Privacyverklaring

InesLegal B.V. (‘InesLegal’) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen:
de "AVG"). Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen
door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te
raadplegen. Door gebruik te maken van de website van InesLegal gaat u akkoord met de volgende
voorwaarden.
Persoonsgegevens
U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over InesLegal te weten komen. Wij kunnen
gegevens verzamelen over de gebruikers van onze website, denk aan het type browser, de duur van een
bezoek, welke pagina’s gebruikt worden. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren.
InesLegal verzamelt IP adressen slechts in geanonimiseerde vorm. Ook deze informatie zal in het algemeen
niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw
provider of uw bedrijfsnetwerk.
InesLegal verzamelt alleen persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor
het ontvangen van nadere informatie.
Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

•
•
•
•
•
•

Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een
geanonimiseerd IP adres;
Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten,
zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet of nieuwsbrieven;
Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen
verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data
bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website of door
ons uw visitekaartje te geven. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een
plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van
openbare bronnen.
Doelen en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens
InesLegal kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
•
Om onze juridische diensten te verstrekken;
•
Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
•
Voor potentiële marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen
voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
•
Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te
analyseren en te verbeteren;
•
Voor het voldoen aan de financiële administratie, facturering en belastingaangifte.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:
•
De uitvoering van een overeenkomst;
•
Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
•
Gerechtvaardigd belang;
•
Uw toestemming.
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Delen met derden
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze
gegevens alleen gebruiken om uw vragen te beantwoorden, terwijl op uw verzoek een e-mailadres uit ons
bestand wordt verwijderd.
InesLegal deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Echter, in bepaalde gevallen kan het
noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

•
•
•

Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals wederpartijen, plaatselijke
advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan 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 voorgenoemde derde partijen geschiedt alleen voor de in deze
Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacyverklaring vermelde
grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de
naleving van de privacywetgeving. InesLegal is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de
hoedanigheid van een verwerker van InesLegal, sluit InesLegal met een dergelijke derde een
verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Om onze diensten te
kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een
land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal InesLegal erop toezien dat dergelijke doorgifte
van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.
Bewaartermijnen
InesLegal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze
Privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.
Google Analytics
InesLegal kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt indien wij het gebruiken, gebruik van cookies om InesLegal
te helpen analyseren hoe u van onze website gebruik maakt. De door een daarvoor geplaatste cookie
gegenereerde informatie (met inbegrip van uw geanonimiseerd IP-adres) wordt overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor InesLegal in
dat geval bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over onze website activiteiten op te stellen voor
InesLegal en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google
mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere
gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics,
houden zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse
Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.
Met Google Analytics heeft InesLegal een verwerkersovereenkomst afgesloten. Bovendien gebruikt InesLegal
alleen geanonimiseerde data. De laatste 3 cijfers van elk IP-adres zijn geanonimiseerd en gegevens kunnen
niet herleid worden tot een pc of individu. ‘Gegevens delen’ is binnen Google Analytics uitgezet evenals de
functie voor user ID’s en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google
Analytics-cookies.
Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende
gebruik van onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies
vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
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Cookies
InesLegal maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een
webbrowser op uw computer wordt opgeslagen.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan
echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.
Hyperlinks
Voor het gebruiksgemak van de website kan InesLegal hyperlinks opnemen naar websites van derden,
waaronder ook websites van cliënten, met hun toestemming. Indien u deze websites bezoekt, geldt het
privacybeleid van deze derde partijen, en niet die van InesLegal, voor de activiteiten die op u deze websites
verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.
E-mail
U kunt ons onder meer bereiken via de e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100 procent
veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen,
accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar kan worden.
Geen garanties
InesLegal biedt de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening voor haar cliënten en
geïnteresseerden. De op onze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als juridisch
advies. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze
website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet
is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is
voor specifieke doeleinden.
Beveiliging
InesLegal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade,
aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er
aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact op te nemen met InesLegal via info@ineslegal.com.
Geen aansprakelijkheid
InesLegal kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de
rechten van derden. In geen geval is InesLegal, zijn haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk
voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het
gebruik van de (informatie op de) website.
Beveiliging
Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan InesLegal vrijwillig is en deze gegevens ook
niet op grond van wet- en regelgeving speciaal gevoelig zijn, nemen wij geen bijzondere maatregelen ter
beveiliging.
InesLegal gebruikt geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met
InesLegal en het gebruik van onze website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.
Wijzigingen
InesLegal behoudt zich het recht voor deze Privacy mededeling aan te passen. Deze aanpassingen zullen op
deze website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van onze website zal
de aangepaste Privacy mededeling op dit gebruik van toepassing zijn.
De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht
om de informatie op de website actueel te houden. Aangezien een juridisch advies op maat is gesneden naar
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de specifieke omstandigheden van het geval en wetgeving steeds in verandering is, dient de op deze website
verstrekte informatie niet te worden beschouwd als een juridisch advies.
Voordat u, naar aanleiding of op basis van de informatie op onze website, een beslissing neemt of tot actie
overgaat, raden wij u aan contact op te nemen met InesLegal.
Vragen en klachten
Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte
persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact opnemen met InesLegal via info@ineslegal.com.
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