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Vooraf 

Stichting Juradi heeft binnen haar organisatie met twee verschillende categorieën personen 

te maken. Dit zijn enerzijds de vrijwilligers en anderzijds de cliënten. Op beide categorieën 

zijn de AVG en GDPR van toepassing. 

Hieronder is beschreven op welke wijze stichting Juradi uw privacy, de verwerking van uw 

persoonsgegevens en de geheimhouding daarvan binnen haar organisatie realiseert. 

 

Vrienden van Stichting Juradi 

Hieronder worden verstaan vrijwilligers en oud-vrijwilligers van Stichting Juradi (voorheen: 

Stichting Vrienden van de Rechtswinkel Heerhugowaard) en de aangesloten Rechtswinkels 

in Noord-Holland. 

 

Stichting Juradi verwerkt van u uitsluitend 'gewone' persoonsgegevens. Hieronder worden 

verstaan uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Kortom: uw 

contactgegevens. 

Stichting Juradi verwerkt geen bijzondere, gevoelige of strafrechtelijke persoonsgegevens. 

U heeft zelf uw gegevens verstrekt. De grondslag van de verwerking is dus: toestemming 

van betrokkene. 

De persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn toereikend, ter zake en niet bovenmatig.  

Regelmatig wordt gecontroleerd of de verwerkte persoonsgegevens nog steeds hieraan 

voldoen. Op jaarlijkse basis wordt door het bestuur van Stichting Juradi bekeken of de 

geregistreerde data noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze is verstrekt.  

 

De verwerkte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze 

heeft verstrekt, namelijk om u op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van 

Stichting Juradi en de aangesloten Rechtswinkels. Dit gebeurt omdat het onderhouden van 

een actief en betrokken netwerk een belangrijke doelstelling van Stichting Juradi is. 

De verwerkte gegevens worden niet aan anderen verstrekt. 

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Stichting Juradi van u heeft. U kunt 

deze opvragen door een e-mail naar info@juradi.nl te sturen. 

Uw persoonsgegevens worden in eigen beheer door Stichting Juradi bewaard. Er is derhalve 

geen sprake van een verwerkingsovereenkomst met een externe partij. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u zelf bij Stichting Juradi aangeeft dat uw 

persoonsgegevens vernietigd moeten worden. U kunt dit doen door een e-mail naar 

info@juradi.nl te sturen. Uw persoonsgegevens worden dan onmiddellijk vernietigd. 

Als uw e-mailadres en/of (post)adres niet meer bereikbaar is, worden uw overige 

persoonsgegevens bewaard. Wij kunnen u echter niet langer op de hoogte houden van de 

activiteiten van Stichting Juradi en de aangesloten Rechtswinkels. 

Indien sprake is van een datalek, conform artikel 32 en 33 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, dan zal Stichting Juradi dit melden bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 



 
 

Cliënten van Stichting Juradi 

Stichting Juradi verwerkt van cliënten 'gewone' persoonsgegevens. Hieronder worden 

verstaan uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres. Kortom: uw 

contactgegevens. 

 

Daarnaast verwerkt Stichting Juradi bijzondere persoonsgegevens (zoals 

burgerservicenummer), gevoelige persoonsgegevens (zoals gegevens over inkomsten, 

uitgaven en schulden) en eventueel strafrechtelijke persoonsgegevens (zoals strafrechtelijke 

veroordelingen) maar uitsluitend als dit voor beantwoording van uw rechtsvraag noodzakelijk 

is. Uw burgerservicenummer bijvoorbeeld kan noodzakelijk zijn om namens u contact op te 

kunnen nemen met een overheidsinstantie. 

U verstrekt uw persoonsgegevens zelf aan Stichting Juradi. Indien andere personen of 

instanties uw (gewone, bijzondere, gevoelige of strafrechtelijke) persoonsgegevens aan 

Stichting Juradi verstrekken, dan is dit uitsluitend op grond van een door u verstrekte 

schriftelijke machtiging. De grondslag van de verwerking is dus (direct of indirect):  

toestemming van betrokkene. 

De persoonsgegevens die worden verwerkt, zijn toereikend, ter zake en niet bovenmatig.  

Regelmatig wordt gecontroleerd of de verwerkte persoonsgegevens nog steeds hieraan 

voldoen. Op jaarlijkse basis wordt door het bestuur van Stichting Juradi bekeken of de 

geregistreerde data noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze is verstrekt. Daarnaast 

wordt, steekproefsgewijs, door de coördinatoren van de spreekuren gecontroleerd of de 

geregistreerde data voldoen aan de vastgestelde criteria. 

 

De verwerkte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze 

heeft verstrekt, namelijk om de door u gestelde rechtsvraag te kunnen beantwoorden. 

De verwerkte gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij u Stichting Juradi 

schriftelijk gemachtigd heeft om deze aan anderen te verstrekken. 

U heeft recht op inzage in uw dossier. U kunt dit aangeven door Stichting Juradi per post 

(postbus 1278, 1700 BG te Heerhugowaard) of elektronisch (info@juradi.nl) te laten weten 

dat u van dit recht gebruik wilt maken. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw 

verzoek een kopie van uw dossier. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten 

wijzigen of aanvullen. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

Stichting Juradi legt per post ontvangen persoonsgegevens vast in een papieren dossier. 

Deze worden in een afgesloten kast bewaard. Ook wordt een digitaal dossier aangelegd. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van Antagonist BV. Binnen Stichting Juradi 

hebben uitsluitend de actieve vrijwilligers van Stichting Juradi hiertoe toegang.  

Alle actieve vrijwilligers zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de door hen 

ondertekende geheimhoudingsverklaring. 

Uw persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar door Stichting Juradi bewaard. Indien het 

belastingzaken betreft, worden uw persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaard. Na afloop 

worden uw persoonsgegevens vernietigd, dan wel geanonimiseerd.  



 
 

Indien sprake is van een datalek, conform artikel 32 en 33 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie, dan zal Stichting Juradi dit melden bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens. 


