
 

 

Privacy Statement Solitt Law BV 

 

1. Solitt Law B.V. (hierna: Solitt) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de 

advocatenpraktijk uit te oefenen. In dit kader ontvangt en verwerkt Solitt persoonsgegevens zoals bedoeld in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (UAVG). In dit Privacy Statement beschrijft Solitt hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met 

persoonsgegevens omgaat. 

2. De persoonsgegevens ontvangt Solitt direct van haar opdrachtgever(s) (hierna: de cliënt(en)), zakelijke relaties of via 

openbare bronnen zoals de informatie beschikbaar op het internet. Daarnaast ontvangt Solitt persoonsgegevens van 

derden zoals de Kamer van Koophandel, en van politiële, justitiële en gerechtelijke instanties. De informatie die Solitt 

van derden ontvangt, heeft bijvoorbeeld betrekking op basisgegevens zoals deze zijn opgenomen in het 

Handelsregister of Kadaster, informatie uit strafdossier van cliënten of derden of andere informatie in het kader van de 

strafrechtelijke vervolging van cliënten of derden. 

3. Solitt verwerkt de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met de cliënt 

(hierna: de overeenkomst),om te voldoen aan de wettelijke en/of juridische verplichtingen waaronder de 

verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (hierna: Wwft) dan wel 

op basis van het gerechtvaardigd belang van Solitt met betrekking tot het opbouwen en onderhouden van zakelijke 

relaties en cliëntrelaties. Indien vereist zal Solitt voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van cliënt 

dan wel de zakelijke relatie vragen.   

4. Solitt kan de persoonsgegevens met derden delen indien dit nodig is in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het gerechtvaardigd belang van Solitt of een derde dan wel 

wanneer de cliënt hiertoe zijn toestemming heeft gegeven. Voorbeelden van partijen met wie de persoonsgegevens 

kunnen worden gedeeld zijn: gerechtelijke instanties, toezichthouders, personen betrokken bij de juridische 

dienstverlening en partijen die door Solitt zijn ingeschakeld voor het leveren van ondersteunende diensten, zoals ICT 

leveranciers. 

5. Solitt bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy 

Statement. 

6. Cliënten en zakelijke relaties hebben het recht om te weten welke persoonsgegevens Solitt verwerkt (recht op inzage). 

Daarnaast hebben cliënten en zakelijke relaties het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens, het recht om persoonsgegevens te rectificeren/corrigeren, het recht om persoonsgegevens te 

(laten) verwijderen, het recht om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken, het recht op dataportabiliteit, 

het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing en het recht om de gegeven toestemming in te trekken. 

Wanneer de verwerking plaatsvindt op grond van het gerechtvaardigd belang van Solitt dan hebben cliënten en 

zakelijke relaties eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerkingen die plaatsvinden op basis van deze 

grondslag. Cliënten en zakelijke relaties kunnen deze rechten slechts uitoefenen voor zover de wet deze rechten 

toekent. Om gebruik te maken van deze rechten dient contact te worden opgenomen met Solitt onder vermelding van 

‘Persoonsgegevens’ via onderstaande contactgegevens: 

 

Solitt Law B.V. 

Zuid-Hollandlaan 7, 

2596 AL Den Haag 

e-mail: info@solitt.nl  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek wordt gedaan door de persoon van wie de persoonsgegevens zijn, verzoekt 

Solitt de persoon die een beroep doet op één of meerdere van bovenstaande rechten een kopie identiteitsbewijs bij 

het verzoek mee te sturen. 

7. Solitt past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Solitt heeft zowel technische als 

organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.  

8. Indien de cliënt de gegevens nodig voor het aangaan van de relatie niet verstrekt, waaronder de noodzakelijk gegevens 

ingevolge de Wwft dan wel de Verordening op de advocatuur, dan zal Solitt geen zakelijke relatie met de cliënt 

aangaan. 

9. De manier waarop Solitt persoonsgegevens verwerkt, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die worden 

verwerkt kan wijzigen. Daarom behoudt Solitt het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. In het Privacy 

Statement wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.  

 

Deze privacy statement is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.  
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