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Privacy Statement – ten behoeve van deelnemers en potentiele deelnemers aan cursussen verzorgd 
door Noordam Advocatuur 

 

1. Verwerking persoonsgegevens door Noordam Advocatuur 
Noordam Advocatuur is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Uiteraard worden 
uw gegevens door ons vertrouwelijk behandeld. Middels dit Privacy Statement informeren wij u over 
de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.  

 

2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing? 
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle deelnemers en potentiele deelnemers aan de 
cursussen aangeboden c.q. verzorgd door Noordam Advocatuur.  

 

3. Verstrekte persoonsgegevens 
Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie aan de hand waarvan u kan worden 
geïdentificeerd. Noordam Advocatuur verwerkt enkel persoonsgegevens die u zelf heeft aangeleverd 
bijvoorbeeld middels het inschrijfformulier, per e-mail of telefonisch. Het gaat daarbij onder meer 
om uw NAW-gegevens en uw contactgegevens. 

 

4. Grondslagen en doeleinden van de gegevensverwerking 
4a. Grondslagen 
Noordam Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen: 
- Uitvoering van een overeenkomst 
- Verkregen toestemming; door ondertekening van het inschrijfformulier 
- Gerechtvaardigd belang 
 
4b. Doeleinden 
Noordam Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende doeleinden: 
- Registratie van uw cursusdeelname 
- Communicatie met u; het aanleveren van cursusinformatie en cursusmateriaal (o.a. syllabus en 

certificaat) 
- Marketing; u op de hoogte houden van toekomstige cursussen 
- Versturen en innen van declaraties 

 

5. Verwerking door derden 
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan Noordam Advocatuur dienstverleners 
(gegevensverwerkers) inschakelen die, uitsluitend in onze opdracht, uw persoonsgegevens 
verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen 
die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Noordam Advocatuur werkt 
bijvoorbeeld met ICT- en bereikbaarheidsdiensten en gebruikt diensten ten behoeve van de 
financiële administratie.  

 

6. Persoonsgegevens delen met derden 
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.  
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7. Gebruik cookies & website   
De website van Noordam Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics. Het gebruik 
van de cookies van Google Analytics stelt ons in staat om de werking van de website te verbeteren. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht 
of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van 
de website van Noordam Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door 
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 
Op de website van Noordam Advocatuur wordt verwezen naar websites van derden. Noordam 
Advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. 

 

8. Beveiligen van uw persoonsgegevens 
Om uw persoonsgegevens te beschermen, neemt Noordam Advocatuur passende technische en 
organisatorische maatregelen. Noordam Advocatuur maakt bijvoorbeeld gebruik van ICT-diensten die 
ondersteuning bieden bij het functioneren en veilig houden van onze systemen. 

 

9. Bewaren van uw persoonsgegevens 
Om u op de hoogte te houden van het toekomstige cursusaanbod van Noordam Advocatuur, worden 
uw persoonsgegevens bewaard voor de duur van 7 jaar. 

 

10. Vragen & klachten 
Iedere betrokkene heeft op basis van de AVG de volgende rechten ten aanzien van zijn of haar 
persoonsgegevens: 

- het recht om uw persoonsgegevens in te zien 
- het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren 
- het recht om uw persoonsgegeven te laten verwijderen 
- het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens 
- het recht op dataportabiliteit 
- het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken 

 
Neemt u voor vragen of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens telefonisch 
contact op (020 – 68 98 123) of per e-mail (info@noordamadvocatuur.nl). Noordam Advocatuur zal zo 
snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
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