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De verwerkingsverantwoordelijke voor Data Pro is Juristen Nederland ICT B.V., hier verder de BV te 

noemen. De BV handelt ook onder de naam “Nederland ICT” en “Data Pro”. De BV verwerkt 

persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

1. Uitvoeren van de overeenkomst Data Pro Certificate; 

2. Uitvoeren van de overeenkomst voor het verlenen van overige juridische dienstverlening; 

3. Toesturen van relevante informatie over Data Pro dienstverlening, de juridische 

dienstverlening, de Avg en de vereniging Nederland ICT; 

4. Verstrekken van persoonsgegevens aan de stichting die de Data Pro Certificates uitreikt, 

intrekt en beheert.  

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan een Data Pro DPO, indien de betrokkene een 

verzoek heeft gedaan om een Data Pro DPO aan te stellen;  

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan Nederland ICT, indien de betrokkene een verzoek 

heeft gedaan om meer informatie over het lidmaatschap van Nederland ICT te verkrijgen. 

 

De BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

Voor doeleinden 1, 2, 4, 5 en 6 geldt dat de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is 

voor de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst.  

Voor doeleinde 3 geldt dat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het 

gerechtvaardigd belang van Juristen Nederland ICT B.V. om betrokkenen te informeren over 

uitbreiding of aanpassing van de Data Pro dienstverlening en de juridische dienstverlening, om 

betrokkene te voorzien van ontwikkelingen op het gebied van de Avg en hem te wijzen op de 

verplichtingen voor zijn organisatie, en om hem te voorzien van relevante informatie over 

Nederland ICT.  

Voor alle doeleinden geldt dat in sommige gevallen de verwerking noodzakelijk zal zijn voor het 

nakomen van een wettelijke verplichting.  

 

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen of aan te leveren. De velden die 

gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft Nederland ICT nodig voor de 

uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld contactgegevens of factuurgegevens. In 

sommige gevallen vragen wij aanvullende gegevens over de organisatie. Die gegevens worden 

gebruikt om inzicht te krijgen in het soort organisaties dat diensten afneemt bij Juristen Nederland 

ICT B.V. Zo kan de dienstverlening beter aangepast worden op de behoeften van klanten.  
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Juristen Nederland ICT B.V. heeft uw contactgegevens bij uw organisatie en eventueel gegevens 

over andere contactpersonen bij uw organisatie of van een wederpartij rechtstreeks van u als 

betrokkene verkregen. Daarnaast zullen wij waar relevant uw gegevens verifiëren via de KvK, om 

bijvoorbeeld te controleren wie er tekeningsbevoegd is voor uw organisatie.  

 

Juristen Nederland ICT B.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan:  

1. De stichting die het Data Pro register beheert, toezicht houdt op de Data Pro Code en 

beslist over uitreiking of intrekking van Data Pro Certificates; 

2. De auditor die de Data Pro certificering uitvoert;  

3. De Data Pro DPO die als functionaris voor gegevensbescherming optreedt; 

4. Nederland ICT, Vereniging van bedrijven in de Informatietechnologie, Telecommunicatie en 

aanverwante sectoren; 

5. De hostingpartij waar het certificeringsplatform wordt gehost en de partij die onderhoud en 

beheer op het certificeringsplatform uitvoert; 

6. Partijen waaraan verstrekking op grond van de wet verplicht of noodzakelijk is, zoals de AP, 

de accountant of de Belastingdienst.  

 

Uw persoonsgegevens zullen door Juristen Nederland ICT B.V. tenminste worden bewaard zolang 

u contactpersoon of werkzaam bent bij de organisatie die diensten afneemt van Juristen 

Nederland ICT B.V. Na beëindiging van uw dienstverband of beëindiging van de dienstverlening 

zullen uw gegevens nog bewaard worden zolang deze nog relevant zijn voor de uitvoering van de 

overeenkomst, zolang dit noodzakelijk is voor de behartiging van een relevant belang van Juristen 

Nederland ICT B.V., voor het vervullen van bewijs- en bewaarplichten of zolang dit wettelijk nog 

relevant is.  

 

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de 

persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de 

verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens.  

Als betrokkene heeft u ook het recht Juristen Nederland ICT B.V. te verzoeken de 

persoonsgegevens die u zelf aan Juristen Nederland ICT B.V. verstrekt heeft in een 

gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze 

persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.  
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Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die Juristen Nederland ICT B.V. doet 

kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.  

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u 

schriftelijk via email indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door een e-mail te 

sturen naar onderstaand adres. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. 

 

Juristen Nederland ICT BV  

De Corridor 5 

3621 ZA Breukelen 

KvK: 71675574 

bureau@nederlandict.nl 

  

 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Juristen Nederland 

ICT B.V. neem dan contact op met Nederland ICT B.V. via bovengenoemde contactgegevens ter 

indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de 

toezichthoudende autoriteit.  

 

 

 

 


