
	

	
	

 

Privacyreglement  
 Wetswinkel Landgraaf	

	
Stichting	 Wetswinkel	 Landgraaf,	 gevestigd	 aan	 het	 Sweelinckplein	 1	 te	 Landgraaf	 (6371	 LB),	 is	
verantwoordelijk	 voor	 de	 verwerking	 van	 persoonsgegevens	 zoals	 weergegeven	 in	 dit	
privacyreglement.	
	
Algemene	persoonsgegevens	die	wij	verwerken	
Stichting	Wetswinkel	 Landgraaf	 verwerkt	 uw	 persoonsgegevens	 omdat	 u	 gebruik	 maakt	 van	 onze	
diensten	 en/of	 omdat	 u	 deze	 zelf	 aan	 ons	 verstrekt	 heeft.	 De	 grondslag	 van	 de	
persoonsgegevensverwerking	is	uw	schriftelijke	toestemming.	Hieronder	vindt	u	een	overzicht	van	de	
algemene	persoonsgegevens	die	wij	verwerken:	

v Voor-	en	achternaam	
v Adresgegevens	

	

v Telefoonnummer	
v E-mailadres	

	
Bijzondere	en/of	gevoelige	persoonsgegevens	die	wij	verwerken	
Stichting	Wetswinkel	Landgraaf	verwerkt	de	volgende	bijzondere	en/of	gevoelige	persoonsgegevens	
van	u:	

v Nationaliteit	
v Sekse	
v Leeftijd	
v Werk	gerelateerde	gegevens		
v Godsdienst	of	levensovertuiging	
v Politieke	voorkeur	

	

v Lidmaatschap	vakbond	
v Gezondheid	
v Gegevens	over	kredietwaardigheid	
v Burgerservicenummer	(BSN)	
v Gegevens	 van	 personen	 jonger	 dan	 16	

jaar*	
	

	
*Onze	website	en	diensten	verzamelen	in	beginsel	geen	informatie	over	websitebezoekers	die	jonger	
zijn	dan	16	jaar,	tenzij	ze	toestemming	hebben	van	ouder	of	voogd.	We	kunnen	echter	niet	controleren	
of	een	bezoeker	ouder	dan	16	jaar	is.	Wij	raden	ouders	dan	ook	aan	betrokken	te	zijn	bij	eventuele	
adviesverlening	 door	 ons	 aan	 hun	 kinderen,	 om	 zo	 te	 voorkomen	 dat	 er	 gegevens	 over	 kinderen	
verzameld	worden	zonder	ouderlijke	toestemming.		
	
Gegevens	waarbij	wij	een	gerechtvaardigd	belang	hebben	

v Cookies		
v IP-adres	

	
De	cookies	die	op	uw	computer,	 tablet	of	smartphone	worden	geplaatst,	zijn	nodig	om	de	website	
goed	te	laten	werken.	U	kunt	via	de	instellingen	in	uw	internetbrowser	deze	cookies	tevens	weigeren	
of	verwijderen.	Verder	laten	wij	de	website	hosten	via	een	externe	partij.	Deze	webbeheerder	maakt	
gebruik	van	Google	Analytics	om	websitestatistieken	te	verzamelen,	daarbij	kan	het	zijn	dat	uw	 IP-
adres	wordt	verwerkt.	Er	wordt	op	een	veilige	manier	omgegaan	met	uw	gegevens,	deze	zullen	enkel	
worden	opgeslagen	en	verder	met	niemand	worden	gedeeld.		
	
	
	



	

	
	

	
Doeleinden	verwerken	persoonsgegevens	
Stichting	Wetswinkel	Landgraaf	verwerkt	uw	persoonsgegevens	voor	de	volgende	doelen:		

- Om	onze	diensten	te	kunnen	leveren,	waaronder	u	te	voorzien	van	een	zo	goed	mogelijk	advies	
- Om	u	zo	goed	mogelijk	te	helpen	bij	de	vertegenwoordiging	van	uzelf	
- Om	u	te	kunnen	bellen,	e-mailen	of	een	brief	te	kunnen	sturen	indien	dit	nodig	 is	om	onze	

dienstverlening	uit	te	kunnen	voeren.		
	
Bewaartermijn	persoonsgegevens	
Stichting	Wetswinkel	Landgraaf	bewaart	uw	persoonsgegevens	niet	langer	dan	strikt	noodzakelijk	is	
om	de	bovenstaande	beschreven	doelen	te	realiseren	waarvoor	uw	gegevens	worden	verzameld.	De	
bewaartermijn	 betreft	 niet	 langer	 dan	 twee	 jaar	 na	 het	 invullen	 van	 de	 door	 ons	 toegereikte	
schriftelijke	privacyverklaring.	
	
Delen	van	persoonsgegevens	met	derden	
Stichting	Wetswinkel	 Landgraaf	 deelt	 uw	 gegevens	 niet	 met	 derden	 en	 verstrekt	 deze	 uitsluitend	
indien	dit	nodig	is	voor	de	uitvoering	van	onze	dienstverlening	of	om	te	voldoen	aan	een	wettelijke	
verplichting.	Voor	het	delen	van	uw	gegevens	met	derden	wordt	altijd	uw	toestemming	gevraagd.	Deze	
toestemming	kunt	u	ook	altijd	weer	intrekken.	
	
Uw	rechten	ten	aanzien	van	persoonsgegevensverwerking	
U	heeft	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	Stichting	Wetswinkel	Landgraaf	en	heeft	
u	het	recht	op	gegevensoverdraagbaarheid.	Dat	betekent	dat	u	bij	ons	een	verzoek	kunt	indienen	om	
de	persoonsgegevens	die	wij	van	u	beschikken	in	een	computerbestand	naar	u	of	een	andere,	door	u	
genoemde	organisatie,	te	sturen.		

Uitoefenen	van	uw	rechten	
U	kunt	een	verzoek	tot	inzage,	correctie,	verwijdering,	gegevensoverdraging	van	uw	persoonsgegevens	
of	 een	 verzoek	 tot	 intrekking	 van	 uw	 toestemming	 of	 bezwaar	 op	 de	 verwerking	 van	 uw	
persoonsgegevens	sturen	naar	info@wetswinkel-landgraaf.nl.	Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	het	verzoek	
tot	inzage	door	u	is	gedaan,	vragen	wij	u	een	kopie	van	uw	identiteitsbewijs	met	het	verzoek	mee	te	
sturen.	 Maak	 in	 deze	 kopie	 uw	 pasfoto,	 MRZ	 (de	 strook	 met	 nummers	 onderaan	 het	 paspoort),	
paspoortnummer	 en	 Burgerservicenummer	 (BSN)	 zwart.	 Dit	 ter	 bescherming	 van	 uw	 privacy.	We	
reageren	zo	snel	mogelijk,	uiterlijk	binnen	vier	weken,	op	uw	verzoek.	Stichting	Wetwinkel	Landgraaf	
wil	 u	 er	 tevens	op	wijzen	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	
Stichting	Wetswinkel	Landgraaf	neemt	de	bescherming	van	uw	gegevens	serieus	en	neemt	passende	
maatregelen	 om	 misbruik,	 verlies,	 onbevoegde	 toegang,	 ongewenste	 openbaarmaking	 en	
ongeoorloofde	wijziging	tegen	te	gaan.	Zo	worden	de	door	ons	verstrekte	adviezen	altijd	versleuteld	
verstuurd	en	vindt	er	jaarlijks	een	gecertificeerde	archiefvernietiging	plaats.	Als	u	de	indruk	heeft	dat	
uw	gegevens	niet	goed	beveiligd	zijn	of	er	aanwijzingen	zijn	van	misbruik,	neem	dan	contact	op	via	
info@wetswinkel-landgraaf.nl.	
	
	
	
	



	

	
	

	
Aanpassing	privacyreglement	en	privacyverklaring	
Stichting	 Wetswinkel	 Landgraaf	 is	 bevoegd	 eenzijdig	 dit	 privacyreglement	 en	 de	 daarbij	
samenhangende	 privacyverklaring	 te	 wijzigen.	 Wij	 raden	 u	 aan	 om	 de	 verklaring	 regelmatig	 op	
wijzigingen	 te	 controleren.	 Dit	 kan	 via	 onze	 website	 www.wetswinkel-landgraaf.nl.	 Indien	 er	
belangrijke	wijzingen	plaatsvinden,	zullen	wij	u	hiervan	via	de	website	op	de	hoogte	brengen.	
	
Meer	informatie	
Indien	er	na	het	lezen	van	dit	privacyreglement	nog	onduidelijkheden	bestaan	ten	aanzien	van	onze	
persoonsgegevensverwerking,	 kunt	 u	 voor	 verdere	 informatie	 en	 vragen	 een	 e-mail	 sturen	 naar	
info@wetswinkel-landgraaf.nl.	
	

	


