
Privacyverklaring Mr Christine Klein B.V. 

 

Deze verklaring geeft informatie over hoe Mr Christine Klein en haar organisatie omgaat met 

persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. 

Deze verklaring betreft zowel de werkzaamheden door Mr Christine Klein B.V. als Stichting Bewind en 

Executele Klein & Co (dit is de stichting waarmee de werkzaamheden als executeur van 

nalatenschappen, het optreden als bewindvoerder en het vereffenen van nalatenschappen kunnen 

worden uitgeoefend).  

 

Mr Christine Klein B.V. is gevestigd in Den Dolder en is bereikbaar via 0651828480 of via email: 

info@mr-christineklein.nl. Christine Klein is notaris geweest in Amsterdam bij Klein Binnenkade 

Notarissen als opvolgster van haar tante, mr Laura Klein. Zij is eervol gedefungeerd oud-notaris en 

thans werkzaam als zelfstandig gevestigd notarieel juriste & lid van de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie (KNB). Zij is nalatenschapsmeditor en estateplanner (lid van de Estateplanner in 

het Notariaat (EPN)).  

 

Toepasselijkheid van deze Privacyverklaring  

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor bovenstaande vennootschappen 

en mr Christine Klein persoonsgegevens verwerkt.  

 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën: 

• personen die advies bij mr Christine Klein hebben gevraagd of voor wie zij een dossier in 

behandeling heeft; 

• (potentiële) cliënten en hun adviseurs; 

• bezoekers van de website. 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

Mr Christine Klein B.V. verwerkt persoonsgegevens die worden verstrekt en persoonsgegevens die 

zijn ontleend aan andere bronnen, zoals: 

• Persoonsgegevens die zijn verstrekt door cliënten (via email of overhandigd), persoonsgegeven 

uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, de Basis Registratie 

Personen, het Curateleregister of het Faillissementsregister; 

• Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het 

behandelen van zaken via onder meer cliënten, adviseurs van cliënten zoals (andere) notarissen, 

accountants, fiscalisten, advocaten, makelaars; 

• Wederpartijen van cliënten. 

 

Waarom worden uw persoonsgegevens bewerkt? 

Mr Christine Klein B.V. gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden: 

• Het leveren van juridische en fiscale diensten voor haar cliënten, alsmede dienstverlening in 

kader van mediation & coaching; 

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen, verplichtingen uit 

hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de 

Wet op het notarisambt; 

• Het onderhouden van contact en communiceren met cliënten; 

• Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening. 

 

Speciale regels persoonsgegevens bij notariële akten 

Als er een notariële akte wordt voorbereid met uw persoonsgegevens, moet de (kandidaat)notaris 

zich aan wettelijke regels houden.  

 



Deze wettelijke regels hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:  

• De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. De gegevens worden 

dus op een wettelijke grondslag verwerkt.  

• De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren. 

• 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.  

• De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties 

Personen (BRP), het Handelsregister, het Kadaster, het Curateleregister en het 

Faillissementsregister. 

• De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig 

identiteitsbewijs bij u opvragen. De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met 

alle gegevens die erop staan.  

• Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen 

geen toegang tot de gegevens.  

 

De beveiliging van uw gegevens 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om zo uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die toegang 

hebben tot uw gegevens of dossiers zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en 

beroepsregels - gehouden tot geheimhouding. Christine Klein B.V. hanteert algemeen in de branche 

geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging teneinde 

persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen 

heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen 

wij u via info@mr-christineklein.nl contact op te nemen.  

 

Inschakelen/ delen gegevens met derden  

In bepaalde gevallen kan het voor ons noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot 

persoonsgegevens. Hieronder een, niet limitatief, overzicht: 

• Derden die van belang zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, 

gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen  

• Derden ter uitvoering van een wettelijke plicht of overeenkomst zoals het Kadaster, de Kamer 

van Koophandel, het CTR, het CLTR, de beheerder van een VVE, banken.  

• Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan onze wettelijke verplichtingen te 

voldoen.  

Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze 

Privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van 

communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten 

uitbesteden. 

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in 

deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. 

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de 

naleving van de privacywetgeving. Mr Christine Klein B.V. is in dat geval niet verantwoordelijk noch 

aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde 

uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van mr Christine Klein B.V. en dus 

op verzoek en conform instructie van die vennootschap handelt, sluit mr Christine Klein B.V. met een 

dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de Verordening omschreven vereisten 

voldoet.  

 



Grondslagen 

Bij de verwerking van persoonsgegevens baseren wij ons op verschillende grondslagen.  

De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het 

leveren van juridische diensten) die wij hebben gesloten of noodzakelijk zijn ter uitvoering van een 

wettelijke plicht. Verder kunnen er verwerkingen zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van 

Mr Christine Klein, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve 

communicatie, kwaliteitsverbetering of het behoud van actieve contacten. In het laatste geval wordt 

te allen tijde een opt-out geboden. 

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de deze 

Privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang mr Christine Klein B.V. dit verplicht is op grond van 

de wettelijk geldende bewaartermijnen. 

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door 

een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw 

aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.  

Recht van inzage van de betrokkene  

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel dat is en hoe lang 

deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in 

kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren. 

Recht op rectificatie 

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van 

deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal 

een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte. 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)  

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. 

Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen. 

Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil beperken (in afwachting van door u 

gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u 

juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u 

hiervoor een verzoek indienen. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de 

persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek 

indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële 

plichten zich hiertegen kunnen verzetten. 

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere 

wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht mr Christine Klein of de notaris om 

die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk 

op de hoogte gesteld. 

 

Klachtenregeling 

We hechtten veel waarde aan de kwaliteit van ons werk en aan de tevredenheid van onze cliënten 

met onze dienstverlening. 



Soms doen wij onderzoek en de uitkomsten daarvan gebruiken we om onze dienstverlening verder te 

verbeteren. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij ons. We zullen 

er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden.  

U hebt daarnaast te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van 

persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Privacyverklaring aan veranderingen onderhevig 

We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld 

wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Niets in deze 

Privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen 

tussen mr Christine Klein BV en enige bezoeker aan deze Internetsite of om enige informatie in dat 

kader te verschaffen.  

Handige links 

• Autoriteit Persoonsgegevens  

• Uitleg Privacywetgeving  

 


