PRIVACY VERKLARING
DEZE VERKLARING GEEFT INFORMATIE OVER HOE ONS KANTOOR OMGAAT MET
PERSOONSGEGEVENS DIE IN HET KADER VAN DE WERKZAAMHEDEN EN DIENSTVERLENING WORDEN VERWERKT.
Onze contactgegevens
Naam kantoor:
DUO Notariaat & Adviseurs
Adres: 			
Orteliuslaan 895
Postcode / Plaats:
3528 BE Utrecht
Contactpersoon:
D.C. Ottevangers
e-mailadres: 		
info@duonotariaat.nl
Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
»
het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
»
om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
»
voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens
worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere
opdracht.
Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan
wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:
1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden
dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets
meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen
nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs
van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die
erop staan.
6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen
geen toegang tot de gegevens.
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