
Privacyverklaring 
 
Dillinger Law is een onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam. Wij verwerken 
persoonsgegevens in het kader van onze juridische dienstverlening en wanneer u onze website 
www.dillingerlaw.nl bezoekt. Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de informatie die u ons 
geeft in verband met de door ons aan u geleverde juridische diensten of uw bezoek aan onze website te 
beschermen om zodoende uw privacy te waarborgen. Dillinger Law houdt zich bij het verwerken van 
uw persoonsgegevens aan de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016-679 
(“AVG”) en de geldende Nederlandse wetgeving. Op grond van de AVG worden persoonsgegevens 
alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de 
gegevens worden verwerkt. 

Wat zijn persoonsgegevens? 
 
Onder persoonsgegevens valt alle informatie waarmee we u kunnen identificeren. De gegevens 
waarmee Dillinger Law een natuurlijke persoon kan identificeren zijn bijvoorbeeld een naam of een 
BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw laptop. Ook een combinatie van gegevens 
kan het mogelijk maken dat u identificeerbaar bent. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Cliënten  

Van onze cliënten en potentiële cliënten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

- NAW- en contactgegevens (namen, voornamen, voorletters, geslacht, adres, telefoonnummer, 
e-mail adres of andersoortige voor communicatie vereiste gegevens) 

- persoonsgegevens die nodig zijn in verband met de behandeling van een geschil of het 
anderszins verstrekken van juridisch advies 

- gegevens zoals het bankrekeningnummer, die nodig zijn om betalingen aan cliënten te kunnen 
doen of vorderingen te kunnen innen 

- gegevens die afkomstig zijn uit openbare bronnen (zoals het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel, het Kadaster en de Gemeentelijke Basisregistratie) die wij zelf verkrijgen of 
die door derden aan ons worden verstrekt in het kader van de behandeling van een geschil of 
het anderszins verstrekken van juridisch advies 

- andere gegevens die wij dienen te verwerken om te voldoen aan toepasselijke wet- en 
regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(“WWFT”), waaronder begrepen gegevens uit het identiteitsbewijs van cliënten 

Sollicitanten 

Van onze sollicitanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

- NAW- en contactgegevens (namen, voornamen, voorletters, geslacht, adres, telefoonnummer, 
e-mail adres of andersoortige voor communicatie vereiste gegevens) 

- gegevens uit het CV (nationaliteit, geboortedatum, arbeidsverleden, opleidingshistorie) 

- gegevens uit de motivatiebrief, kopieën diploma’s, certificaten, getuigschriften, referenties 
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- aantekeningen van eventuele sollicitatiegesprekken en schriftelijke communicatie met de 
sollicitant 

Leveranciers 

Van onze leveranciers verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

- NAW- en contactgegevens (namen, voornamen, voorletters, geslacht, adres, telefoonnummer, 
e-mail adres of andersoortige voor communicatie vereiste gegevens) 

- wanneer de regelgeving dit vereist: een verklaring omtrent gedrag en/of gegevens uit het 
identiteitsbewijs 

- gegevens zoals het bankrekeningnummer, die nodig zijn om betalingen aan te kunnen doen  

- andere gegevens die wij dienen te verwerken om te voldoen aan toepasselijke wet- en 
regelgeving 

Derden 

Van derden waarvan de gegevens in onze dossiers voorkomen, zoals wederpartijen en advocaten, en 
van de bezoekers van onze website kunnen wij, voor zover aan ons bekend (gemaakt), de volgende 
persoonsgegevens verwerken: 

- NAW- en contactgegevens (namen, voornamen, voorletters, geslacht, adres, telefoonnummer, 
e-mail adres of andersoortige voor communicatie vereiste gegevens) 

- gegevens die afkomstig zijn uit openbare bronnen (zoals het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel, het Kadaster en de Gemeentelijke Basisregistratie) die wij zelf verkrijgen of 
die door derden aan ons worden verstrekt in het kader van de behandeling van een geschil of 
het anderszins verstrekken van juridisch advies 

- gegevens zoals het bankrekeningnummer, die aan ons bekend worden in verband met het 
betalen van vergoedingen op onze (derdengeld)rekening of die nodig zijn om betalingen aan te 
kunnen doen  

- andere gegevens die wij dienen te verwerken om te voldoen aan toepasselijke wet- en 
regelgeving  

- gegevens in verband met surfgedrag op onze website www.dillingerlaw.nl, zoals de duur van 
het bezoek, welke onderdelen zijn bekeken en het IP-adres (zie hierover verder onze 
cookieverklaring) 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via info@dillingerlaw.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. 

Grondslagen en doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens  
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Dillinger Law verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de grondslagen: 

- wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van de juridische dienstverlening waarvoor u ons een 
opdracht heeft verstrekt of voor het op uw verzoek uitvoeren van handelingen voordat de 
opdracht aan ons is verstrekt 

- wanneer dit nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving  

- wanneer dit gerechtvaardigd is ter behartiging van onze belangen of de belangen van derden 

- wanneer wij hiervoor uw toestemming hebben gevraagd en gekregen, welke toestemming u 
altijd weer mag intrekken maar welke intrekking onverlet laat dat verwerking van uw 
persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking rechtmatig is 

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn als volgt: 

- om juridische diensten te kunnen verlenen, waaronder begrepen de identificatie van onze 
cliënten, het uitvoeren van de noodzakelijke controle om bij de behandeling van onze dossiers 
een belangenverstrengeling te voorkomen (conflict check), en de identificatie van onze 
wederpartijen 

- om met onze cliënten te kunnen communiceren, waaronder niet alleen begrepen over de 
juridische dienstverlening, maar ook voor marketing doeleinden, business development en 
relatiemanagement, uitnodiging voor evenementen, of voor het versturen van (juridisch 
inhoudelijke) informatie die voor u relevant kan zijn 

- voor het in behandeling nemen van eventuele klachten of geschillen over onze dienstverlening 
en ter eventuele verdediging van onze rechten en belangen terzake of ter verbetering van onze 
dienstverlening 

- voor het in behandeling nemen van een sollicitatie waaronder ter beoordeling van de 
geschiktheid van de sollicitant voor de vacature 

- voor de inkoop van of het doen van bestellingen voor diensten en/of producten die nodig zijn 
om een kantoor te drijven met inbegrip van de ICT omgeving en software-oplossingen en om 
administratie te voeren 

- voor het doen van interne controles en het laten uitoefenen van accountantscontroles 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 
 
Dillinger Law bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig ter realisering van de doelen te 
waarvoor deze gegevens worden verzameld.  

- voor persoonsgegevens die voorkomen in onze dossiers geldt dat wij deze op grond van de 
Handleiding Archivering van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal 5 jaar en 
maximaal 20 jaar moeten bewaren 

- wij bewaren persoonsgegevens die voorkomen in bepaalde boekhoudgegevens die wij op 
grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen te bewaren gedurende 7 jaar 

- de persoonsgegevens die wij in het kader van een sollicitatie verkrijgen, bewaren wij tot vier 
weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij de sollicitant ons toestemming geeft om 



deze gegevens tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure te bewaren (bijvoorbeeld om 
de sollicitant te attenderen op eventuele toekomstige vacatures bij Dillinger Law) 

- persoonsgegevens die in het kader van onze klachtenregeling worden verwerkt, worden tot 2 
jaar na afhandeling van de klacht of een eventueel daaruit voortvloeiende procedure 
verwijderd 

- informatie die wordt verkregen via cookies op onze website wordt bewaard conform de 
termijnen zoals opgenomen in onze cookieverklaring 

Het is mogelijk dat de genoemde bewaartermijnen langer worden wanneer wettelijke bewaartermijnen 
wijzigen of van toepassing worden.  

Delen met anderen 
 
Dillinger Law verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of op grond van uw 
toestemming. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn verplicht om daar 
vertrouwelijk mee om te gaan. Wanneer derden kwalificeren als “verwerken” in de zin van de 
privacywetgeving, dragen wij er zorg voor dat wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst 
sluiten. 

Persoonsgegevens van cliënten en derden (zoals wederpartijen in dossiers), sollicitanten en 
leveranciers, kunnen worden gedeeld met: 

- medewerkers van Dillinger Law 

- wederpartijen, waaronder ook begrepen advocaten van wederpartijen 

- andere advocaten, accountants, notarissen of deskundigen (bijvoorbeeld voor het verkrijgen 
van een second opinion) 

- vertaalbureaus, deurwaarders, koeriersdiensten, onder IT- en softwareleveranciers 

- gerechten, overheidsinstellingen, merkregistratie organisaties (zoals het BBIE, WIPO, en 
EUIPO) 

- toezichthouders (zoals de Orde van Advocaten) of andere instanties indien wij daartoe 
verplicht zijn of met uw toestemming 

Beveiliging 
 
Dillinger Law neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op (via e-mail: 
info@dillingerlaw.nl, of telefoon: 088 628 83 14). 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om ons te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken, en zo ja, om deze in te 
zien, te laten aanpassen, te laten verwijderen, tegen de verwerking bezwaar te maken, de omvang van 
de verwerking te beperken, uw toestemming tot verwerking in te trekken, of op ontvangst of afgifte 
van uw persoonsgegevens aan u of aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare 
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en machine leesbare vorm. U kunt uw verzoek sturen naar info@dillingerlaw.nl en vragen u om hierbij 
aan te geven op welke verwerkingsactiviteit of welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van 
uw identiteitsbewijs aan ons te sturen. In dat geval vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dillinger Law zal zo snel mogelijk op uw verzoek 
reageren, in beginsel binnen 4 weken. Afhankelijk van de omvang of complexiteit van uw verzoek, 
kunnen wij deze termijn met 2 maanden verlengen. Als dit aan de orde is, informeren wij u hierover 
binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek. Het kan mogelijk zijn dat wij op grond van de 
privacywetgeving niet aan uw verzoek kunnen voldoen, in welk geval wij u dit zullen uitleggen. 

Klachten 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan neem dan contact 
met ons op (via e-mail: info@dillingerlaw.nl, of telefoon: 088 628 83 14). 

Wij zullen dan proberen met u een oplossing te zoeken. Mocht dit niet tot een wenselijk resultaat 
leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de bevoegde toezichthouder. De bevoegde toezichthouder in 
Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land woont, dan kunt u uw 
klacht indienen bij de toezichthouder van dat land. 

Bedrijfsgegevens Dillinger Law 

Dillingerlaw is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 
66741785. Ons bezoekadres is: 
 
Keizersgracht 620 
1017 ER Amsterdam 
Nederland 

Wijziging Privacyverklaring 
 
Dillinger Law behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De datum van laatste 
aanpassing van deze verklaring is 27 augustus 2020. De meest recente versie van deze verklaring zal 
steeds op onze website zijn gepubliceerd. Als er sprake is van wijzigingen die zo wezenlijk zijn dat zij 
betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, dan zullen wij deze betrokken hierover 
rechtstreeks informeren.
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