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Privacy Statement 
 
SwitchLegal hecht waarde aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van haar 
diensten. SwitchLegal is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de gegevens die zij verwerkt. 
In dit privacystatement legt SwitchLegal uit welke gegevens zij verwerkt, welk doel SwitchLegal 
daarbij voor ogen heeft en wat uw rechten zijn ten aanzien van uw persoonsgegevens. 
 
Persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam en adres, maar 
ook telefoonnummers.  
 
Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die gevoelig kunnen zijn. Te denken valt aan 
gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Bijzondere persoonsgegevens dienen extra 
goed te worden beschermd.  
 
Gegevensverwerking 
 
SwitchLegal verwerkt alle gegevens die zij nodig heeft om haar diensten op grond van gesloten 
overeenkomsten te kunnen verlenen. Hieronder vallen uw persoonlijke gegevens zoals 
contactgegevens, maar ook alle relevante gegevens om u van juridisch advies te kunnen voorzien. 
Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken die wij ontvangen van derden, bijvoorbeeld 
in het kader van een juridische procedure.  
 
Persoonsgegevens die wij van u verwerken  
 
De persoonsgegevens die wij onder meer van u verwerken en verzamelen zijn de volgende 
persoonsgegevens en documenten met daarin opgenomen persoonsgegevens: 
 

- Naam  
- Adres 
- E-mailadres 
- Geboortedatum 
- Geslacht 
- Telefoonnummer 
- Burgerlijke staat (bijvoorbeeld bij aanvraag toevoeging) 
- BSN en/of vreemdelingennummer (bijvoorbeeld bij aanvraag toevoeging) 
- Financiële gegevens (bijvoorbeeld de hoogte van het inkomen bij een aanvraag toevoeging) 

 
Indien u bij ons solliciteert, verwerken wij van u ook: 
  

- Curriculum vitae en motivatiebrief, met daarin vaak opgenomen gegevens over uw opleiding 
en ervaring 

- Eventuele stagebeoordeling(en) 



- Cijferlijst(en) 
- Eventueel de functie waarnaar u solliciteert 

 
Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig 
hebben om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan bij of 
krachtens de wet of wanneer u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Een 
voorbeeld van bijzondere persoonsgegevens die SwitchLegal verwerkt zijn medische gegevens in een 
zaak die ziet op arbeidsongeschiktheid.  
 
Redenen voor de verwerking persoonsgegevens 
 
SwitchLegal verwerkt persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben 
gesloten. Onder het uitvoeren van een overeenkomst valt bijvoorbeeld het voeren van 
(gerechtelijke) procedures, advisering, bemiddeling, verwijzing naar derden, maar ook het innen van 
declaraties. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor marketing en communicatie, 
alsmede werving en selectie bij sollicitaties.  
 
Daarnaast verwerkt SwitchLegal uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze juridische en 
wettelijke verplichtingen en wanneer SwitchLegal daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft.  
 
Uw gegevens zullen slechts met derden worden gedeeld voor zo ver dit voor de uitvoering van de 
overeenkomst van belang is. Daarbij kunt u denken aan het delen van uw gegevens met een 
deurwaarder om een dagvaarding te laten betekenen of met de Raad voor Rechtsbijstand om een 
toevoeging aan te vragen. Daarnaast deelt SwitchLegal uw persoonsgegevens in het kader van een 
doorverwijzing naar een andere advocaat of bijvoorbeeld een mediator.  
 
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van art. 6 AVG, welk artikel diverse rechtsgronden biedt 
op basis waarvan het SwitchLegal is toegestaan persoonsgegevens verwerken. Als SwitchLegal uw 
persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, is het mogelijk deze toestemming in te 
trekken.  
 
Bewaartermijn 
 
SwitchLegal bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de 
gegevens zijn verkregen. SwitchLegal bepaalt de bewaartermijn van uw persoonsgegevens aan de 
hand van:  
 

- De duur van de overeenkomst met u 
- Een wettelijke verplichting tot het bewaren van uw persoonsgegevens 
- Zwaarwegende belangen voor SwitchLegal  

 
Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens 
 
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die SwitchLegal van uw verwerkt. Als blijkt dat uw 
gegevens onjuist zijn, heeft u het recht deze gegevens te laten aanpassen.  
 
U kunt SwitchLegal verzoeken uw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken, te verwijderen 
of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. SwitchLegal zal niet altijd aan uw 
verzoek voldoen, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen of de geheimhoudingsplicht van 
advocaten. 
 



Verzoeken aan SwitchLegal met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens kunt u richten aan Romy 
Hartman via het e-mailadres: info@switchlegal.nl. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen 
vraagt SwitchLegal u in uw verzoek uw volledige (meisjes)naam en geboortedatum te vermelden. Om 
er zeker van te zijn dat SwitchLegal de persoonsgegevens aan de juist persoon verstrekt, verzoeken 
wij u een kopie van uw paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs mee te sturen. SwitchLegal streeft er 
naar om binnen vier weken na ontvangst van het verzoek een reactie aan u toe te zenden.  
 
Indien gewenst heeft u het recht uw gegevens over te laten dragen naar derden, bijvoorbeeld een 
andere advocaat die uw zaak verder zal voortzetten. Een verzoek daartoe kunt u doen bij de 
advocaat die uw zaak behandelt.  
 
Beveiliging persoonsgegevens 
 
Als advocatenkantoor zijn wij gewend vertrouwelijk met gegevens om te gaan. Alle werknemers van 
SwitchLegal hebben een geheimhoudingsverklaring getekend of hebben een geheimhoudingsplicht 
op grond van de Advocatenwet. Uw persoonsgegevens worden adequaat beveiligd, zowel fysiek als 
elektronisch.  
 
Vragen? 
 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement, de verwerking van uw 
gegevens of over de AVG? Neem dan contact op met Romy Hartman via het e-mailadres: 
romy.hartman@switchlegal.nl.  
 
Deze versie van ons Privacy Statement is bijwerkt op 6 mei 2019. SwitchLegal behoudt zich het recht 
voor om wijzingen aan te brengen in dit Privacy Statement. 


