
Addendum bij overeenkomst tot opdracht met betrekking tot de 
privacybescherming van cliënten conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG 25-05-2018)  
 

A. De advocaat heeft cliënten geïnformeerd dat het voor het werk van de advocaat 
noodzakelijk is te beschikken over persoonsgegevens van de cliënten. Hij heeft 
cliënten uitgelegd om welke persoonsgegevens het gaat en waarom hij deze nodig 
heeft.  

B. Cliënten stemmen ermee in dat de door hen aan de advocaat verstrekte 
persoonsgegevens worden bewaard in een afzonderlijk dossier dat ten behoeve van 
de kwestie wordt aangemaakt en dat telkens wordt opgeborgen in een afsluitbare kast, 
zich bevindend in een, niet voor derden toegankelijke, afgesloten ruimte in gebruik aan 
de Kraneweg 1, 9718 JD te Groningen bij Paul van Dijk Advocaat. 

C. Cliënten aanvaarden dat hun persoonsgegevens, opgeslagen in hun dossier, net zo 
lang bewaard zullen worden, als de Orde van Advocaten verlangt van de in haar 
register opgenomen advocaten.  

D. De computers, harde schijven en andere media, waar persoonsgegevens van cliënten 
zijn opgeslagen, zijn uitsluitend toegankelijk met een toegangscode die alleen de 
advocaat aan wie de hardware toebehoort, bekend is.  

E. Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van hun persoonsgegevens, zoals 
deze worden vermeld in door de advocaat op te stellen documenten. 

F. Cliënten zijn door de advocaat geïnformeerd dat zich in het dossier inzake hun kwestie, 
privacy gevoelige informatie kan bevinden, die een cliënt op een gegeven moment in 
vertrouwen aan de advocaat heeft verstrekt. 

G. De advocaat zal de door cliënt verstrekte persoonsgegevens nimmer aan derden ter 
beschikking stellen, anders dan opgedragen door cliënten dan wel vallend binnen het 
algemene mandaat dat door cliënten aan de advocaat is verleend met als uitgangspunt 
de advocaat moet wel effectief zijn werk kunnen doen.  

H. De advocaat heeft een beveiligde website en een beveiligde e-mail verbinding (SSL). 
De advocaat zal ook per telefoon met cliënten communiceren. Inhoudelijke informatie 
gaat via de versleutelde e-mail box.   

I. Zodra sprake is van een data lek waarbij de bescherming van de privacy van cliënten 
gevaar kan lopen, zullen cliënten daarvan onverwijld door de advocaat op de hoogte 
worden gesteld en geïnformeerd worden over eventuele gevolgen, wanneer en hoe 
het lek weer is gedicht en hoe herhaling van een lek in de toekomst zal worden 
voorkomen.  

J. Cliënten geven de advocaat toestemming de kwestie eventueel te bespreken met 
collega’s. 

 


