
DISCLAMIER / PRIVACY                      Advocatenkantoor SOEVEREIGN 

The data this website contains are included as general information. No rights can be derived from these data. Soevereign is 
not liable for damage which may arise as a result of incompleteness or incorrectness of these data. Any information sent to 
Soevereign via e-mail, Internet or the website is not secure and is done so on a non-confidential basis. 
Soevereign acts as data controller under the General Data Protection Regulation (GDPR) and relevant GDPR implementation 
Acts and the provisions of other applicable laws, regulations and rules. 
If you have any questions or complaints regarding the processing of your personal data, please contact us. 
 
Aansprakelijkheid 
De informatie op de website is met zorg opgesteld, maar niet bedoeld als juridisch advies. Aan deze informatie of eventuele 
onvolkomenheden die deze informatie bevat, kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid als gevolg van 
informatie op deze website of anderszins (bijv. doorverwijzing naar andere websites, storingen of technische mankementen) 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voorwaarden van Advocatenkantoor Soevereign zijn van toepassing op al onze 
werkzaamheden alsook onze uitingen via de website of een ander medium. 
 
Intellectuele eigendom (Copyright) 
Advocatenkantoor Soevereign is, tenzij anders vermeld, de eigenaar c.q. houder van alle intellectuele eigendomsrechten 
met betrekking tot de op deze website vermelde informatie en overige gegevens. Ieder strijdig gebruik van de website (bijv. 
kopiëren/downloaden, openbaar maken/verspreiden en vermenigvuldigen van informatie op de website) is zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de gerechtigde(n) verboden. U mag informatie op deze website wel afdrukken 
/ downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. 
 
Digitale communicatie 
Advocatenkantoor Soevereign raadt het gebruik van e-mail voor de verzending van vertrouwelijke informatie af. U aanvaardt 
in dat geval het risico dat derden deze informatie onderscheppen en manipuleren. De beveiliging daarvan is niet 
gegarandeerd. Het gebruik van (social) media (zoals linkedin en Facebook), bijv. links op onze website, is voor uw eigen risico. 
Raadpleeg eerst de privacy statements van de betreffende organisaties of bedrijven. 
 
Privacy Statement 
Dit privacy statement is op u van toepassing met name als u contact met ons opneemt of een zaak bij ons aanmeldt. 
Advocatenkantoor Soevereign respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. 
Advocatenkantoor Soevereign (functionaris gegevensbescherming: M. el Hachmioui) is verwerkingsverantwoordelijke en 
verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met privacy wet- en regelgeving (General Data Protection 
Regulation - GDPR/AVG). 
Het gaat hierbij om basisgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, e-mail, telefoonnummer. De persoonsgegevens kunnen door 
u of derden (bijv. wederpartij) zijn verstrekt of via openbare bronnen (bijv. Kamer van Koophandel) zijn verkregen ten 
behoeve van de dienstverlening. 
De gegevens worden onder meer verwerkt voor dienstverlening en om persoonlijk met u te kunnen communiceren. De 
verwerking gebeurt ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijv. Advocatenwet, Wwft), ten behoeve van een 
gerechtvaardigd belang, ter uitvoering van een contract en met uw toestemming (doeleinden). 
In bepaalde gevallen dienen wij uw persoonsgegevens met derden te delen. Dit gebeurt alleen voor zover noodzakelijk. U 
kunt denken aan gegevensverstrekking in verband met een gerechtelijke procedures (bijv. aan een rechter of 
overheidsinstantie) of communicatie met een tegenpartij, een wettelijke verplichting (bijv. aan een toezichthouder) en 
verstrekking aan een waarnemend advocaat, IT-beheerder/leverancier of deskundige. Derden zijn zelf verantwoordelijk 
(verwerkers) voor de naleving van de AVG bij de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Ingeval van gebruik van de website kunnen er cookies op uw apparaat worden geplaatst. Voor zover wij cookies plaatsen 
zijn deze functioneel en worden gewist nadat u de website afsluit. 
Soevereign hecht grote waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende 
(technische en organisatorische) maatregelen om de beveiliging te waarborgen. Wij hanteren een intern autorisatieproces 
om te garanderen dat enkel bevoegd personeel toegang heeft tot uw persoonsgegevens. 
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het verwerkingsdoeleind waarvoor uw gegevens 
worden verwerkt, dan wel op grond van de wet- en regelgeving is vereist. Uw gegevens worden bewaard en vernietigd 
overeenkomstig de regels uit de archiefwet (www.nationaalarchief.nl) 
Iedere betrokkene kan bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. U heeft in beginsel het 
recht tot inzage, rectificatie/correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt ook bezwaar maken (verzet) 
tegen het gebruik van uw gegevens, vragen om dit gebruik te beperken en de intrekking van uw toestemming kenbaar 
maken. Deze rechten zijn niet absoluut. In bepaalde gevallen (bijv. wettelijke verplichting of geheimhoudingsplicht) kan hier 
niet aan worden voldaan. 
 
Contact? 
Als u een vraag of klacht hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen via de onderstaande gegevens. 
 
Data Protection Officer: 
Mohamed el Hachmioui 
T   +31 (0)70 75 33 595 
M   +31 (0)64 40 20 046 
 
Dit Privacy Statement is aan wijzigingen onderhevig. Raadpleeg de laatste versie. Laatste wijziging 2018. 

http://www.nationaalarchief.nl/

