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PRIVACY STATEMENT De Jong & Partners Juristen. 

Versie 8 november 2022 

Introductie 
Dit privacy statement van De Jong & Partners Juristen (DJP) legt uit wat we met jouw persoonsgegevens doen en 
hoe we jouw gegevens verwerken. Dit geldt bij het leveren en verlenen van onze diensten, of ontvangen van jouw 
diensten en wanneer je onze website bezoekt.   

• We omschrijven in dit privacy statement welke activiteiten wij verrichten en met welk doel, hoe we in dat 
kader jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze 
wettelijke verplichtingen. 

• Met het oog op relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, (met inbegrip van maar 
niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679) (de 
"AVG")), is de verwerkingsverantwoordelijke, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor jouw 
persoonsgegevens, De Jong & Partners Juristen kantoorhoudende te Angerlo (hierna in dit privacy 
statement te noemen “DJP” of “wij”) kantoorhoudende aan de Bevermeerseweg 12, 6986 BL Angerlo, te 
bereiken via telefoonnummer 088-453 0542, per e-mail via info@dejongpartners.nl. 

• De Jong & Partners Juristen levert juridische dienstverlening. Privacy is belangrijk voor ons; we 
verbinden ons ertoe jouw recht op privacy met betrekking tot jouw gegevens te beschermen en te 
waarborgen.   

• Dit privacy statement is van toepassing op de persoonsgegevens die wij verwerken binnen de volgende 
categorieën: Opdrachtgevers, Leveranciers , Derden, Websitebezoekers Het is belangrijk je erop te 
wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacy statement kunnen wijzigen. Wij verzoeken je deze pagina op 
onze website te bezoeken om op de hoogte te blijven van mogelijke veranderingen. 

• De in dit privacy statement beschreven activiteiten zijn erop gericht je een zoveel mogelijk toegespitste 
en efficiënte dienst aan te bieden.  

Beschrijving van verwerkingen van persoonsgegevens door De Jong & Partners Juristen 
Hieronder hebben wij per categorie opgenomen, welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij deze verwerken, 
voor welke doelen wij deze nodig hebben en met wie wij mogelijk persoonsgegevens delen. 
 
Gegevens van Opdrachtgevers 
Welke 
persoonsgegevens 
verzamelen wij van 
Opdrachtgevers 

Ben je een Opdrachtgever van De Jong & Partners Juristen, dan is het nodig dat we 
informatie over jou of personen binnen je organisatie verwerken terwijl we je 
diensten verlenen leveren. De hoeveelheid gegevens die we over Opdrachtgevers 
verzamelen is in feite zeer beperkt. Over het algemeen hebben we alleen je 
contactgegevens nodig, of de gegevens van individuele contactpersonen binnen je 
organisatie (zoals hun namen, telefoonnummers en e-mailadressen) om ervoor te 
zorgen dat onze relatie soepel verloopt. 
 

Wat  E-mailadres  
Naam  
Achternaam  
Adres 
Postcode 
Plaats 
Zakelijk Telefoonnummer 
Bankdetails 
Namen en contactgegevens van personen in de organisatie  
 
Verder verwerken wij gegevens in het dossier voor de uitvoering van de 
dienstverlening Dit kan informatie zijn over werknemers van opdrachtgevers, derden, 
wederpartijen. 
 

Hoe verzamelen wij 
persoonsgegevens van 
Opdrachtgevers  

We verzamelen persoonsgegevens van Opdrachtgevers op twee manieren:  
1. Persoonsgegevens die we direct van je ontvangen  
We ontvangen op twee manieren gegevens direct:  

• Indien je contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of 
• Indien wij contact met je opnemen, ofwel per telefoon ofwel per e-mail.  

 

  

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/Kdx3FkSHDU3_lkoH0_iBJMcNBPlaYA055gHvbhWj_VpL4bmhR4LO1OGYrhAhu_vb5B5z9OfXwXGN0dHOP2lzZj01ypsdCUCuaOaKr1IXzF5d48xFzqnu3cOGs5r5s1lX_N4NUvB-SpOSnE3OXewB4kdp2vZgHrnmtCRfH2XSCrHCBQd_8XqV8D2prZwQleEW3Y2EdBWiWUF83XDxJGVVroHR53An2E--CUjmKl4uNVxhUA#gdpr
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/YGcZHNhQdlSoPR4vf3WESuA99xfYjReRKRI27dh13PMSzd-s7L7nMuMchxQ-6jwMvOhlUx1FJYj-_3da0RGnr1dDPMg646_AwwPYJeDs451xDHRFCvXdEbZYwRhlaqd_JwqZQLyLU5Xug_-qMSB1M2d62554Pzq67x1UThJjQTWQeN7FmydEfaefPLv-QAWQhIdi56p2mL-VfEYBOlWibO3uMCIxqBngROy-dlZWxcmF8Q#Supplier
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Waarvoor hebben wij 
de persoonsgegevens 
van Opdrachtgevers 
nodig  
 

De belangrijkste reden voor het gebruiken van gegevens van Opdrachtgevers is 
ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct 
kunnen worden nagekomen.  
 

Met wie delen we de 
persoonsgegevens van 
Opdrachtgevers 

We zullen je gegevens uitsluitend verwerken om de met jou contractueel 
overeengekomen afspraken te kunnen nakomen.  Wij delen alleen persoonsgegevens 
met derden indien dit noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld onze externe IT beheerders 
of hostingpartij. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. Ook 
komt het voor dat wij eventueel persoonsgevens moeten delen met derden die 
verwerkingsverantwoordelijk zijn, dit gebeurt alleen op basis van noodzaak voor de 
uitvoering van de overeenkomst, of jouw toestemming. Of op grond van 
gerechtvaardigd belang waarbij altijd van tevoren een belangenafweging is gemaakt. 
Het doel is altijd in het kader van het leveren van onze juridische dienstverlening.     
 

Op welke grondslag 
verwerken wij de 
gegevens.  

Artikel 6 lid1b AVG De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 
overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene 
voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Indien wij voor de 
uitvoering van onze dienstverlening bijzondere persoonsgegevens, zoals 
bijvoorbeeld, gezondheidsgegevens of biometrische gegevens dienen te verwerken, 
dan doen wij dit alleen indien daar uitdrukkelijk voorafgaand toestemming voor is 
gegeven, of de verwerking voortvloeit uit een wettelijke verplichting van de 
Opdrachtgever. Of op grond van artikel 6lid1f voor het instellen of onderbouwen van 
een rechtsvordering. Of op grond van artikel 6l id1g ons gerechtvaardigd belang of 
dat van een derde.   
 

Leveranciersgegevens 
Welke 
persoonsgegevens 
verzamelen wij van 
leveranciers 

We hebben persoonsgegevens van onze Leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat 
de zaken soepel verlopen. We hebben contactgegevens van relevante personen 
binnen je organisatie nodig zodat we met de organisatie kunnen communiceren, 
zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Tevens hebben we andere 
informatie nodig, zoals de bankgegevens, zodat we je kunnen betalen voor de 
diensten die je verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten 
tussen ons). Het is mogelijk dat we tevens aanvullende informatie opslaan die 
iemand binnen je organisatie met ons gedeeld heeft; wij doen dat alleen indien dit 
noodzakelijk en relevant is voor het onderhouden van de leveranciersrelatie.     
  

Hoe verzamelen wij 
persoonsgegevens van 
leveranciers 
 

We verzamelen de persoonsgegevens tijdens onze samenwerking. 

Waarvoor hebben wij 
de persoonsgegevens 
van leveranciers nodig 
 

De belangrijkste reden voor het gebruiken van je persoonsgegevens is ervoor te 
zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen 
worden nagekomen .. 

Rechtsgrond voor het 
verwerken van 
gegevens van 
leveranciers 
 

We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen je 
organisatie onder de rechtsgrond artikel 6 lid1f AVG. Wij hebben hierbij een 
gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van de overeenkomst om het ontvangen 
van de diensten als een van onze Leveranciers te faciliteren. 

Derden 
Welke 
persoonsgegevens 
verzamelen wij van 
derden 
 

Het is mogelijk dat wij naam, e-mailadres, contactgegevens van contactpersonen 
van de klant verwerken, of van andere derden betrokken bij een bepaald dossier . 
Deze contactpersonen van de cliënten worden door ons als derden aangeduid.  

Hoe verzamelen wij 
persoonsgegevens van 
derden 
 

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij ofwel van de Opdrachtgever of de Derde zelf.   

Rechtsgrond voor het 
verwerken van 
gegevens van derden 
 

Artikel 6lid 1 a, f , op grond van gerechtvaardigd belang van ons namelijk het 
uitoefenen van onze dienstverlening als juridisch adviseur en voor de behartiging van 
de belangen van de Opdrachtgever.   

  

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/uR-YGl2DWq3KVH7TZx8fnQsfbGaajmm91jJt0rgv7o7DYKtlvPxaJTqQiYJTI7z0ePg4Kw9yLzF37jD3rp9zcEj4ZvXVj-bKQecOiwglqPgmYyy3ag81JLBlvExX88ZGRgxX084kQbXu5c3iKK028jA0YzUIXgMj6wAdLzIjxxPpBgyICFowdH771noZ8ASDmcVpufzVbPEOieceEtYs3_IyYevV6C4R3mv_AM4_SGohjg#Supplier
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/QAWuE-BWYBryvhy2l0SANUPvUmPnpytK2WGjEhHfrhm-KPo0MNyhQ1-rBVMqbCApIDpkySNPJM5yvUAL0n4rfQVDhmLm7eS-ZwlrIbg0-1h6iWlxQDH6c5_ix21uzos_rrBKK4bds_Cb5hU_F6CfN7sp7v77hDvyVJ8NzkUylzAFXYu44pUFqLPeRtCTHoW0P-EDs7RH1u4iwM6mSJUd_0eM-m0U6_l8kP1SfDt95PwA1Q#Supplier
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Website-gebruikers 
Welke 
persoonsgegevens 
verzamelen wij van 
websitegebruikers 

Wanneer je onze website bezoekt of een mail van ons leest of aanklikt, is het 
mogelijk dat we bepaalde gegevens automatisch verzamelen, of dat we gegevens 
verzamelen omdat je ons deze verstrekt. Dat doen we om jouw ervaring met onze 
website te kunnen verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt 
bijvoorbeeld informatie over de wijze waarop je onze website gebruikt, jouw 
gepseudonimiseerde IP-adres, Een aantal elementen van deze gegevens hebben we 
nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens jou of 
anderen. Je kunt onze website gewoon gebruiken zonder dat je persoonsgegevens 
aan ons verstrekt.  
 

Wat zijn cookies en hoe 
gebruiken wij die?  
 

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een website op je computer, tablet of 
mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. Ze worden 
gebruikt om informatie over jouw websitebezoek op te slaan. Door het gebruik van 
cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website.  
Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor jouw 
systeem. Onze website maakt gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn 
om de website te laten werken. We gebruiken geen profiling-cookies. Indien je wilt 
controleren welk type cookies je accepteert, dan kunt je dit doen in jouw 
browserinstellingen. 
 

Hoe kun je cookies 
verwijderen? 
 

Indien je geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het 
uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kun je cookies weigeren door jouw 
browserinstellingen te wijzigen. De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, 
maar als je liever hebt dat we op deze wijze geen gegevens van je verzamelen, kunt 
je er in de privacy instellingen van jouw browser voor kiezen om alle cookies te 
accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen 
van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat je niet van alle functies van 
onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van 
jouw browser om te zien hoe je jouw cookievoorkeuren kunt wijzigen.  
Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen of verwijderen 
ervan, kun je https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-
verwijderen bekijken.  

Hoe verzamelen wij 
persoonsgegeven van 
websitegebruikers 

We verzamelen jouw gegevens automatisch via cookies wanneer je onze website 
bezoekt, in overeenstemming met onze cookienotificatie op de website.    

Rechtsgrond voor het 
verwerken van 
gegevens van 
websitegebruikers 

Wij verwerken je persoonsgegevens uit het websitegebruik op basis van ons 
gerechtvaardigd belang om een zo goed, veilig en betrouwbare website te 
exploiteren. Of wij verwerken persoonsgegevens op basis van jouw voorafgaand 
uitdrukkelijke toestemming, een en ander zoals vermeld in onze cookiebar en 
cookieverklaring.  
 

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens? 
Het beschermen van jouw informatie is belangrijk voor ons. Daarom hebben we de nodige maatregelen getroffen 
die erop gericht zijn ongeautoriseerde toegang tot en misbruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij 
hebben geborgd dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is voor 
onze dienstverlening die daadwerkelijk toegang tot de informatie nodig hebben.   
 
Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens? 
Wij bewaren je persoonsgegevens 5 JAAR na het afronden van onze betreffende dienstverlening. De 
persoonsgegevens die wij langer dienen te bewaren op grond van financiële en fiscale wetgeving bewaren wij 7 
jaar.  
 
Hoe krijg je toegang tot, wijzig je of trek je persoonsgegevens die je met ons gedeeld had 
in? 
Je hebt ter bescherming van je persoonsgegevens verschillende wettelijke rechten met betrekking tot deze 
gegevens. Om hierover met ons te spreken, kan je contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 088-453 
0542 of FG@dejongpartners.nl. We doen ons best zo snel mogelijk op jouw verzoek te reageren.  Hou er rekening 
mee dat we mogelijk een verslag van onze communicatie met je bewaren om ons te helpen mogelijke problemen 
die je opwerpt op te lossen. 
 

  

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/nGAiCSD2wV1FC1BmuwTnnDB5tlWn9L4xeKfUByfpC2vsfNPc31JYVudfAOdxz13_1qmqZq5qrVk4uUCcnE4_EVa3B24paso3JGINVSXQ9QUP1NlPnDIdlozgEVAS7l0ggYZuG5rHgQP7NZC5dAJmfCSPpOcSWyyspEOURSoCl-ljd3Hgp7CEgNPrHEoYgly-rBbLKZa4gcO5LTjtYq-djRhvIoGbDQTRQkKHXj6Vgpr7clFz8RVImpAYtdSEOSINs0zv
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/nGAiCSD2wV1FC1BmuwTnnDB5tlWn9L4xeKfUByfpC2vsfNPc31JYVudfAOdxz13_1qmqZq5qrVk4uUCcnE4_EVa3B24paso3JGINVSXQ9QUP1NlPnDIdlozgEVAS7l0ggYZuG5rHgQP7NZC5dAJmfCSPpOcSWyyspEOURSoCl-ljd3Hgp7CEgNPrHEoYgly-rBbLKZa4gcO5LTjtYq-djRhvIoGbDQTRQkKHXj6Vgpr7clFz8RVImpAYtdSEOSINs0zv
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/ExJNcV8Qvk3yt3TlK0F5p_PHC0nqTUs4036o6K5rYw8zTAgakfLa6vtVIQeZTNFOeFYTTcEnBHtmcDxrID0tCC7_haKj5RT36jjKBW9beUDMuKIHYprGlTJEu_vak3jea_MSyAMi0phTlEpg2C3ESePJhFBG2AKnzsmeWlDbuCGieP4yf1ZcgXiiWKetgtG5gc-SymWIjxMNLpzmhAvQLVPsRfWsa8xflNSvRL86wOuKxQ#ANNEX1
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Recht op het intrekken van toestemming 
Wanneer we jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten hebben 
verkregen, heb je het recht op elk gewenst moment jouw toestemming in te trekken. 
 
Verzoek van betrokkene tot toegang tot gegevens 
Je hebt op elk moment het recht ons te vragen welke informatie we over je verwerken en kan je ons vragen deze 
informatie aan te passen of bij te werken. In zo’n geval kunnen we aan jouw verzoek voldoen, of, in aanvulling 
daarop een van de volgende dingen doen:  

• We zouden je kunnen vragen jouw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over jouw 
verzoek; en  

• Waar we daar wettelijk het recht toe hebben, zouden we jouw verzoek kunnen afwijzen. In dat geval 
zullen we altijd uitleggen waarom we dat doen.  

Recht op verwijdering 
In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld wanneer we jouw gegevens onrechtmatig verwerkt zouden hebben) heb je het 
recht ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te “wissen”. We zullen binnen 30 dagen op jouw verzoek reageren 
(hoewel we in bepaalde gevallen deze periode zouden mogen verlengen) en zullen alleen niet kunnen voldoen aan 
je verzoek indien bepaalde beperkende voorwaarden van toepassing zijn. Indien we akkoord gaan met jouw 
verzoek, zullen we jouw gegevens verwijderen, maar nemen we over het algemeen aan dat je wilt dat we jouw 
naam noteren op een lijst met personen die er de voorkeur aan geven niet door ons benaderd te worden. Op deze 
wijze minimaliseren we de kansen dat in de toekomst contact met je opgenomen wordt mochten jouw gegevens 
in op zichzelf staande omstandigheden verzameld worden. Indien je liever niet hebt dat we dit doen, kunt je dit 
aangeven. 
 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
Indien je wenst, heb je het recht om jouw data van ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te 
dragen. We zullen je hierbij helpen – ofwel door de gegevens direct voor je over te dragen, ofwel door je te 
voorzien van een kopie in een veel gebruikt machinaal leesbaar formaat. 
 
Recht op bezwaar en klacht 
Als we jouw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, zonder 
dat er sprake is van toestemming of een uitvoering van een overeenkomst, en je het hier niet mee eens bent, dan 
heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken. We zullen binnen 30 dagen op jouw bezwaar reageren. Ook heb 
je, als daarvoor aanleiding bestaat, het recht om een klacht bij ons in te dienen over de manier waarop wij 
omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk gemotiveerd antwoord geven. 
 
Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit 
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht 
je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, je hebt op grond van de privacywetgeving ook het recht om 
een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer details hierover vind je bij de contactdetails hieronder.  
 
Contact details 
De Jong & Partners Juristen -is de entiteit die 
verantwoordelijk is voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Via deze contactgegevens kun je 
contact opnemen om: 

• toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens die 
je ons verstrekt hebt en/of die wij verwerken; 

• deze te wijzigen of in te trekken;  
• het indienen van klachten, of indien je misbruik 

of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot 
jouw persoonlijke informatie vermoedt;  

• om jouw toestemming voor de verwerking van 
jouw persoonsgegevens in te trekken (wanneer 
toestemming de juridische grond is waarop we 
jouw persoonsgegevens verwerken); 

• opmerkingen of suggesties met betrekking tot dit 
privacy statement. 

• In geval van een vermoeden van een datalek 

 
De Jong & Partners Juristen  
Bevermeerseweg 12  
6986 BL  
Angerlo 
088-4530542 
 
E-mail FG@dejongpartners.nl 
Website http:/wwwdejongpartners.nl 

  

https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/ghm1PIcSU6wmsm5q9hSHL4I9JcSEKDfYYVubEN6GZMAm1CJyZ8G3zt7aZTRj0txy7u1HX8V8vWwgog1qyGuxqjnpo_FdOQOkcbmyaM70mvVX9NHHt7b5NCRXmDDaitqjATJRkdBfWPhRNXOgzOll2ltdww4WRZWkZFKb6poml5o0eEwBxF5JauLmHk-TnvXpPyUDobkjB9m1edWcZcBDVIh7uo9It_hA4qROq-9naWZ3ChiqL3mXDvKd2dscd6XSQu_AKSpnvDbW0GtQDvnBtssJn-NwAX0sRlqp
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/ghm1PIcSU6wmsm5q9hSHL4I9JcSEKDfYYVubEN6GZMAm1CJyZ8G3zt7aZTRj0txy7u1HX8V8vWwgog1qyGuxqjnpo_FdOQOkcbmyaM70mvVX9NHHt7b5NCRXmDDaitqjATJRkdBfWPhRNXOgzOll2ltdww4WRZWkZFKb6poml5o0eEwBxF5JauLmHk-TnvXpPyUDobkjB9m1edWcZcBDVIh7uo9It_hA4qROq-9naWZ3ChiqL3mXDvKd2dscd6XSQu_AKSpnvDbW0GtQDvnBtssJn-NwAX0sRlqp
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Hoe kun je contact opnemen met de toezichthoudende 
autoriteit in Nederland.  
 
Indien je na het maken van bezwaar en/of indienen van 
een klacht bij De Jong & Partners Juristen niet tevreden 
bent met de wijze waarop wij je klacht hebben behandeld, 
kan je op elk moment een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan je doen via de website van de 
Autoriteit.    
 

De Autoriteit Persoonsgegevens.  
Je kunt op de volgende manieren contact opnemen: 

  
Telefonisch: 088 1805 250 
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van  
9.00 tot 17.00 uur. 
 
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
Per post: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag 
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-
doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-
persoonsgegevens 
 

Versiebeheer 
Dit is versie 8 november 2022 van de externe Privacy statement van De Jong & Partners Juristen. Onze Privacy 
statement wordt regelmatig aangepast. Je kan altijd op onze website de meest recente versie bekijken.  
   

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
https://ct-url-protection.portal.checkpoint.com/v1/load/WwXO_507iF5kmSTiT72JHuD8HQa_fghDR5F3qm3S-m1WqH2hBKwLzG83fRXFdKL4S8e0rrHeBncsPefokE0SqoX5l54fS3AxJvFB9eJGEa2TBEws-yxI9lilHOWlfLCCXUYH_jOPLIhmR2LwgJxfZ1Gojl95A-qEvJmBSf4_8ykkYOv0IpSkwbnBioRZm4R5D6dg7mEWmhtzV6N0p1HBODYKmkbtFJwfVLJ5r2ly4YvoGEKOwEe9pIDEeezZDVw2xUPd0en5YK_rAeMZbe8d9rRhWA4VtvXiun74YI7OC3HkQhC5tyA
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