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Privacy statement Okkerse & Schop Advocaten 
 

Doel van dit privacy statement 
Wij hechten waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij verwerken doorgaans 
persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. Wij verwerken persoonsgegevens in 
overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. In dit privacy statement leggen wij uit welke 
persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij dat doen. Okkerse & Schop Advocaten heeft 
medewerkers die in faillissementen tot curator worden benoemd evenals medewerkers die tot 
bewindvoerder worden benoemd. Waar in dit privacy statement over wij wordt gesproken, worden 
zowel Okkerse & Schop Advocaten als de curatoren en bewindvoerders bedoeld. Dit privacy 
statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van de volgende personen: 
 

• onze cliënten en hun werknemers; 

• leveranciers en contactpersonen die werkzaam zijn bij onze leveranciers; 

• betrokkenen faillissementen, zoals bestuurders, werknemers, crediteuren & debiteuren; 

• betrokkenen schuldhulpverleningstrajecten; 

• wederpartijen, contactpersonen die werkzaam zijn bij of voor wederpartijen en andere 
personen die voorkomen in dossiers; 

• overige betrokkenen en/of derden zoals getuigen en deskundigen. 

Contactgegevens 
Okkerse & Schop Advocaten 
Versterkerstraat 4b  
Postbus 10058 
1301 AB Almere 
privacy@okkerse-schop.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
036 - 5346220 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
De volgende persoonsgegevens kunnen door Okkerse & Schop Advocaten worden verwerkt: 
 

• naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, 
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, 
alsmede een administratienummer, het inkomen en het banknummer van de betrokkene; 

• gegevens met het oog op de behandeling van de zaak of de beslechting van een geschil; 

• gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen 
van betalingen en het innen van vorderingen; 

• andere gegevens waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de 
toepassing van een wet. 

 
Voor welke doeleinden verwerkingen wij persoonsgegevens? 
De verwerking van persoonsgegevens heeft als doel: 
 

• uitvoering te geven aan deugdelijke procesvertegenwoordiging en/of advisering; 

• indien een advocaat van Okkerse & Schop Advocaten is benoemd tot curator, dan verwerkt 

de curator persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een deugdelijke afwikkeling van 

een faillissement; 
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• indien een medewerker van Okkerse & Schop Advocaten is benoemd tot bewindvoerder, dan 

verwerkt de bewindvoerder persoonsgegevens om deugdelijke uitvoering te geven aan het 

bewind; 

• uitvoering te geven aan een deugdelijke begeleiding en/of advisering inzake een 

schuldhulpverleningstraject; 

• het onderhouden van vergaarde kennis;  

• vergoedingen en fees te reguleren; 

• de voorbereiding, beoordeling en behandeling van een zaak; 

• betrokkenen te kunnen benaderen om hen uit te nodigen voor bijeenkomsten, 

relatiegeschenken aan te bieden en/of te informeren over wetgeving en jurisprudentie; 

• teneinde onze wettelijke verplichtingen en beroepsregels na te komen. 

Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens 
Okkerse & Schop Advocaten kan persoonsgegevens verwerken op grond van:  
 

• de uitvoering van een overeenkomst; 

• een wettelijke verplichting; 

• een gerechtvaardigd belang; 

• uw toestemming; 

• de verdediging van een recht in rechte. 
 
Verwerking van persoonsgegevens door de curator 
Indien een advocaat van Okkerse & Schop Advocaten wordt benoemd tot curator in een faillissement 
geldt het volgende: 
 

• De curator is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de gegevens 
waar hij over kan beschikken en die door hem worden verwerkt in zijn hoedanigheid als 
curator, waaronder maar niet beperkt tot de controle van de administratie, 
personeelsgegevens, financiële gegevens. De curator verwerkt mogelijk ook 
persoonsgegevens indien hij (immateriële) activa van de gefailleerde ten gelde maakt of wil 
maken.  

• De curator geldt als verwerkingsverantwoordelijke vanaf de datum waarop het faillissement 
is uitgesproken en voor zover de curator feitelijk over de persoonsgegevens beschikt. De 
curator is niet aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke inzake persoonsgegevens die 
door de gefailleerde (voorheen) werden of worden verwerkt. 

• De curator kan persoonsgegevens verwerken op grond van: 
 
- de uitvoering van een overeenkomst; 
- een wettelijke verplichting; 
- een gerechtvaardigd belang; 
- uw toestemming; 
- de verdediging van een recht in rechte. 

 
Verwerking van persoonsgegevens door de bewindvoerder 
Indien een medewerker van Okkerse & Schop Advocaten wordt benoemd tot bewindvoerder geldt 
het volgende:  
 

• De bewindvoerder is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de 
gegevens waar hij over beschikt en die door hem worden verwerkt in zijn hoedanigheid als 
bewindvoerder, waaronder maar niet beperkt tot financiële gegevens.  
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• De bewindvoerder kan persoonsgegevens verwerken op grond van:  
 
- de uitvoering van een overeenkomst;  
- een wettelijke verplichting;  
- een gerechtvaardigd belang; 
- uw toestemming;  
- de verdediging van een recht in rechte. 

 

Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens? 
Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts 
toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het cliëntbestand of 
degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk 
zijn betrokken, waaronder, maar niet beperkt tot juridische ondersteuning, secretaresses en 
medewerkers van de financiële afdeling van Okkerse & Schop Advocaten. 

De volgende verwerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens: 

• ICT Concept; 

• Stratech; 

• Derde partijen die wij inschakelen voor het organiseren van bijeenkomsten. 

Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met door ons ingeschakelde verwerkers. Deze 
verwerkersovereenkomsten bevatten in ieder geval afspraken over door de verwerker te treffen 
beveiligingsmaatregelen. 
 
Beveiliging en geheimhouding 
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om  
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  
Deze maatregelen dragen zorg voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de 
verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er 
mede op gericht onnodige verzameling en onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te 
voorkomen. 
 
Een ieder die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke ter naleving en 
uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit reglement betrekking op heeft, voor 
zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, 
beroep of wettelijk voorschrift handelt, is tot geheimhoudingsplicht verplicht. Geheimhouding is niet 
van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de 
noodzaak tot mededeling voortvloeit. 
 
Welke bewaartermijnen hanteren we?  
Gegevens betreffende juridische kwesties worden uiterlijk 7 jaar nadat de dienstverlening ten 
Behoeve van de cliënt is geëindigd dan wel nadat het faillissement of bewind is opgeheven, 
verwijderd. 
 
De aard van een zaak, met name in het kader van aansprakelijkheid, kan de noodzaak met zich 
meebrengen dat persoonsgegevens de gebruikelijke bewaartermijn van 7 jaar overschrijden tot een 
maximum van 20 jaar, waarna de persoonsgegevens zullen worden verwijderd.  
 
Welke rechten heeft de betrokkene? 
De betrokkene heeft de volgende rechten: 
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• elke betrokkene heeft recht op inzage in zijn bestand. Wij delen de betrokkene schriftelijk 
binnen vier weken mee of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt; 

• indien betrokkene onjuistheden in zijn bestand constateert, dan kan er een verzoek worden 
gedaan tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te 
brengen wijzigingen. Wij berichten de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het 
verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre wij daaraan voldoen. Een weigering is met 
redenen omkleed; 

• de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens, die aan de 
verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en 
machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) 
dragen; 

• indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking 
noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of 
een derde, dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde 
verzet aan te tekenen. Wij beoordelen binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het 
verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt de 
verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk de verwerking; 

• indien de grondslag van de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, 
dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat 
dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór 
de intrekking daarvan. 

 
Klachten 
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen uit dit reglement niet op aanvaardbare wijze 
zijn nageleefd, dan kan de betrokkene zich wenden tot Okkerse & Schop Advocaten, de Autoriteit 
Persoonsgegevens of de bevoegde rechtbank. Ingeval van een faillissement kan de betrokkene zich 
wenden tot de curator, de Autoriteit Persoonsgegevens of de bevoegde rechtbank. 
 
Wijzigingen 

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest recente versie wordt 

gepubliceerd op de website www.okkerse-schop.nl.   

 

http://www.okkerse-schop.nl/

