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Algemeen 

Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS) richt zich op de juridische 

bijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. De stichting is daartoe door een aantal 

advocaten in december 2007 opgericht. 

Per september 2014 is de stichting, dankzij een subsidie van het Fonds Slachtofferhulp, uitgebreid met een 

ondersteunend medewerker. 

De stichting heeft als doel: 

• de deskundigheid van advocaten die slachtoffers bijstaan te vergroten; 

• de positie van slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven te versterken; 

• en aan publieksvoorlichting te doen. 

Stichting LANGZS hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom  vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot uw lidmaatschap bij onze stichting of wanneer u gebruik 

maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk om invulling te geven aan het 

lidmaatschap van stichting LANGZS. Wanneer u wenst dat uw persoonsgegevens niet langer verwerkt worden zal 

dit gevolgen hebben voor uw deelname aan stichting LANGZS. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens indien u lid wordt van stichting LANGZS: 

Gegevens: Benodigd voor: 

Uw initialen en achternaam (eventueel voornaam als 
u die aan ons verstrekt). 

Vermelding op de website 
Doorverwijzingen 

Naam van het kantoor waar u werkzaam bent. Vermelding op de website 
Doorverwijzingen 

Adresgegevens van het kantoor waar u werkzaam 
bent. 

Vermelding op de website 
Doorverwijzingen 

Contactgegevens van uw kantoor waarop u te 
bereiken bent (e-mailadres en telefoonnummer). 

Vermelding op de website  
Doorverwijzingen 
Toezenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en 
andere informatieve e-mails. 
Afhandeling van de jaarlijkse financiële bijdrage. 

Website van het kantoor waar u werkzaam bent. Vermelding op de website  
Doorverwijzingen 
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Wij verwerken de volgende persoonsgegevens indien u als rechtzoekende gebruik wenst te maken van 

onze diensten: 

Gegevens: Benodigd voor: 

Regio De regio waar u woonachtig bent wordt geregistreerd 
voor administratieve doeleinden. Om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn verzoeken wij u, als u 
wenst doorverwezen te worden naar een advocaat, 
om aan te geven waar u woonachtig bent. Zo kunnen 
wij u doorverwijzen naar een advocaat bij u in de 
regio. Wij registreren nadien naar welke advocaten 
wij hebben doorverwezen en in welke regio de 
rechtzoekende woonachtig is.  

Voor- en achternaam Indien u deze aan ons verstrekt zullen uw voor- en 
achternaam opgeslagen worden in de e-
mailgeschiedenis van stichting LANGZS. 

E-mailadres Communicatie vindt in beginsel plaats via de e-mail, 
uw e-mails zullen bewaard blijven in de inbox van 
stichting LANGZS. Dit betekent dat elke vorm van 
uitwisseling van informatie via de e-mail enig risico 
kan inhouden. 

 

Bewaartermijn. 

Na beëindiging van uw lidmaatschap zullen uw gegevens van de website verwijderd worden. Wij zullen enkel de 
naam van het kantoor en de plaats van vestiging opnemen in een register met als reden het redelijk belang in 
verband met een correcte bedrijfsvoering en/of statistische doeleinden. 

Indien u als rechtzoekende gebruik hebt gemaakt van onze diensten zullen enkel uw geanonimiseerde 
persoonsgegevens bewaard blijven. Dit in de zin dat stichting LANGZS, vanwege statistische doeleinden, het 
aantal rechtshulpverzoeken bijhoudt en de regio van waaruit het verzoek wordt gedaan. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het 

recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens door stichting LANGZS. Ook kunt u bij ons een verzoek indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een ander door te sturen. U kunt dit doen door contact op te 

nemen met stichting LANGZS. 

Indien u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of wilt laten verwijderen kunt u contact opnemen met stichting 

LANGZS, wij zullen uw gegevens dan per ommegaande aan u toesturen, deze aanpassen, dan wel verwijderen. 

U kunt contact opnemen via info@langzs.nl. 

Stichting LANGZS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Indien u lid bent van stichting LANGZS zullen wij uw persoonsgegevens enkel delen met slachtoffers van 

gewelds- en zedenmisdrijven die bijstand wensen van een gespecialiseerde slachtofferadvocaat. Wij vragen 

slachtoffers waar zij op dat moment woonachtig zijn en verwijzen vervolgens door naar bij stichting LANGZS 

aangesloten advocaten die in de regio van de rechtszoekende kantoor houden. Wanneer andere derden toegang 

vragen tot uw persoonsgegevens zullen wij dit eerst aan u voorleggen alvorens wij persoonsgegevens delen. 

Daarnaast staan uw persoonsgegevens zichtbaar voor derden op onze website. 
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

Stichting LANGZS neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u het idee hebt dat 

uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik van uw 

persoonsgegevens neem dan contact met ons op via info@langzs.nl 

Geen geautomatiseerde verwerkingen 

Bij Stichting LANGZS gebeurt alle verwerking van persoonsgegevens handmatig, er wordt dus geen gebruik 

gemaakt van geautomatiseerde verwerkingen. 

Cookies. 

Stichting LANGZS maakt gebruik van technische en functionele cookies. Daarnaast maakt zij gebruik van 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat na het eerste 

gebruik van de website wordt opgeslagen op uw apparaat. Cookies zijn nodig voor de technische werking van de 

website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt, en ze zorgen ervoor dat 

wij onze website kunnen optimaliseren. De analytische cookies die wij gebruiken meten het bezoek op onze 

webpagina, wij hebben deze op zo’n manier ingesteld dat ze geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt u 

afmelden voor cookies door dit in uw internetbrowser in te stellen. Daarnaast kunt u informatie die eerder door 

het gebruik van cookies is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Wijzigingen 

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Eventuele wijzigingen zullen in 

werking treden op het aangekondigde tijdstip. Wij raden u aan onze website en de pagina waarop de privacy 

verklaring wordt weergegeven te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. 
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