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Uitleg privacy en cookies Stichting Je Goed Recht 
Januari – 2022 

 
Stichting Je Goed Recht vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en gaat er 
verstandig mee om. Stichting Je Goed Recht houdt zich aan de (wettelijke) regels. 
 
Cookies 
Cookies zijn kleine bestanden waarmee informatie wordt verzameld en opgeslagen over je bezoek aan 
de website van Stichting Je Goed Recht. Stichting Je Goed Recht maakt alleen gebruik van functionele 
en analytische cookies. De functionele cookies zijn nodig voor een goed werkende website. Met de 
analytische cookies wordt de website verbeterd. Stichting Je Goed Recht heeft geen cookiesmelding 
op haar website omdat er geen persoonsgegevens met cookies worden verwerkt. 
 
Privacy 
In dit stuk wordt verder uitgelegd hoe Stichting Je Goed Recht omgaat met persoonsgegevens. Als je 
na het doornemen van dit stuk vragen hebt of contact met Stichting Je Goed Recht wil opnemen, kan 
dit via info@stichtingjegoedrecht.nl of Stichting Je Goed Recht, t.a.v. de directeur, Hillevliet 90, 3074 
KD Rotterdam. 
 
Regels 

 Stichting Je Goed Recht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de doelen waarvoor deze zijn 
gegeven. 

 Stichting Je Goed Recht vraagt om je toestemming als deze nodig is voor de verwerking van 
jouw persoonsgegevens. 

 Stichting Je Goed Recht heeft geschikte technische en organisatorische maatregelen genomen, 
zodat jouw persoonsgegevens beschermd blijven. 

 Stichting Je Goed Recht geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit 
nodig is voor het bereiken van de doelen waarvoor je de persoonsgegevens hebt gegeven. 

 Stichting Je Goed Recht is op de hoogte van jouw rechten over je persoonsgegevens en 
respecteert deze. 

 
Jouw rechten 
Jij hebt het recht om: 

 Stichting Je Goed Recht te vragen om jouw persoonsgegevens in te laten zien, te verwijderen 
of aan te passen; 

 tegen verwerking bezwaar te maken; 
 Stichting Je Goed Recht te vragen de verwerking te beperken; 
 Stichting Je Goed Recht te vragen jouw persoonsgegevens te delen met iemand anders; 
 jouw toestemming in te trekken; 
 te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Doelen 
Stichting Je Goed Recht verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor advies en hulp aan klanten. 
Ook worden persoonsgegevens verwerkt om de wet en (beroeps-) regels na te komen, voor werving, 
sollicitaties en ter uitvoering van arbeidscontracten en voor wetenschappelijk onderzoek naar onze 
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activiteiten. Persoonsgegevens worden door Stichting Je Goed Recht verwerkt voor de volgende 
doelen: 

 het adviseren en helpen van klanten; 
 het nakomen van contracten; 
 het opleiden en begeleiden van onze medewerkers; 
 het verbeteren van de door ons te geven rechtshulp;  
 wetenschappelijk onderzoek naar de werking van onze rechtshulp en ter verbetering van onze 

rechtshulp; 
 personeels- en salarisadministratie. 

  
Redenen 
Stichting Je Goed Recht verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende redenen: 

 het nakomen van een contract met jou; 
 wettelijke verplichtingen; 
 jouw toestemming; 
 gerechtvaardigd belang; 
 wetenschappelijk onderzoek. 

 
Soorten persoonsgegevens 
Stichting Je Goed Recht heeft de volgende persoonsgegevens nodig: 
Hulpvragers 

 Contactgegevens, waaronder je mailadres, telefoonnummer en adres; 
 Informatie die van belang is in verband met de vragen die je hebt of de hulp die je vraagt, 

waaronder financiële gegevens, zoals salarisgegevens, gegevens over je uitkering, schulden, 
bankrekeningnummer, je familiesituatie, belastinggegevens en/of woonsituatie; 

 Een kopie van je identiteitsbewijs, je geboortedatum, je nationaliteit; 
Werknemers en sollicitanten 

 Contactgegevens, waaronder je mailadres, telefoonnummer en adres; 
 Gegevens die we moeten verwerken om aan onze verplichtingen onder arbeidscontracten te 

voldoen en om aan de wettelijke verplichtingen in verband met arbeidscontracten te voldoen, 
waaronder prestatiegegevens, je burger service nummer en je bankrekeningnummer; 

 Persoonsgegevens die je Stichting Je Goed Recht geeft wanneer je solliciteert, waaronder 
opleidings- en loopbaangegevens; 

Leveranciers en overige zakelijke relaties 
 Contactgegevens, waaronder mailadres, telefoonnummer en adres van de 

contactpersoon/personen. 
 
Andere partijen 
Stichting Je Goed Recht deelt persoonsgegevens met andere partijen: 

 als het om klanten gaat; als dat nodig is bij het adviseren en helpen; 
 als het om sollicitanten gaat: met Stichting De Verre Bergen en de advocatenkantoren met wie 

Stichting Je Goed Recht samenwerkt; 
 als het om medewerkers gaat; met de bedrijven die onze salarisadministratie uitvoeren en met 

verzekeraars en verzekering tussenpersonen; 
 met de bedrijven die onze computer- en softwaresystemen leveren en onderhouden; 
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 voor het wetenschappelijk onderzoek worden gegevens aan Stichting De Verre Bergen 
gegeven. Waar mogelijk worden deze gegevens geanonimiseerd voordat deze aan Stichting De 
Verre Bergen worden gegeven; 

 als dat voor Stichting Je Goed Recht nodig is om zich aan de wet te houden. 
Deze partijen moeten de gegevens op grond van de wet geheimhouden of we hebben een 
geheimhoudingscontracten met hen gesloten. Al deze partijen zijn ook verplicht om zich aan de privacy 
regels te houden. 
 
Bewaarperiode 
Jouw persoonsgegevens worden door Stichting Je Goed Recht niet langer dan noodzakelijk is voor de 
hierboven genoemde verwerkingen bewaard. Voor de financiële administratie van Stichting Je Goed 
Recht worden persoonsgegevens op grond van de wet daarna nog maximaal 7 jaar bewaard. 
Contactgegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard na het einde van de eventuele contractuele 
relatie.  
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