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Internationaal advocatenkantoor Keller and Heckman LLP breidt privacy- en cyberbeveiligingsaanbod 
in zijn kantoor in Brussel uit met laterale werving van partner 
  

BRUSSEL & WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Internationaal advocatenkantoor Keller and Heckman LLP breidt zijn 

focus op de Europese Unie uit met de strategische toevoeging van Peter Craddock als partner in zijn kantoor in 

Brussel, gericht op privacy en cyberbeveiliging. 

Dhr. Craddock heeft een uitgebreide internationale praktijk op het gebied van privacy, gegevensbescherming, 

cyberbeveiliging, e-commerce en softwarecontracten. Hij adviseert klanten over data- en technologiekwesties, 

helpt hen te voldoen aan complexe wet- en regelgeving op het gebied van privacy en staat hen bij in procedures 

voor de gegevensbeschermingsautoriteiten en de rechtbanken. 

"Voordat Peter advocaat werd, was hij een softwareontwikkelaar, wat de basis vormde voor zijn juridische carrière 

op het gebied van privacy en gegevensbescherming," aldus Sheila Millar, een partner in de praktijk van het kantoor 

op het gebied van privacy, gegevensbescherming en digitale media. "Keller and Heckman helpt klanten bij het 

oplossen van zakelijke problemen, en Peters diepgaande kennis van technologie geeft hem de unieke mogelijkheid 

om praktisch advies te geven over een groot aantal vragen over gegevensbescherming." 

“Keller and Heckman heeft me deze kans gegeven om de te zorgen voor de verbreding van de internationale 

privacy-, gegevensbeschermings- en digitale mediapraktijk van het kantoor. Door de mogelijkheid om deel uit te 

maken van dit dynamische team was mijn overstap naar Keller and Heckman een gemakkelijke carrièrebeslissing. Ik 

kijk ernaar uit om de klanten van het kantoor en mijn bestaande klanten te helpen bij het realiseren van hun data-

ambities en ik ben verheugd om met het team samen te werken om de praktijk verder te laten groeien op het 

wereldtoneel,” aldus Peter Craddock. 

"Het versterken van ons wereldwijde aanbod is een continu doel voor Keller and Heckman," verklaarde Richard 

Mann, voorzitter van het managementcomité van Keller and Heckman. “Het kantoor zet zich in om enorm 
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getalenteerde advocaten binnen te halen die duidelijk een honger naar kennis en een passie voor recht hebben. 

Het is een genoegen Peter Craddock te verwelkomen in ons kantoor in Brussel.” 

Dhr. Craddock behaalde zijn LL.M. in Regulation and Technology van King's College London en zijn Master in de 

Rechten van de Université Catholique de Louvain. 

Over Keller and Heckman 

Keller and Heckman is een internationaal gerenommeerd advocatenkantoor met een brede praktijk op het gebied 

van regelgevingsrecht, openbaar beleid en procesvoering. Vanuit kantoren over de hele wereld vertegenwoordigen 

we wereldwijde bedrijven en handelsverenigingen die een reeks industrieën bedienen, waaronder technologie, 

telecommunicatie, voedsel en voedseladditieven, kunststoffen, pesticiden, industriële en speciale chemicaliën, 

consumentenproducten, medicijnen, medische apparatuur en transport. We zijn een pionier in het gebruik van 

interdisciplinaire benaderingen voor het oplossen van problemen met een interne wetenschappelijke staf die nauw 

samenwerkt met de advocaten op het gebied van technische complexiteit. 

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en 

moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is. 
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