
Privacy policy Stichting de Haagse Wetswinkel 

 

 

Artikel 1 – Definities 
1.1 Onder ‘de Haagse Wetswinkel’ wordt in deze privacy policy verstaan Stichting de Haagse 

Wetswinkel, gevestigd aan het Spui 68, 2511 BT te Den Haag. 

1.2 Onder ‘persoonsgegevens’ wordt in deze privacy policy verstaan alle privacygevoelige gegevens. 

1.3 Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt in deze privacy policy verstaan ras, etnische afkomst, 

politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of 

strafrechtelijke gegevens. 

1.4 Onder ‘verwerken’ wordt in deze privacy policy verstaan het opslaan, wijzigen, delen of 

(gedeeltelijk) verwijderen. 

1.5 Onder ‘minderjarigen’ wordt in deze privacy policy verstaan personen die jonger zijn dan 16 jaar. 

1.6 Onder ‘medewerkers’ wordt in deze privacy policy verstaan de vrijwillig juridisch adviseurs die 

op basis van een vrijwilligersovereenkomst in dienst zijn bij de Haagse Wetswinkel. 

 

Artikel 2 – Verwerkingsverantwoordelijke 
2.1 De Haagse Wetswinkel is de verwerkingsverantwoordelijke. 

2.2 De Haagse Wetswinkel is voor vragen op het gebied van privacy bereikbaar per mail op het e- 

      mailadres info@haagsewetswinkel.nl.  

 

Artikel 3 – Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 
3.1 De Haagse Wetswinkel verwerkt persoonsgegevens: 

- om haar diensten te kunnen leveren; 

- om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving; 

- voor het bedrijfsbelang van de Haagse Wetswinkel. 

3.2 De Haagse Wetswinkel zal in het geval het gaat om de verwerking van persoonsgegevens voor  

      haar bedrijfsbelang een gedegen afweging maken tussen uw privacybelang en het bedrijfsbelang. 

 

Artikel 4 – Soorten persoonsgegevens 
4.1 De Haagse Wetswinkel kan de volgende gegevens voor de in artikel 3.1 genoemde doelen  

      verwerken: 

  - Naam-, adres- en woonplaatsgegevens; 

 - Contactgegevens, zoals een (mobiele) telefoonnummer en een e-mailadres; 

 - Geboortedatum en geslacht; 

 - Inkomensgegevens en gezinssituatie. 

4.2 De Haagse Wetswinkel verwerkt wel bijzondere persoonsgegevens, zoals strafrechtelijke en  

      medische gegevens.. 

 

Artikel 5 – Verkrijging persoonsgegevens 
5.1 De Haagse Wetswinkel verkrijgt persoonsgegevens door deze van u op te vragen.  

5.2 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Haagse wetswinkel dient u de  

      persoonsgegevens genoemd in artikel 4.1 te verstrekken.  

 

Artikel 6 – Minderjarigen 
6.1 Minderjarigen mogen alleen gegevens aan de Haagse Wetswinkel verstrekken met toestemming  

      van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers die op de hoogte zijn van de inhoud van de  

      geldende privacy policy. 

6.2 De toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers als bedoeld in het vorige lid kan in  

      persoon of schriftelijk worden gegeven aan de Haagse Wetswinkel.  
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Artikel 7 – Interne verwerking van persoonsgegevens 
7.1 Persoonsgegevens worden binnen de Haagse Wetswinkel gedeeld met geautoriseerde medewerkers  

      die contractueel gebonden zijn aan een geheimhoudingsbeding. Uw persoonsgegevens en de  

      gegevens over uw zaak mogen buiten de Haagse Wetswinkel niet met derden worden gedeeld.  

7.2 De medewerkers zullen in geen geval persoonsgegevens of gegevens over uw zaak bewaren op  

      persoonlijke draagapparaten, zoals een laptop of mobiel. 

7.3 Persoonsgegevens en gegevens over uw zaak worden in een beveiligd digitaal dossier op  

      Microsoft Sharepoint opgeslagen.  

7.4 Contact over uw zaak vindt plaats over de infomail van de Haagse Wetswinkel  

      (info@haagsewetswinkel.nl). Verzonden en ontvangen mailtjes blijven in deze mail opgeslagen.   

 

Artikel 8 – Externe verwerking van persoonsgegevens 
8.1 Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. 

8.2 Van het vorige lid kan worden afgeweken met uw schriftelijke toestemming. 

8.3 Schriftelijke toestemming als bedoeld in artikel 8.2 wordt gegeven door het invullen van een  

      machtigingsformulier van de Haagse Wetswinkel. 

 

Artikel 9 – Bewaartermijn van persoonsgegevens 
9.1 De Haagse Wetswinkel bewaart uw persoonsgegevens zolang u gebruik maakt van haar diensten. 

9.2 De Haagse Wetswinkel bewaart uw persoonsgegevens, na afsluiting van uw dossier, vijf jaar. 

9.3 Van de termijn gesteld in lid 9.2 kan worden afgeweken als dit bij wet is bepaald. 

 

Artikel 10 – Beveiliging van persoonsgegevens 
10.1 De Haagse Wetswinkel beschermt uw persoonsgegevens door het treffen van organisatorische en  

        technische beveiligingsmaatregelen. Hierdoor wordt de kans op ongeoorloofde toegang tot  

        persoonsgegevens minimaal. 

10.2 De beveiliging als bedoeld in het vorige lid wordt zo goed als mogelijk getroffen en is afhankelijk  

        van de stand van de techniek. 

 

Artikel 11 – Uw rechten als betrokkene 
11.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

11.2 U heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

11.3 U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

11.4 U kunt te allen tijde een verzoek indienen bij de Haagse Wetswinkel om uw gegevens in te zien,  

        corrigeren of verwijderen.  

11.5 Een verzoek als bedoeld in lid 11.4 kan door een e-mail te versturen naar  

        bestuur@haagsewetswinkel.nl. U dient in uw verzoek aan te geven welke persoonsgegevens u  

        wenst in te zien en te bewijzen dat het om uw persoonsgegevens gaat.  

11.6 Op een verzoek als bedoeld in lid 11.5 wordt binnen vier weken door het bestuur van de Haagse  

        Wetswinkel per e-mail op gereageerd. 

 

Artikel 12 – Wijzigen privacy policy 
12.1 De Haagse Wetswinkel kan deze privacy policy eenzijdig wijzigen. 

12.2 Bij wijziging van de privacy policy zal de Haagse Wetswinkel hier melding van doen op haar  

        website en al haar sociale mediakanalen.  

12.3 De laatste wijziging van deze privacy policy was op 7 juli 2018. 

 

mailto:info@haagsewetswinkel.nl
mailto:bestuur@haagsewetswinkel.nl

