
Privacyverklaring  

LIONS Advocaten B.V., gevestigd aan Slinge 170, 3085 EX Rotterdam, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 
Slinge 170 
3085 EX Rotterdam  
T 010 307 42 72  
F 010 307 42 73 
info@lionsadvocaten.nl 
http://www.lionsadvocaten.nl 
 
Persoonsgegevens  
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, beschikken wij over uw persoonsgegevens. Wij 
verwerken de volgende persoonsgegevens: 
 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Burgerservicenummer 
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer  
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer  

 

Grondslagen voor het verwerken 
LIONS Advocaten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

- Om onze dienstverlening als advocaat uit te kunnen oefenen 
- Het afhandelen van uw betaling  
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
 
Duur  
LIONS Advocaten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is 
om de doelen te verwezenlijken waarvoor uw persoonsgegevens zijn verkregen. 
 
Van iedere zaak maakt LIONS Advocaten een papieren dossier en een elektronisch dossier 

op de computer aan.  

Alle dossiers krijgen een zaaknaam en dossiernummer, gesorteerd op jaar. De servers waar 

wij mee werken zijn in eigen beheer. De elektronische dossiers komen hierdoor niet terecht bij 

derde partijen in de ‘cloud’.  

Voordat wij uw dossier sluiten, lichten wij u hierover in door middel van een slotbrief. 

Vervolgens archiveren wij uw dossier. Gearchiveerde dossiers administreren en archiveren wij 

digitaal voor een termijn van ten minste 5 jaar. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LIONS 
Advocaten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil zeggen dat u bij 
ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
dossier naar u of een door u genoemde derde te sturen. 



 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@lionsadvocaten.nl. Ook voor een verzoek tot intrekking 
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht 
op dit e-mailadres. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, verzoeken wij u een 
kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Voor uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. 
 
Lions Advocaten B.V. wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 
Beveiliging persoonsgegevens  
Lions Advocaten B.V. vindt de bescherming van uw gegevens van groot belang en neemt dan 
ook passende maatregelen om verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde 
toegang en ongeoorloofde wijzingen tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 
info@lionsadvocaten.nl of via telefoonnummer 010 307 42 72. 
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