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In deze privacyverklaring leest u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe 
daarmee wordt omgegaan door de Stichting Rechtswinkel Goeree-Overflakkee (hierna: de Rechtswinkel). 
De Rechtswinkel hecht veel waarde aan de privacy van haar cliënten. Om deze reden gaat de Rechtswinkel 
met veel zorg om met uw persoonsgegevens. 

Het gebruik en de verzameling van persoonsgegevens 

Cliënten 
Wanneer u zich middels een spreekuur tot de Rechtswinkel went voor informatie en/of advies, zullen wij 
zo min mogelijk gegevens van u vastleggen. Om de werkzaamheden van de Rechtswinkel goed te kunnen 
uitvoeren, zijn er wel enkele van uw persoonsgegevens die vastgesteld dienen te worden. Deze gegevens 
hebben wij nodig om een goed beeld te krijgen van uw situatie en u een duidelijk advies te kunnen geven. 
Het gaat hierbij om de volgende gegevens: 

o Personalia: hieronder is te verstaan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze zijn 
nodig om met u in contact te komen bij vragen over de zaak en het versturen van het advies. 

o Advies: het advies dat wij aan u schrijven. 
o Documenten: eventuele documenten die wij door u aangeleverd krijgen. 

 

E-mail 
Indien u de Rechtswinkel een e-mail stuurt, bewaren wij uw e-mailadres samen met hetgeen u vermeldt in 
uw e-mail. Deze kunnen wij gebruiken om met u in contact te komen naar aanleiding van uw bericht. 
 

Contactformulier website 
Wanneer u via de website contact opneemt via het contactformulier, ontvangen wij uw naam, e-mailadres 
en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om met u in contact te komen naar aanleiding 
van uw vraag in het contactformulier. 

Bewaringstermijn van gegevens 
De Rechtswinkel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard. 



 

Delen met derden 
De Rechtswinkel deelt uw persoonsgegevens slechts met derden indien zij dit noodzakelijk acht en u 
hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt. Dit zal alleen voorkomen indien wij u willen 
doorverwijzen naar een advocaat die u verder kan helpen in uw zaak. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rechtswinkelgo.nl. De Rechtswinkel zal 
dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

Beveiligen 
De Rechtswinkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u zich zorgen 
maakt over de beveiliging van uw gegevens, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie 
wenst over de beveiliging van door de Rechtswinkel verzamelde persoonsgegevens, kunt u contact 
opnemen met de Rechtswinkel via info@rechtswinkelgo.nl.  
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