
PRIVACYVERKLARING 

 

Het Netwerk FamilierechtAdvocaat is een onafhankelijke vereniging van en voor zelfstandige vFAS-advocaat-
mediators. De via onze website verwerkte persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.  
 
Persoonsgegevens 
Afhankelijk van de diensten die je gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: 

• e-mailadres 

• functie 

• gebruikersnaam 

• informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier 

• NAW-gegevens 

• inloggegevens/profielnaam/schermnaam 

• vragen die jij aan ons stelt en/of meldingen die jij aan ons doorgeeft 
 
Doeleinden 
Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke 
diensten of functionaliteiten jij gebruikt): 

• Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap, onze community of een van onze overige diensten. 

• Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen  

• Om onze website te verbeteren. 
 
Verstrekking aan derden 
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de 
door jou bestelde producten of diensten, waaronder de aan de vereniging gelieerde leveranciers van kennisproducten. 
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat 
je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze iet meer 
nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht is.  
 
Beveiligen en bewaren 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw 
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, 
dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat 
wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere 
bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer 
moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst. 
 
Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn 
verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw 
persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze 
website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te 
raadplegen. 
 
 



Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens 
Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. 
 
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via een e-mail aan 
info@netwerkfamilierechtadvocaat.nl. 
 
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw 
verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je 
daarvan op de hoogte brengen. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk doen wij ons best om zo goed mogelijk te handelen. Op grond van de privacywetgeving heb je 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. 
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