is of uw standpunt terecht is.  
 
Recht op bezwaar 
Het recht op bezwaar houdt in dat u zich kunt verzetten tegen de verwerkingen die Legista 
uitvoert op grond van haar gerechtvaardigd belang of dat van opdrachtgevers. Legista 
beëindigt dan de betreffende verwerking, tenzij zij, dan wel de opdrachtgever ‘dwingende 
gronden’ heeft om dit niet te doen of de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  
 
Recht op dataportabiliteit 
Het recht op dataportabiliteit houdt in dat wanneer u Legista persoonsgegevens heeft 
verstrekt ter uitvoering van een overeenkomst met u als privépersoon, zij deze aan u ter 
beschikking dient te stellen  zodat u ze elders kunt (laten) verwerken.  
 
U kunt verzoeken tot het uitoefenen van de hiervoor genoemde rechten aan Legista richten 
door een email te sturen aan mhoevenaars@legista-advocatuur.nl.  
 
Legista zal binnen uiterlijk een maand op uw verzoek reageren. Legista zal u laten weten 
wat de eventuele consequenties zijn van het voldoen aan uw verzoek. Als Legista van 
mening is dat zij goede redenen heeft om uw verzoek (ten dele) te weigeren zal zij u die 
redenen in haar reactie laten weten. Een reden kan bijvoorbeeld zijn dat Legista door aan 
uw verzoek te beantwoorden haar rechten niet meer kan uitoefenen.  
 
Tot slot bericht Legista u dat zij, mocht u van mening zijn dat zij door de verwerking van uw 
persoonsgegevens in strijd met de wet handelt, dat graag verneemt. Zij zal dan proberen 
met u een oplossing te vinden om tegemoet te komen aan uw bezwaren. Komt u er niet uit 
met Legista dan kunt u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie 
hiervoor de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
 
Utrecht, juli 2020 
 
Legista Advocatuur B.V. 
Lucasbolwerk 6 
3512 EG Utrecht 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

