
Privacyreglement van Stichting Wetwinkel Amsterdam 
 
1.0 Inleiding 

Dit is het privacyreglement van Stichting Wetwinkel Amsterdam (hierna: de stichting). 
De stichting verwerkt persoonsgegevens van cliënten. Dat is nodig om een cliënt van 
adequaat juridisch advies te kunnen voorzien. Bijvoorbeeld om namens cliënt op te 
kunnen treden tegenover derden. Omdat wij persoonsgegevens verwerken, zijn de 
wettelijke bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 
toepassing. In dit privacyreglement informeren wij u nader over deze bepalingen.  

 
2.0 Toepassingsbereik 

Dit privacyreglement is van toepassing op donateurs, cliënten, vrijwilligers en 
samenwerkingspartners van de stichting.  

 
3.0 Adresgegevens 

Dit privacyreglement heeft betrekking op diensten die worden verleend door de 
stichting. De stichting bevindt zich op Nieuwe Achtergracht 164, 1018WV Amsterdam en 
kan overigens worden bereikt op info@wetwinkelamsterdam.nl of 020 525 4768.  

 
4.0 Persoonsgegevens 

De stichting kan persoonsgegevens verzamelen als u van onze diensten gebruik maakt 
en/of als u het contactformulier op www.wetwinkelamsterdam.nl invult en/of het 
contactformulier op www.amsterdamlawhub.nl invult. Uw toestemming vragen wij bij 
een fysieke intake en bij het invullen van het contactformulier. U gaat akkoord met 
hetgeen is bepaald in de Algemene Voorwaarden van de stichting. De Algemene 
Voorwaarden vindt u op www.wetwinkelamsterdam.nl. De stichting verzamelt de 
volgende persoonsgegevens: 
1) Contactgegevens 

a. Woonadres 
b. Telefoonnummer 
c. E-mailadres 
d. Voor- en achternaam 

2) Zaak-specifieke gegevens 
a. Door u verstrekte details over uw zaak 
b. Door u verstrekte documenten betreffende uw zaak 
c. Door ons samengestelde juridische beschrijving van uw zaak 

 
5.0 Delen van persoonsgegevens 

De stichting deelt uw persoonsgegevens niet met derden zonder uw uitdrukkelijke 
toestemming. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als wij uw zaak naar een advocaat 
doorverwijzen. 

 
6.0 Bewaringsplicht 

De stichting bewaart uw persoonsgegevens voor een periode van vijf jaar vanaf het 
moment dat de stichting uw zaak heeft afgesloten. U wordt van het afsluiten van een 
zaak schriftelijk op de hoogte gesteld.  

 



7.0 Rechten 
1) U hebt het recht om van ons te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd 

uit de archieven van de stichting. Stuur daartoe een e-mail naar 
info@wetwinkelamsterdam.nl en vernoem daarbij uw naam en de datum van 
aanmelding van uw zaak.  

2) U hebt het recht tot inzage van uw persoonsgegevens. Stuur daartoe een e-mail naar 
info@wetwinkelamsterdam.nl en vermeld daarbij uw naam en datum van 
aanmelding van uw zaak.  

3) U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verzameling van uw 
persoonsgegevens. Stuur daartoe een e-mail naar info@wetwinkelamsterdam.nl en 
vermeld daarbij uw naam en datum van aanmelding van uw zaak.  

4) U hebt het recht op beperking van de verzameling van uw persoonsgegevens. Stuur 
daartoe een e-mail naar info@wetwinkelamsterdam.nl en vermeld daarbij uw naam 
en datum van aanmelding van uw zaak.  

5) U hebt het recht om geïnformeerd te worden over wat er met uw persoonsgegevens 
gebeurt. Stuur daartoe een e-mail naar info@wetwinkelamsterdam.nl en vermeld 
daarbij uw naam en datum van aanmelding van uw zaak.  

 
8.0 Register 

De stichting houdt bij van welke personen zij persoonsgegevens verzamelt. Dit wordt 
bijgehouden in een register van de stichting. Dit register is alleen toegankelijk voor de 
stichting. Het register bevat de gegevens zoals vermeld in artikel 4 en legt deze vast voor 
een periode van vijf jaar, met inachtneming van artikel 7.  

 
9.0 Beveiliging 

De persoonsgegevens die de stichting verwerkt worden digitaal en fysiek opgeslagen.   
 
10.0 Datalekken 

De stichting heeft een plicht om datalekken te melden wanneer deze plaatsvinden en de 
stichting daarvan op de hoogte is, of op de hoogte is geraakt.  

 
11.0 Wijzigingen 

Dit privacyreglement is aan wijzigingen onderhevig. De meest actuele versie vindt u op 
www.wetwinkelamsterdam.nl.  

 
12.0 Vragen en opmerkingen 

Vragen en opmerkingen kunnen worden gericht naar info@wetwinkelamsterdam.nl en 
worden behandeld door de secretaris van de stichting.  
 


