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Privacy statement Tan Advocatuur 
 
 
Algemeen 

Tan Advocatuur B.V. (“Tan Advocatuur”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij 
anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt 
uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(“AVG”) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene wiens persoonsgegevens  
Tan Advocatuur verwerkt (de “betrokkene”). 
 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie 

Tan Advocatuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan 
info@tanadvocatuur.com. 
 

Doel verwerking persoonsgegevens 

Tan Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, 
dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te 
kunnen communiceren. Meer in het bijzonder verwerkt Tan Advocatuur 
persoonsgegevens, voor de hierna te noemen doeleinden: 

- verlenen van juridische diensten, op basis van overeenkomst of anderszins, 
waaronder het voeren van (gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling 
en verwijzing, alsmede het verweren tegen aansprakelijkheid en klachten over 
de dienstverlening; 

- geven van onderwijs; 

- overigens uitvoeren van een overeenkomst; 

- innen van declaraties; 

- voldoen aan wettelijke verplichtingen en overige regelgeving en gedragsregels; 

- marketing- en communicatieactiviteiten; 

- werving en selectie. 

Tan Advocatuur kan ook in overige gevallen persoonsgegevens verwerken, na 
toestemming van de betrokkene of bij gerechtvaardigd belang van Tan Advocatuur of 
een derde. 
 

Soorten persoonsgegevens 

Tan Advocatuur kan de navolgende soorten of categorieën persoonsgegevens 
verwerken: naam, geslacht, contactgegevens, bedrijfsgegevens, financiële informatie, 
overige informatie die door de betrokkene zijn verstrekt, of die Tan Advocatuur 
ontvangt of kan ontvangen via openbare bronnen, of van derden, zoals wederpartijen. 
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Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Tan Advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de hierna te noemen 
gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

- wettelijke verplichting; 

- uitvoering van een overeenkomst; 

- verkregen toestemming van betrokkene; en 

- gerechtvaardigd belang. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Tan Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover 
noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde 
doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere 
advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van 
een derde partij namens en in opdracht van Tan Advocatuur, zoals een IT-leverancier, 
maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke of 
andere) procedures of correspondentie met de wederpartij.  

Daarnaast kan Tan Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, 
zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, maar 
alleen voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die 
namens en in opdracht van Tan Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt 
een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden 
is tot naleving van de AVG. Door Tan Advocatuur 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.  
 

Beveiliging persoonsgegevens 

Tan Advocatuur 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 maatregelen om een op het risico afgestemd 
beveiligingsniveau te waarborgen. Waar Tan Advocatuur gebruik maakt van diensten 
van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Tan Advocatuur in het kader van de 
bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken 
vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 
 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Tan Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan 
noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking 
dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 
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Privacyrechten van betrokkenen 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, 
verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven 
toestemming, kunt u per e-mail richten aan info@tanadvocatuur.com of per post aan 
Tan Advocatuur B.V., Weesperstraat 61, 1018 VN, Amsterdam. U ontvangt binnen vier 
weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

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

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In 
Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (zie autoriteitspersoonsgegevens.nl). 
 

Aanpassing privacy statement 

Tan Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement te wijzigen. 
Aanpassingen van het privacy statement worden gepubliceerd op 
www.tanadvocatuur.com. 
 

Van dit document bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. De Nederlandse 
versie is leidend. 

 

Versie juni 2020 
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Privacy statement Tan Advocatuur 
 
 
General 

Tan Advocatuur B.V. (“Tan Advocatuur”) respects your personal data and will take 
care that personal data provided to us or which we otherwise receive will be handled 
confidentially. With the following, we give effect to the requirement to provide 
information to the person whose personal data Tan Advocatuur processes (the “data 
subject”), as set out in the General Data Protection Regulation (“GDPR”).  
 

Identity controller and communication 

Tan Advocatuur is the controller of personal data. Questions about the processing of 
personal data may be addressed to info@tanadvocatuur.com. 
 

Purpose processing personal data 

Tan Advocatuur processes personal data in order to offer services, improve its 
services and to communicate with you personally as the data subject. Specifically, Tan 
Advocatuur processes personal data, for the following purposes: 

- to provide legal services, on the basis of contract or otherwise, including for the 
purpose of conducting (court) proceedings, advice, mediation and referral, as 
well as to defend against claims of liability or complaints about services 
provided; 

- to provide education; 

- to perform a contract otherwise; 

- to collect invoices; 

- to comply with legal obligations and other regulations and professional conduct 
rules; 

- marketing and communication; 

- recruitment and selection. 

Tan Advocatuur may also process personal data in other cases, after consent from the 
data subject or where processing is necessary for the purposes of the legitimate 
interests of Tan Advocatuur or of a third party. 
 

Types of personal data 

Tan Advocatuur may process the following types of personal data: name, gender, 
contact details, business information, financial information, other information provided 
by the data subject, or which Tan Advocatuur receives or may receive from public 
sources, or from third parties, such as opposing parties. 
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Lawfulness of processing 

Tan Advocatuur processes personal data on the basis of the following grounds set out 
in Article 6 of the GDPR: 

- compliance with a legal obligation; 

- performance of a contract; 

- consent of the data subject; 

- legitimate interests; 
 

Sharing of personal data with third parties 

Tan Advocatuur only shares your personal data with third parties insofar as necessary 
for the performance of its services and for the purposes set out above. This may 
include the event in which the practice of Tan Advocatuur is temporarily handled by 
another barrister, instructing an expert or a third party on behalf of and under the 
authority of Tan Advocatuur, such as an IT provider, but also providing personal data in 
connection with (court or other) proceedings or correspondence with opposing parties. 

Furthermore, Tan Advocatuur may share personal data with a third party, such as a 
regulator or another authority, but only insofar as it is legally required to do so. With 
third parties who process personal data on behalf of and under the authority of Tan 
Advocatuur, a processing agreement will be concluded, pursuant to which such third 
parties are obligated to conform with the GDPR. Third parties engaged by Tan 
Advocatuur, who offer data processing services, are responsible themselves for the 
(further) processing of your personal data. These may include an accountant, notary, 
or third party instructed for the purposes of a second opinion or expert report.  
 

Security of personal data 

Tan Advocatuur attaches great importance to securing and protecting your personal 
data and will take care, taking into account the state of the art, to take appropriate 
technical and organisational measures to provide a level of security appropriate to the 
risk. Where Tan Advocatuur makes use of the services of third parties, such as an IT 
provider, Tan Advocatuur will include provisions in the processing agreement regarding 
sufficient security measures. 
 

Duration of personal data records 

Tan Advocatuur will keep personal data no longer than necessary for the 
abovementioned purposes of data processing, or than is required according to law and 
other regulations. 
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Privacy rights of the data subject 

A request regarding consultation, correction, limitation, opposition, transferability or 
deletion of your personal data or revocation of consent given, may be directed by email 
to info@tanadvocatuur.com or by post to Tan Advocatuur B.V., Weesperstraat 61, 
1018 VN, Amsterdam. You will receive a response to your request within four weeks 
from receipt. 

Circumstances may arise due to which Tan Advocatuur cannot accede in whole or in 
part to your request as data subject. This may include the duty of confidentiality of 
barristers and legal requirements to keep data during a certain duration. 

You have the right to file a complaint with the supervisory authority. In The 
Netherlands, this is the Dutch Data Protection Authority  
(cf. autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 

Amendment of privacy statement 

Tan Advocatuur has the right to amend the contents of this privacy statement. 
Amendments of the privacy statement will be published on www.tanadvocatuur.com. 

This document is available in Dutch and English. In the event of conflict, the Dutch 
version prevails. 

 

Version June 2020 
 


