
 
 

 

PRIVACY & COOKIEBELEID 

 

Privacy beleid 

 

Met dit privacy beleid wil CB Law de bezoekers van de website informeren welke persoonsgegevens worden 

verwerkt en waarom. Dit privacy beleid dateert van 1 september 2021 en zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt om 

eventuele veranderende wettelijke vereisten, verwerkingspraktijken of nieuwe functionaliteiten die we mogelijk 

toevoegen of bijwerken, weer te geven. Dergelijke wijzigingen in het privacy beleid worden op onze website 

geplaatst en zijn van kracht zodra ze zijn geplaatst. Zie ons onderstaande cookiebeleid voor meer informatie over 

ons gebruik van cookies. 

 

Introductie 

 

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van: 

• Cliënten en hun professionele adviseurs. 

• Leveranciers. 

• Bezoekers. 

• Wervingskandidaten. 

 

De persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken 

 

De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen onder meer zijn: 

• Basisinformatie, zoals uw naam, titel, functie, het bedrijf waarvoor u werkt, uw relatie tot een persoon. 

• Contactgegevens. 

• Gegevens die nodig zijn voor het verwerken van facturen. 

• Statistieken van uw bezoek aan onze website, zoals gebruikt apparaat type, IP-adres en user-agent. 

• Gegevens met betrekking tot uw aanwezigheid op evenementen en interesses. 

• Persoonsgegevens die we nodig hebben voor nalevingsdoeleinden. 

• Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt tijdens het verlenen van diensten, die speciale 

categorieën gegevens kunnen bevatten. 

• Alle andere persoonlijke gegevens over u die u aan ons verstrekt. 

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen 

 

Wij verkrijgen de persoonsgegevens in de volgende situaties. 

• Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, of wanneer u rechtstreeks met ons communiceert (per e-

mail, telefoon of brief). 

• Als u een overeenkomst met ons aangaat. 

• Wanneer we onze technologische tools en diensten monitoren, inclusief bezoeken aan onze website en de e-

mails die van en naar CB Law worden verzonden. 

• Wanneer we persoonsgegevens verzamelen via andere bronnen, zoals lokale advocaten, tegenpartijen, het 

Handelsregister, het Kadaster, commerciële databases of door gebruik te maken van openbare bronnen. 

 

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens 

 

• Om van u ontvangen verzoeken, vragen of klachten te verwerken en erop te reageren. 

• Om onze diensten en ondersteunende processen en systemen in gang te zetten en uit te voeren. 

• Om onze relatie met u te onderhouden en te beheren. 

• Om te voldoen aan wettelijke en beleidsvereisten. 

• Om door u gevraagde diensten te verlenen. 

• Om services te identificeren waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. 

• Om met u te communiceren over onze diensten. 



• Om onze website aan te bieden en te verbeteren door het genereren van statistieken over het gebruik van de 

website. 

• Om onze bedrijfsprocessen en systemen te monitoren en analyseren. 

• Om uw sollicitatie of abonnement op een van onze wervingsdiensten of evenementen af te handelen. 

• Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering en procedure tegen CB Law en haar 

medewerkers. 

• Voor bedrijfsontwikkelingsactiviteiten  

 

Op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

 

• Om een overeenkomst te sluiten en uit te voeren. 

• Om te voldoen aan wettelijke en beleidsvereisten. 

• Voor een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het beheren en administreren van relaties met klanten en 

leveranciers). 

• Met uw toestemming 

 

How lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de in dit privacy- en cookiebeleid genoemde 

doeleinden te bereiken. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in overeenstemming met ons bewaarbeleid, 

dat op verzoek beschikbaar is voor de functionaris voor gegevensbescherming met behulp van de 

contactgegevens die zijn vermeld in de sectie 'contact opnemen' van dit privacy en cookiebeleid. De 

bewaartermijn voor elke categorie persoonsgegevens is gebaseerd op wettelijke en beleidsvereisten en het doel 

waarvoor de informatie wordt verzameld en gebruikt. 

 

Uitwisseling van uw persoonsgegevens 

 

In verband met de levering van onze diensten moeten we mogelijk onze leveranciers en subleveranciers toegang 

geven tot uw persoonlijke gegevens wanneer zij namens ons diensten verlenen (voornamelijk om onze ICT-

systemen te onderhouden en te ondersteunen) en regelgevende instanties, rechtbanken, tribunalen, overheid 

agentschappen en wetshandhavingsinstanties voor de hierboven gespecificeerde doeleinden. Elke overdracht 

van persoonsgegevens buiten de EU/EER vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving 

inzake gegevensbescherming. Onze internationale overdrachten van persoonsgegevens buiten de EU/EER zijn 

gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. 

 

Bescherming van uw persoonsgegevens 

 

CB Law heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Informatiebeveiliging is in handen 

van onze interne beveiligingsprofessionals. De laatste versie van het informatiebeleid van CB Law is op aanvraag 

verkrijgbaar. Een kopie van het informatiebeveiligingsbeleid kan worden aangevraagd bij de functionaris voor 

gegevensbescherming met behulp van de contactgegevens die zijn vermeld in de sectie 'contact opnemen' van 

dit privacy en cookiebeleid. 

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

 

De AVG en andere toepasselijke wetten voorzien in bepaalde rechten voor betrokkenen onder de daarin 

uiteengezette voorwaarden. U, als betrokkene, heeft specifiek de volgende rechten. 

• Recht op toegang tot uw persoonsgegevens. 

• Recht op rectificatie of correctie van uw persoonsgegevens. 

• Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. 

• Recht om bezwaar te maken of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. 

• Recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

• Recht om bezwaar te maken tegen profilering. 

• Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

• Recht om uw toestemming voor de toekomst in te trekken voor zover de verwerking van uw 

persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming. 

 



Cookiebeleid 

 

Wat zijn Cookies? 

 

Een cookie is een klein stukje tekst dat websites naar de browser sturen en wordt opgeslagen op de terminal van 

de gebruiker, wat een personal computer, een mobiele telefoon, een tablet, etc. kan zijn. Met deze bestanden kan 

de website informatie over uw bezoek onthouden, zoals taal en voorkeursopties, die uw volgende bezoek 

gemakkelijker kunnen maken en de website nuttiger voor u kunnen maken. Cookies spelen een zeer belangrijke 

rol bij het verbeteren van gebruikerservaringen op internet. 

 

Onze website gebruikt de volgende specifieke cookies. 

 

Onze website gebruikt zowel tijdelijke sessiecookies als permanente cookies. Sessiecookies slaan alleen 

informatie op terwijl de gebruiker de website bezoekt en permanente cookies die zijn opgeslagen in de 

terminalgegevens om in meer dan één sessie te worden geopend en gebruikt. 

 

Strikt Noodzakelijke Cookies. Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden 

uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties van u die 

neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, inloggen of het invullen 

van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen voor deze 

cookies, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk 

identificeerbare informatie op. 

 

Prestatie / analytische cookies. Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de 

prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina's het meest 

en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website bewegen. Alle informatie die deze cookies 

verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u 

onze website hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet controleren. 

 

U kunt cookies blokkeren, behalve strikt noodzakelijke cookies om de site te laten functioneren, door de instelling 

in uw browser te activeren waarmee u de instelling van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter uw 

browserinstellingen gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, heeft u mogelijk geen 

toegang tot alle of delen van onze website of andere websites die u bezoekt. 

 

Contact opnemen 

 

Indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het gebruik van cookies, 

neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

 

CB Law B.V. 

Keizersgracht 520H 

1017 EK Amsterdam 

T: +31 (0)85 004 5454 

F: +31 (0)85 401 4977 

E: amsterdam@cblawpractice.com 


