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Privacyverklaring        Univé Rechtshulp 

 

Hoe gaat Univé Rechtshulp om met uw persoonsgegevens en privacy 

In deze verklaring vertellen we u hoe wij met uw gegevens en informatie omgaan.  

U leest waarom en onder welke voorwaarden wij bepaalde gegevens verzamelen 

en verwerken. Maar ook hoe wij uw privacy beschermen en welke rechten u heeft. 

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op Univé Rechtshulp.  

Waar nodig kunnen er voor een bepaalde dienst, product of actie aanvullende 

privacyregels worden gesteld. 

Deze privacyverklaring wordt regelmatig getoetst aan ontwikkelingen in de wet- 

en regelgeving en aan bedrijfsmatige veranderingen. 

 

Onze hulp aan u is vertrouwelijk 

Wij handelen alleen in het belang van onze klanten. Dat doen we onafhankelijk 

van anderen, waaronder Univé. Als u ons vraagt u te helpen door rechtshulp te 

verlenen, dan doen wij dat in vertrouwelijkheid. Dat betekent dat uw vraag en de 

daarbij behorende informatie alleen door Univé Rechtshulp wordt gezien en 

gebruikt. Er zijn wel een paar uitzonderingen op deze vertrouwelijkheid. Deze 

benoemen wij verderop. 

 

We beschermen uw privacy 

Univé Rechtshulp hecht veel waarde aan uw privacy en aan uw vertrouwen in 

onze werkwijze.  

Wat betreft uw privacy kunt u er van op aan dat wij: 

 werken volgens de privacy wet- en regelgeving 

 uw gegevens veilig en zorgvuldig verwerken 
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 uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële 

doeleinden 

 uw wettelijke rechten respecteren 

 alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren 

 uw vragen over privacy eerlijk zullen beantwoorden. 

 

Welke gegevens gebruikt Univé Rechtshulp en waarom 

We verwerken uw persoonsgegevens om uw verzoek om rechtsbijstand in 

behandeling te nemen én om u goed te kunnen helpen bij dit verzoek. 

Uw persoonsgegevens zijn binnen Univé Rechtshulp dan alleen in te zien door die 

medewerkers die uw gegevens nodig hebben om uw verzoek om rechtshulp uit te 

voeren. 

 

Ook uw bijzondere gegevens zijn veilig bij ons 

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld informatie over uw 

gezondheid, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijk verleden. Deze 

gegevens worden vanzelfsprekend extra zorgvuldig door ons verwerkt. 

Meer informatie over geheimhouding van medische gegevens vindt u op de site 

van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), www.cbpweb.nl. 

 

We bewaren informatie en gegevens niet langer dan noodzakelijk  

Hoe lang dat precies is, hangt van het gegeven af.  Klik hier voor meer informatie 

over de bewaartermijnen die wij gebruiken. 

 

 

We controleren of iemand ook is wie hij zegt dat hij is 

http://www.cbpweb.nl/
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Als u informatie wilt (over uzelf of over anderen op uw polis) geven we u die pas 

als duidelijk is wie u bent (identificeren). Én u ook daadwerkelijk die persoon bent 

die u zegt dat u bent (authenticeren). 

Als u anderen toestemming wilt geven om uw zaak af te handelen vragen we u dit 

per machtiging aan te geven. Alleen op deze manier kunnen wij misbruik of onjuist 

gebruik van uw gegevens voorkomen. 

 

 

We informeren Univé 

We brengen Univé op de hoogte als u een beroep doet op uw 

rechtsbijstandverzekering. De volgende informatie geven we aan Univé: 

 uw naam, adres en woonplaats 

 uw polisnummer 

 de aard van uw melding (zonder inhoudelijke informatie) 

 het aantal meldingen 

 wel of geen dekking van de melding 

 het beëindigen van de rechtshulp  

 het beëindigen van de rechtshulp als u of wij geen vertrouwen meer in het 

verloop van de samenwerking hebben. 

Zonder uw toestemming verstrekken we geen informatie over de inhoud van uw 

dossier aan anderen! *  

* Daar is wel een uitzondering op. Bijvoorbeeld als er sprake is van fraude of misbruik. In onze fraudeverklaring kunt 

u lezen hoe wij omgaan met fraude en misbruik. 

 

Onze systemen en gebouwen zijn beveiligd 

Uiteraard doen wij alles wat redelijk is om uw privacy te waarborgen. We zorgen 

voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, 

website en servers en gebouwen.  

https://www.univerechtshulp.nl/wp-content/uploads/2015/05/4-5-1-Fraudeverklaring-criminaliteit-2015-1.0.pdf
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Dienstverlening door andere partijen 

Soms schakelen we een andere partij in om diensten voor ons te verlenen. We 

maken met deze partijen altijd contractuele afspraken. Onder andere over de 

omgang met uw gegevens. Zo blijft uw privacy gewaarborgd.  

 

Als een andere partij uw dossier behandelt vragen we u geen specifieke 

toestemming voor het uitwisselen van uw gegevens. Als het gaat om medische 

gegevens is dat anders. In dat geval vragen we u om een machtiging. Wij 

verstrekken of vragen u uitsluitend de relevante gegevens. 

 

Rechten en plichten over uw persoonsgegevens: 

Uw rechten 

U heeft: 

 recht op inzage in gegevens die we over u hebben vastgelegd 

 recht op het indienen van een verzoek tot correctie van uw gegevens 

 bijvoorbeeld een wijziging of het verwijderen van gegevens 

 recht om bezwaar te maken tegen de manier waarop wij bepaalde gegevens 

van u gebruiken. 

 

In sommige gevallen kunnen  of mogen wij geen wijziging of verwijdering van uw 

gegevens doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd is met de wet. Een verzoek tot 

inzage of correctie kunt u indienen bij de Privacy Officer van Univé Rechtshulp.  

  

Onze plichten  

Univé Rechtshulp houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

en aan de Telecomwet. We houden ons ook aan de gedragscode Verwerking 

mailto:privacy@unive.nl
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Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kunt u inzien op 

www.cbpweb.nl onder ‘wetten en zelfregulering’.  

 

De verwerking van persoonsgegevens hebben wij aangemeld bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens. U kunt dit nalezen op www.cbpweb.nl via de 

button ‘openbare registers’, U kiest voor ‘register meldingen’ en zoekt u op naam 

‘Stichting Univé Rechtshulp’. 

 

De afdeling Speciale Zaken moet zich aan extra regelgeving houden. Dat doen zij 

uiteraard. Voor hen geldt onder andere nog het Protocol 

Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.  

 

Heeft u vragen of klachten ? 

Wilt u meer wilt weten over uw rechten, over onze omgang met en houding ten 

aanzien van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze Privacy 

Officer. Dat kan via onderstaand adres.  

 

Univé Rechtshulp  

T.a.v. Privacy Officer/ Compliance 

Postbus 557 

9400 AN  Assen 

 

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de Privacy Officer 

kunt u uw klacht voorleggen aan ons Klachtenbureau. 

(rechtshulp.klantenservice@unive.nl). Meer informatie over het indienen van een 

klacht vindt u op onze website. www.univerechtshulp.nl 

http://www.cbpweb.nl/
http://www.cbpweb.nl/
mailto:rechtshulp.klantenservice@unive.nl
http://www.univerechtshulp.nl/
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Bijlage 1 Bewaartermijnen Univé Rechtshulp 
 

 
 

Activiteit/Handeling Bijhorend bewaartermijn 

  

Correspondentie klanten 10 jaar 

Mutatiestukken 10 jaar 

Machtiging (AWBZ) 10 jaar 

Bezwaarprocedure AWB 10 jaar 

Klachtafhandeling 10 jaar 

Polisgegevens klanten 10 jaar 

Geanonimiseerde klantgegevens Altijd 

Bijzondere persoonsgegevens 10 jaar 

Financiële gegevens 10 jaar 

Medische gegevens 15 jaar 

Screening sollicitant 1 jaar, met instemming sollicitant, anders 4 

weken na einde procedure 

Screening medewerkers tot 2 jaar na vertrek betrokkene 
 


