
PRIVACY STATEMENT 

1. Welke gegevens verwerken wij? 
Het Scheidingsnetwerk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. De 
gegevens die wij gebruiken worden door u zelf verstrekt. 
Wij verwerken de onderstaande gegevens: 
- NAW-gegevens 
- communicatie gegevens 
- financiële gegevens 
- BSN 
- overige (bijzondere) persoonsgegevens 
 
2. Met welke doel verzamelen wij deze gegevens? 
De door u verstrekte gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor de opdracht welke ons is gegeven: 
scheidingsbemiddeling of het uitbrengen van een offerte. 
 
3. Wie is de gegevensfunctionaris? 
Dieter Veringmeier, tel: 06 12 91 10 77, mail: dieter@scheidingsnetwerk.nl. 
 
4. Wat is de procedure voor u om uw gegevens op te vragen, in te zien of te laten overdragen? 
Een verzoek tot inzien of overdracht van uw gegevens kunt u indienen bij onze gegevensfunctionaris. De 
gegevensfunctionaris voert dit verzoek vervolgens binnen drie werkdagen uit. Nu wij altijd voor twee partijen 
tegelijk werken, zullen beide partijen op de hoogte worden gesteld van een dergelijk verzoek. 

5. Bewaartermijn 
Uw gegevens zullen zo lang worden bewaard als wettelijk vereist. Na afloop van de wettelijke bewaartermijn 
wordt uw dossier, inclusief al uw gegevens, vernietigd. 

6. Wat doen wij om uw (bijzondere) persoonsgegevens te beschermen? 
Wij zijn verplicht om alle persoonsgegevens die wij voor u verwerken geheim te houden voor anderen. Daarbij 
gaat het om de gegevens die wij van u ontvangen en/of die wij – conform de afspraak in onze overeenkomst – 
zelf verzamelen om te verwerken. Hierover spreken we het volgende af: 
a. Wij staan ervoor in dat al onze medewerkers zich houden aan deze geheimhoudingsplicht. Daarbij gaat het 
om medewerkers in de ruimste zin van het woord, dus ook stagiair(e)s en freelancers. 
b. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: 
◦ als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen; of 
◦ als er een wettelijke verplichting is om bepaalde persoonsgegevens aan een andere instantie of  ander 
persoon, bijvoorbeeld aan het openbaar ministerie, te verstrekken. 
c. Als wij gebruikmaken van de diensten van een andere partij, zorgen wij er onvoorwaardelijk voor dat deze 
partij schriftelijk akkoord gaat met dezelfde geheimhoudingsplicht als die wij met u hebben afgesproken. 

Na een tweede expliciete toestemming worden op uw verzoek uw gegevens gedeeld met: 
- De advocaat, voor het indienen van de stukken bij de gemeente en/of rechtbank 
- Belastingdienst, voor het controleren of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand 
- Raad voor Rechtsbijstand, voor het verwerken en verstrekken van de gesubsidieerde rechtsbijstand 
- Gemeente, voor inschrijving van het (echt)scheidingsverzoek 
- Rechtbank, voor het uitvoeren van het scheidingsverzoek 
 
7. Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens? 
Om de persoonsgegevens te beveiligen hebben we passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen. De keuze voor deze maatregelen is gebaseerd op de beschikbare technologie, de uitvoeringskosten, 
het type persoonsgegevens dat wij voor u verwerken (zie artikel 1) en de risico’s die daaraan verbonden zijn. 
Wij streven ernaar dat deze maatregelen voldoen aan de eisen in artikel 32 van de AVG. Zo heeft onze website 
bijvoorbeeld een SSL-certificaat en maakt deze gebruik van een firewall om misbruik te voorkomen. 
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8. Wat doen wij bij een datalek? 
Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij een 
mogelijke onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten. 
Hierover maken we de volgende afspraken: 
a. Ontdekken wij dat er een datalek is of is geweest? En is er een aanzienlijke kans dat dit datalek nadelige 
gevolgen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens die wij voor u verwerken? 
Dan laten we dit onmiddellijk aan u weten. Dit doen we uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking van het datalek. 
b. Vervolgens overleggen we met u over: 
◦ de aard van het datalek; 
◦ het risico dat u en wij hiermee lopen, hebben gelopen of hadden kunnen lopen; 
◦ de maatregelen die we treffen of al getroffen hebben om het datalek op te lossen of om de 
gevolgen of schade zo veel mogelijk te beperken. 
c. Als de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar het datalek start, dan laten wij dit meteen aan u 
weten en werken we aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens mee. 
 
7. Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen? 
We hosten en verwerken de persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 
 

 

 


