
      
Privacy statement  
Ter Wisch Advocatuur en Mediation (TWAM) is een passende verwerking van 
persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te 
waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De wijze 
waarop TWAM uw gegevens hanteert is in overeenstemming met de huidige Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (Wpb) en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) , die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is. 

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd: 
1. Gegevensverwerking; 
2. Contactformulier en bezoek website; 
3. Beveiligingsniveau; 
4. Rechten van betrokkenen; 
5. Contactgegevens; 
6. Privacy statement en aanpassingen. 

1. Gegevensverwerking  
Uw persoonsgegevens worden door de AVG Juristen verwerkt voor het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten met TWAM zowel voor wat betreft de werkzaamheden met 
betrekking tot de advocatuur als voor wat betreft de werkzaamheden met betrekking tot 
Deze overeenkomsten van opdracht zien er hoofdzakelijk op het leveren van (juridische) 
dienstverlening en advies op. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens 
tevens worden gebruikt om de diensten van de AVG Juristen te verbeteren en om de 
relatie met de klant te beheren. 

2. Contactformulier en bezoek website  
TWAM beidt de mogelijkheid van een contactformulier en sluit niet uit dat op enig moment 
haar website bezoekers wordt bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van 
uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker 



meestuurt, worden geregistreerd. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd 
en gebruikt voor de vindbaarheid van de website. 

Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt voor een mailing om bestaande en oud 
cliënten te informeren over nieuwe ontwikkelingen in het rechtsgebied. 

3. Beveiligingsniveau 
TWAM maakt gebruikt van advocaatcentraal een software programma geschikt voor de 
vastlegging van haar juridische en mediation en advies dossiers. Deze vorm van 
vastlegging geeft door de technische en administratieve veiligheidsmaatregelen 
bescherming aan haar toevertrouwde gegevens. Hiermee wordt het risico van verlies, 
misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk gemaakt. 
Meer uitleg over de wijze van vastlegging en documentbeheer  is te vinden op de website:  
www.advocaatcentraal.nl  

4. Rechten van betrokkenen 
U heeft de mogelijkheid op grond van uw relatie met TWAM na een schriftelijk verzoek (per 
e-mail m of post) om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte 
overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te 
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met 
informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 

5. Contactgegevens 
Indien u nadere vragen of verzoeken heeft rond de verwerking van persoonsgegevens kunt 
u zich richten tot: 

Mr K.J. Ter Wisch- de Nijs, Horstlaan 1,3972 LA Driebergen- Rijsenburg 

Mail: info@terwischadvocatuur.nl  

6. Privacy statement en aanpassingen 
Ter Wisch Advocatuur en Mediaton behoudt zich het recht voor het thans gehanteerde 
privacy statement aan te passen. Een wijziging zal op de website kenbaar worden 
gemaakt. ( www.terwischadvocatuur.nl  
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