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De Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden:
Privacy Statement
De Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden (hierna: de “Jonge Balie”) is de
vereniging voor (jonge) advocaten in het arrondissement Den Haag. Als advocaat-stagiaire word je
automatisch lid van de Jonge Balie. De Jonge Balie organiseert het lokale gedeelte van de
beroepsopleiding voor de advocaat-stagiaires en verschillende sociale activiteiten voor jonge
advocaten. De Jonge Balie respecteert jouw privacy en verwerkt jouw gegevens op zorgvuldige wijze.
De Jonge Balie houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de
“AVG”) en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Hieronder kun je lezen hoe de Jonge
Balie met jouw gegevens omgaat.
(1) Welke gegevens worden verwerkt?
De Jonge Balie verwerkt in beginsel alleen de naam/namen, zakelijke e-mailadres(sen), het kantooradres en de
beëidigingsdatum van advocaat-stagiaires. Advocaat-stagiaires die deelnemen aan activiteiten of lid zijn van
een commissie, verstrekken ook nog andere gegevens aan de Jonge Balie, zoals het mobiele telefoonnummer,
dieetwensen en in sommige gevallen het woonadres of privébankrekeningnummer.
Van andere natuurlijke personen die de Jonge Balie bijstaan door het geven van lezingen, het schrijven van
casussen, het jureren van de pleitoefeningen en -wedstrijden, of zich vrijwillig inzetten voor andere activiteiten
van de Jonge Balie, worden slechts de zakelijke contactgegevens verwerkt. Aan deze personen komen alle
rechten toe die in dit privacy statement beschreven staan.
(2) Hoe verkrijgen we die gegevens?
Er zijn drie manieren waarop de Jonge Balie over jouw gegevens kan beschikken:
- Via de Haagse Orde van Advocaten ontvangen wij de naam, de beëidigingsdatum en het kantooradres
van alle advocaat-stagiaires. Dit wordt gebruikt voor de jaarlijkse facturatie van het lidmaatschap en
het bijhouden van aanwezigheid van advocaat-stagiaires op lezingen, pleitoefeningen en de
Sluitingszittingsrede.
- Via de website: advocaat-stagiaires moeten zich voor lezingen, pleitoefeningen, commissies en
activiteiten aanmelden via de website en daarbij bepaalde gegevens invullen voor de registratie.
Daarnaast kan je ervoor kiezen jezelf te registreren op onze website met je naam en zakelijke emailadres om toegang te krijgen tot het ledengedeelte, zoals de foto’s van de Jonge Balie
evenementen. Verder is het mogelijk een vraag te stellen of een klacht in te dienen bij de Jonge Balie
via de website, waarbij je naam en e-mailadres worden verwerkt.
- Via rechtstreeks contact met de betrokkene zelf.
(3) Waarom verwerken we de gegevens?
De Jonge Balie zorgt voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van jouw gegevens. De
Jonge Balie verwerkt jouw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:
- uitvoeren van de overeenkomst met de advocaat-stagiaires als leden van de vereniging met het oog
op de statutair bepaalde doeleinden van de vereniging, o.a.:
o het bijdragen tot de ontwikkeling van haar leden;
o het behartigen van de belangen van haar leden;
o het bijdragen tot een goede verstandhouding tussen de leden;
- organiseren van ledenactiviteiten;
- nakoming van wettelijke verplichtingen;
- aanbieden van informatie;
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afhandeling van klachten en vragen.

(4) Welke grondslag hebben we voor de gegevensverwerking?
De Jonge Balie zal jouw gegevens in beginsel verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het
lidmaatschap.
Ook kan de Jonge Balie verplicht zijn de gegevens te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld
om te kunnen aantonen dat zij zich aan de regels van de AVG houdt.
Verder kan de Jonge Balie gegevens verwerken op grond van haar gerechtvaardigde belang, zoals direct
marketing.
(5) Met wie delen wij de gegevens?
De Jonge Balie kan jouw gegevens delen met derden die onder haar verantwoordelijkheid de gegevens
verwerken. Deze partijen worden verwerkers genoemd en kunnen door de Jonge Balie worden ingeschakeld
voor bijvoorbeeld beveiliging van de gegevens. De Jonge Balie sluit een verwerkersovereenkomst met deze
derden. Daarin is vastgelegd dat jouw persoonsgegevens door de verwerker voor geen ander doel verwerkt
zullen worden dan de uitvoering van de verwerkersovereenkomst met de Jonge Balie.
Verder kan de Jonge Balie op grond van een wettelijke verplichting, of in geval van fraude of misbruik, jouw
gegevens delen met de bevoegde autoriteiten.
Jouw gegevens worden niet doorgestuurd naar verwerkers in landen buiten de Europese Economische Ruimte
(EER).
(6) Wie hebben inzage in de gegevens?
Het bestuur van de Jonge Balie en degenen die zij inschakelt als verwerker hebben inzicht in de door jou
verstrekte gegevens.
Wanneer de Haagse Orde van Advocaten kan worden aangemerkt als medeverantwoordelijke, zoals het geval
is bij registratie van de opleidingsverplichtingen, deelt de Jonge Balie de gegevens met de Orde.
Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG.
(7) Hoe lang worden de gegevens bewaard?
De Jonge Balie zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Dit betekent dat de Jonge Balie alleen
gegevens zal bewaren die noodzakelijk zijn voor opleidingsdoeleinden, (sociale) verenigingsactiviteiten , het
voeren van een behoorlijke administratie of archivering in het belang van de Vereniging.
Jouw online accountgegevens zullen worden bewaard zolang je een account op de website hebt. Na afsluiting
van je account, worden jouw gegevens automatisch verwijderd.
De Jonge Balie kan de bewaartermijn verlengen indien dat nodig is voor één van de hiervoor omschreven
doeleinden of voor een gerechtvaardigd belang van de Jonge Balie.
(8) Hoe worden de gegevens beveiligd?
De Jonge Balie treft zowel organisatorische als technische (digitale) maatregelen voor de beveiliging van jouw
gegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging, en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige
verwerking van je gegevens.
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De Jonge Balie zal verlies, diefstal of misbruik van je persoonsgegevens zo snel mogelijk aan jou melden indien
zij daartoe verplicht is. De Jonge Balie zal voorts volledige medewerking verlenen aan een eventueel onderzoek
van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake een beveiligingsincident of datalek.
(9) Jouw privacyrechten op een rijtje
Aan jou als betrokkene in de zin van de AVG komen de volgende privacyrechten toe:
(i)
recht op inzage;
(ii)
recht op correctie of verwijdering van je gegevens;
(iii)
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van je gegevens;
(iv)
recht op beperking van de verwerking;
(v)
recht om je gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor doorgifte aan een
andere organisatie, het zogenaamde recht op dataportabiliteit.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens de Jonge Balie verwerkt, kan je een inzageverzoek doen. Blijkt dat
jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om de
gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast kunnen de gegevens op jouw verzoek worden
verwijderd, voor zover een gerechtvaardigd belang van de Jonge Balie dit niet belemmert en voor zover
daaraan geen wettelijke plicht in de weg staat.
Al jouw rechten kun je uitoefenen via een e-mail aan info@jongebaliedenhaag.nl . De Jonge Balie zal binnen
vier weken reageren op je verzoek.
Verder heb je het recht in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht in te dienen bij de
Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie en de
contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
(10) Contactgegevens van de Jonge Balie
Hieronder vind je de contactgegevens van De Jonge Balie. Je kan op elke gewenste manier contact opnemen
voor je verzoek, vraag of klacht.
Vereniging De Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
Postbus 84093
2508 AB Den Haag
info@jongebaliedenhaag.nl
www.jongebaliedenhaag.nl
Omdat het bestuur van de Jonge Balie elk jaar wisselt, hebben wij geen vaste contactpersoon. Via het
algemene e-mailadres kom je in contact met de Secretaris Extern, die jouw verzoek direct zal beantwoorden of
deze zal doorzetten naar de juiste persoon binnen het bestuur of bij de Haagse Orde van Advocaten. Indien je
direct met een bestuurslid van de Jonge Balie wilt spreken over jouw privacyverzoek, kan je via de website zien
wie in het huidige bestuur zetelen en op die manier contact zoeken.
(11) Aanpassingen privacy statement
De Jonge Balie behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De wijzigingen zullen op de
website gepubliceerd worden. De Jonge Balie raadt je daarom aan dit privacy statement regelmatig te checken.
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