
Register van verwerkingsactiviteiten
Van: Notariaat Eemmeer

Contact: klachten@notariaateemmeer.nl

Volgnr Verwerkingsactiviteit Doel Categorie betrokkenen Categorie persoonsgegevens Categorie ontvangers

Bewaringstermijn (indien 

mogelijk)

Beveiligingsmaatregelen 

(indien mogelijk) Grondslag* Toelichting grondslag* Verwerker* Opmerkingen

1

Opvragen, verzamelen, raadplegen, 

gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en 

bewaren van notariële akten Passeren van notariële akten

In de akte genoemde 

personen

NAW, geboortedatum, geboorteplaats, 

burgerlijke staat, gegevens legitimatiebewijs. 

KNB, belastingdienst, 

registerhouders Eeuwigdurend

Wettelijke 

verplichting WNA art 58+59

Na 20 jaar mogen akten naar algemene 

bewaarplaats (Doc-Direkt), na 30 jaar 

moeten akten naar algemene 

bewaarplaats. 

2

Opvragen, verzamelen, raadplegen, 

gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden 

en afhandelen van notariële akten 

(dossier) Passeren van notariële akten

In de akte genoemde 

personen

NAW, geboortedatum, geboorteplaats, 

burgerlijke staat, gegevens legitimatiebewijs, 

BSN.

Door cliënt 

ingeschakelde 

ketenpartners 

(makelaars, 

hypotheekadviseurs etc, 

indien toestemming 

cliënt) 20 jaar

Wettelijke 

verplichting

Selectielijst (119), 

Staatscourant 2005, nr 212. 

Archiefwet

WWFT-gegevens separaat bewaren 

(advies) vanwege bewaartermijn van 

max 5 jaar na afloop dienst van de 

additionele WWFT-gegevens. Notaris 

moet kunnen aantonen waarom een 

melding in het kader van WWFT is 

gedaan of waarom er niet is 

gepasseerd.  Let op in 2018 herziene 

wet, inclusief UBO registraties.

3

Verstrekken d.m.v. doorzending: 

concepten en dossierstukken aan 

derden met toestemming cliënt

Informeren derden op verzoek van 

Cliënt

In de akte genoemde 

personen

NAW, geboortedatum, geboorteplaats, 

burgerlijke staat, gegevens legitimatiebewijs, 

financiële gegevens (afrekening zaak). onderdeel dossier (zie 2 of "4") Toestemming

Bijvoorbeeld concept documenten naar 

makelaar

4

Opvragen, verzamelen, raadplegen, 

gebruiken, opslaan ten behoeve van  

dienstverlening waaraan geen 

authentieke akte gekoppeld is zoals 

advisering, onderhandse akten en 

afwikkeling nalatenschap Uitvoeren opdracht Cliënt

Cliënten en overige bij de 

handeling betrokken 

partijen NAW, geboortedatum, geboorteplaats

Uitvoering 

overeenkomst

5

Verstrekken door middel van 

doorzending t.b.v. de inschrijving van 

gegevens of akten in register Kenbaarheid Partijen bij de akte NAW, geboortedatum, geboorteplaats

KNB, belastingdienst, 

registerhouders 20 jaar

Wettelijke 

verplichting (bij CLTR 

toestemming) Bewaring van bewijs van inschrijving

6

Vastleggen, raadplegen t.b.v. legaliseren 

van handtekeningen

Bevestigen echtheid handtekening op 

verzoek Cliënt

Naam, geboortedatum, geboorteplaats, 

gegevens legitimatiebewijs.

Uitvoering 

overeenkomst

Selectielijst (123) jo art 52 lid 

2 WNA. 5 jaar i.o.m. 

verjaringstermijnen (3:310 

BW e.a.)

7

Verzamelen, vastleggen  en gebruiken 

gegevens voor aanleg registratie  t.b.v. 

acquisitie en/of nieuwsbrieven etc Marketing en acquisitie (Mogelijke) cliënt Naam en contactgegevens

conform afspraak met 

betrokkenen Toestemming

8

Verzamelen, vastleggen en gebruiken 

gegevens t.b.v. relatiebeheer zakelijke 

contactpersonen in de keten

Informeren en faciliteren 

samenwerking in de keten Zakelijke contactpersonen

Naam, contactgegevens, hoedanigheid 

contactpersonen zakelijke ketenpartners, 

adviseurs etc Toestemming

9

Verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. 

van gegevens voor de financiële 

administratie 

Kenbaarheid financiële rechten en 

verplichtingen.

Cliënten,debiteuren en 

crediteuren en 

personeelsleden NAW, bankrekeningnummer 7 jaar

Wettelijke 

verplichting

2:10 BW lid 3 en 4. Artikel 52 

van de Algemene Wet inzake 

Rijksbelastingen (AWR). 24 lid 

6 WNA, Selectielijst (122) Dit is tevens de fiscale termijn.

13

14

15
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