ADVISEERT & PROCEDEERT

PRIVACYVERKLARING
Algemeen
Wanneer je op onze website komt of contact met ons opneemt dan deel je soms persoonsgegevens
met ons. Lwzjuristen.nl gaat zorgvuldig om met deze gegevens, we respecteren de privacy van jou als
bezoeker en van onze klant en gaan vertrouwelijk om met de (persoonlijke) informatie die je ons
verschaft. Hierbij houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving.
In deze privacyverklaring informeren wij jou hoe Lwzjuristen.nl jouw persoonsgegevens verwerkt en
gebruikt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op diensten van Lwzjuristen.nl. Met
deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n)
wiens persoonsgegevens Lwzjuristen.nl verwerkt.
Lwzjuristen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeldt in
deze privacyverklaring.
De heer Z. (Zishan) Hussain
06 24 83 12 44
Info@lwzjuristen.nl
www.lwzjuristen.nl

Hoofdkantoor

Bezoekadres

Posthoornstraat 17, 4e verdieping

Overwegwachter 4, 1e verdieping

3011 WD Rotterdam

3034 KG Rotterdam

Postbus
Nr. 23436
3001 KK Rotterdam

Lwzjuristen.nl – is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nr.
73800643. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten
met Lwzjuristen.nl. Daarop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
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Overzicht verwerking persoonsgegevens
Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die Lwzjuristen.nl verwerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jouw voor- en achternaam;
Jouw adres en postcode;
Jouw telefoonnummer;
Jouw geboortedatum;
Jouw e-mailadres;
Eventueel jouw bedrijfsnaam;
Gegevens over jouw activiteiten op de website;
Overige persoonsgegevens die jij op eigen initiatief verstrekt.

Grondslag en doeleinden verwerking
De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn zes grondslagen
vastgesteld, te weten:
•
•
•
•
•
•

Het algemeen belang;
Het gerechtvaardigd belang;
Vitale belangen;
Op basis van een overeenkomst;
Op basis van een wettelijke plicht;
Op basis van jouw toestemming.

Lwzjuristen.nl verzamelt en verwerkt jouw benodigde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna
te noemen doeleinden:
•
•
•
•
•

Het verlenen van juridische diensten
Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
Werving en selectie
Marketing- en communicatieactiviteiten
Onze boekhouding

Bovenstaande doeleinden vinden hun grondslag in:
•
•
•

Een overeenkomst
Wettelijke verplichting
Op grond van jouw toestemming
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Persoonsgegevens delen met externe partijen
Lwzjuristen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden, deze zullen uitsluitend worden verstrekt,
indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
www.neostrada.nl
De website van Lwzjuristen.nl wordt gehost en is gemaakt op www.neostrada.nl. Neostrada (hierna:
NIS) heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt
al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. NIS schakelt bij de uitvoering van haar
diensten tevens derden in met het doel ervoor te zorgen dat jouw gegevens op hoog niveau worden
beschermd.
Bescherming persoonsgegevens
Lwzjuristen.nl vindt bescherming van jouw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom zullen wij
passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo werken wij o.a. met beveiligde
systemen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Lwzjuristen.nl bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor
de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Zodra de bewaartermijn van
persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, dan worden deze gegevens
door ons vernietigd.
Jouw recht op privacy
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die wij verwerken, in te zien, te laten corrigeren of te
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@lwzjuristen.nl. Lwzjuristen.nl zal zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand op jouw
verzoek reageren. Wij behandelen geen verzoek tot inzage/correctie/verwijdering, indien er geen
kopie van het identiteitsbewijs wordt overlegd.
Intrekken, bezwaar maken, gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Ook hiervoor dien je een e-mail te sturen naar info@lwzjuristen.nl. Wij
behandelen geen intrekkingen en bezwaar, indien er geen kopie van het identiteitsbewijs wordt
overlegd.
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Klacht indienen
Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (Autoriteit
Persoonsgegevens) als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving (AVG). Wij
zouden het zeer waarderen als je jouw klacht eerst bij ons indient, maar dit ben je niet verplicht. Een
klacht bij ons indienen kan via info@lwzjuristen.nl. Graag verzoeken wij je om jouw klacht
gemotiveerd toe te lichten, zodat de afhandeling sneller kan plaatsvinden. Wij reageren in beginsel
binnen een maand na verzending van de klacht en de bevestiging hiervan.
Gebruik van Social Media
Op deze website zijn knoppen (buttons) en/of links opgenomen om webpagina’s te promoten of
delen op social (media) netwerken of websites van derden, zoals
Twitter/LinkedIn/Facebook/Instagram. Lwzjuristen.nl houdt hier geen toezicht op en is niet
verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.
Het gebruik van die media is dus voor eigen risico.
Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc.
("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op jouw
computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de
cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een
server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze
website wordt geanonimiseerd, wordt jouw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in
andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst
verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in
de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website
zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten
over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking
tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door jouw
browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. Je kunt
het opslaan van cookies voorkomen door in je browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen.
Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt
benutten. Verder kun je het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens
(inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser addon" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Je kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door de “opt-out cookie” aan te vinken,
dat zorgt dat jouw gegevens niet meer worden verzameld als je onze website bezoekt. Meer
informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kun je bij de voorwaarden van
Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics vinden. Wij wijzen je erop dat op
deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme
registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.
Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
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DISCLAIMER
Lwzjuristen.nl doet haar uiterste best om de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde
data op hoog niveau te houden. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te
voorkomen. Lwzjuristen.nl is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van
onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via
internet alsmede technische storingen.
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