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Privacyverklaring Notariskantoor Ledeboer
Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het
kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het
uitvoeren van een andere opdracht.
Opstellen notariële akte
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan
wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:
De notaris moet bepaalde persoonsgegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden
dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er
niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er
wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
De notaris moet bepaalde persoonsgegevens verplicht controleren in de Basisregistratie
Personen (BRP), Handelsregister en het Kadaster.
De notaris moet verplicht uw identiteit controleren aan de hand van een geldig
identiteitsbewijs. De notaris is één van de weinigen die dit legitimatiebewijs ook mag kopiëren
met alle gegevens die erop staan en deze kopie mag (moet) bewaren.
Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen
geen toegang tot de gegevens.
Adviezen en overige diensten
Wanneer u geen notariële akte komt tekenen bij ons, maar wel een opdracht geeft voor het
opstellen van een advies of een andere vraag aan ons stelt, dan worden de benodigde verzamelde
persoonsgegevens gebruikt voor:
Het bijhouden van onze (financiële) administratie;
Het uitvoeren van de communicatie met u;
Het algemeen uitvoeren van de verstrekte opdracht of gevraagde advies (vraag).
Grondslag voor het opvragen en verwerking van persoonsgegevens
Ons kantoor vraagt persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; en/of
voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Wij zullen ook niet
meer of andere persoonsgegevens van u opvragen of verwerken dan noodzakelijk is.
Bron van de persoonsgegevens
Wanneer u ons zelf een opdracht verstrekt, of een vraag stelt, maken wij gebruik van gegevens welke
wij van u ontvangen of in overleg met u opvragen.
Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens ontvangen van een derde. In dat geval zullen wij u
altijd op korte termijn informeren dat wij gegevens van u ontvangen hebben en met welk doel.
Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk
verplicht is of als dat noodzakelijk is voor een goede dienstverlening. Zo kunnen wij concepten en
nota’s van afrekening ter informatie toesturen aan uw makelaar, financieel tussenpersoon of
accountant, zodat deze geïnformeerd zijn omtrent de uitgevoerde werkzaamheden.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens. Zo hebben al onze
medewerkers een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben wij aandacht voor de beveiliging van de
digitale gegevensopslag, zoals het gebruik van wachtwoorden en regelmatige back-ups. Alle
medewerkers zijn goed op de hoogte van het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.
Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor in de regel lang bewaard, in ieder geval voor de
duur zoals bepaald in onder meer de Wet op het notarisambt en de archiefwet. Notariële akten
worden eeuwig bewaard.
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gebruik maken van uw daar genoemde rechten.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring.
Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig
identiteitsbewijs.

