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Privacy & Cookies Statement 

 

In dit Privacy & Cookies Statement leest u hoe mr. R. Balk handelend onder de 

naam Balk Legal gevestigd te Amsterdam (hierna: Balk Legal) 

persoonsgegevens verwerkt.          

 

1. Verzameling persoonsgegevens 

 

Balk Legal verzamelt op de volgende manieren persoonsgegevens: 

 

1. Via de website www.balklegal.nl. Dit geschiedt uitsluitend door middel 

van analytische cookies. U wordt ter zake verwezen naar onderstaand 

cookies statement;       

  

2. Bij het aannemen, behandelen en archiveren van dossiers. 

 

2. Welke persoonsgegevens 

 

In het kader van aan hem verstrekte opdrachten, verwerkt Balk Legal onder 

andere de volgende persoonsgegevens: 

 

1. NAW-gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, 

telefoonnummer en geboortedatum.  

 

3. Doel en rechtvaardigingsgrond 

 

Balk Legal gebruikt uw persoonsgegevens voor het volgende doel en / of de 

volgende rechtvaardigingsgrond: 

  

1. het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent, meer specifiek 

de aan Balk Legal verstrekte opdracht inzake juridische dienstverlening. 

Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt teneinde u op de hoogte 

houden van de voortgang van uw dossier, het opstellen van juridische 

documenten en / of het overeengekomen honorarium aan u te factureren.   
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4. Duur bewaring persoonsgegevens 

 

Balk Legal bewaart persoonsgegevens tot zeven jaar na het sluiten van een 

dossier. Dit is in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn alsmede de 

“Handleiding archivering” van de Nederlandse Orde van Advocaten.    

 

5. Beveiliging persoonsgegevens 

 

Balk Legal neemt met inachtneming van de stand van de techniek passende 

technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te 

beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en onbevoegde toegang.  

 

6. Doorgifte persoonsgegevens aan derden 

 

De website www.balklegal.nl wordt gehost bij Hostnet. Indien u Balk Legal een e-

mail stuurt, kunnen uw persoonsgegevens op servers van Hostnet worden 

opgeslagen. Balk Legal heeft afspraken met deze partij gemaakt om de 

zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. 

 

Balk Legal kan uw gegevens doorgeven aan derden, zoals adviseurs, fiscalisten, 

deurwaarders en gerechtelijke instanties uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld in geval van 

het inwinnen van extern advies of het indienen en / of betekenen van 

processtukken. 

  

7. Opvragen en wissen persoonsgegevens; intrekken toestemming 

 

U kunt Balk Legal verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze 

te rectificeren, te wissen of de omvang van de verwerking daarvan te beperken. 

Tevens heeft u het recht om bij Balk Legal bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens alsmede het recht om Balk Legal te 

verzoeken uw gegevens aan u over te dragen in een gangbare datastandaard. 

De contactgegevens van Balk Legal vindt u onderaan dit Privacy & Cookies 

Statement. 
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Indien u het niet eens bent met de manier waarop Balk Legal uw verzoeken 

onder hoofdstuk 7 van dit Privacy & Cookies Statement afhandelt, dan kunt u 

een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.     

 

8. Cookies 

 

Op de website www.balklegal.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn 

kleine bestandjes die met pagina’s van de website worden meegezonden en door 

uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hieronder 

leest u welke cookies Balk Legal gebruikt en met welk doel dat gebeurt. 

 

Analytische Cookies 

 

Analytische cookies worden gebruikt om te analyseren op welke manier de 

website wordt gebruikt, welke pagina’s het meest worden bezocht, vanuit welke 

delen van Nederland dit gebeurt, enzovoorts. Dit gebeurt enerzijds om de 

werking van de website te verbeteren en anderzijds om kennis te verzamelen 

over de interesses van de gebruikers van de website. 

 

Balk Legal gebruikt hiervoor Google Analytics. Balk Legal volgt de handleiding 

voor privacy-vriendelijk gebruik van Google Analytics zoals opgesteld door de 

Autoriteit Persoonsgegevens. Hieruit volgt onder meer dat Balk Legal een 

verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google op grond waarvan de 

Google Analytics cookies op de meest privacy-vriendelijke manier zijn ingesteld. 

Bovendien worden de laatste drie cijfers van uw IP-adres niet meegestuurd naar 

Google.  

 

9. Wijziging Privacy & Cookies Statement 

 

Balk Legal heeft te allen tijde het recht om dit Privacy & Cookies Statement 

eenzijdig te wijzigen. Balk Legal plaatst altijd de laatste wijzigingsdatum onder 

dit Privacy & Cookies Statement. Balk Legal raadt u aan regelmatig te 

controleren of dit Privacy & Cookies Statement is gewijzigd. 

 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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11. Contactgegevens 

 

Indien u vragen heeft over dit Privacy & Cookies Statement, dan kunt u contact 

opnemen met: 

 

Balk Legal 

t.a.v. de heer mr. R. Balk 

Van Tuyll Van Serooskerkenweg 12-1 

1076 JK  AMSTERDAM 

balk@balklegal.nl 

 

 

2 mei 2019 
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