Privacy- & Cookiestatement
Algemeen
Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren, heeft Amber Legal gegevens nodig. Dit gaat ook om
persoonsgegevens. Amber Legal hecht veel waarde aan bescherming van deze persoonsgegevens.
In dit Privacy- en Cookiestatement informeren wij u daarom over de wijze waarop wij omgaan met
de persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij anderszins verkrijgen.
Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website en in het kader van onze
dienstverlening aan klanten.
Privacy
Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te
herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, betekent dat gegevens van overleden
personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn. Voorbeelden van persoonsgegevens
zijn: uw naam, adres en woonplaats. Ook uw telefoonnummer en postcodes met huisnummer zijn
persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gegevens over uw
gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze moeten extra worden
beschermd.
Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Amber Legal zich aan de regels die
privacywetgeving voorschrijft. Dit houdt in dat wij alleen persoonsgegevens verzamelen en
verwerken als daar een grondslag en een doel voor is. Alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
worden verzamelt en de persoonsgegevens worden vervolgens alleen voor dat specifieke doel
verwerkt. Wij houden daarbij de aard van de persoonsgegevens in het oog en stemmen daarop een
passend technisch en organisatorisch niveau van beveiliging af.
Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:
•
wanneer u onze website bezoekt;
•
wanneer u het contactformulier op onze website invult;
•
wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of aanmeldt voor een seminar;
•
wanneer u gebruik maakt van onze (juridische) dienstverlening;
•
wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen door middel van onze website(s) enkel persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies, waarover later in dit statement
meer informatie. Wij verzamelen onder meer de navolgende persoonsgegevens:
•
browsergegevens;
•
duur van uw bezoek op onze website;
•
pagina’s die u bezoekt;
•
links waar u op klikt;
•
locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
•
verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.
Daarnaast verzamelen wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van de
verlening van onze diensten. De persoonsgegevens die wij dan onder meer verzamelen zijn:
•
(bedrijfs)naam;
•
adres;
•
postcode;
•
geslacht;
•
woonplaats;
•
land;
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•
•
•
•
•
•
•

telefoonnummer;
geboortejaar;
e-mailadres;
financiële gegevens;
identiteitsgegevens;
taalkeuze;
andere gegevens.

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden uitsluitend op basis van de hierna te noemen
gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG verwerkt:
•
wettelijke verplichting;
•
uitvoering van een overeenkomst;
•
verkregen toestemming van betrokkene(n);
•
gerechtvaardigd belang, waaronder in elk geval verstaan:
- marketingdoeleinden;
- het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;
- het voeren van geschillen;
- het beveiligen en beheren van onze systemen.
Delen van uw persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met derde partijen, voor zover dit noodzakelijk is voor
de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken
aan het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Amber Legal (zoals een
IT-leverancier), waarneming van de praktijk door een andere advocaat en bijvoorbeeld het
verstrekken van persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie
met de wederpartij.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van Amber Legal uw persoonsgegevens verwerkt,
wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot
naleving van de AVG. Deze derde partijen zijn voor de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan
een notaris, accountant of een ingeschakelde partij ten behoeve van een second opinion of
deskundigenrapport.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij de
gegevens van u hebben verkregen. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te
bepalen zijn: 1. de duur van de overeenkomst met Amber Legal, 2. het bestaan van een wettelijke
bewaarverplichting of -termijn en/of 3. het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband
waarmee de gegevens bewaard moeten worden.
Geheimhouding
De dienstverlening van Amber Legal maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben
tot uw persoonsgegevens. Om ook hier de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen,
hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. In deze
geheimhoudingsverklaring leggen wij aan onze werknemers op dat zij uw persoonsgegevens
absoluut geheim houden en dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u aan ons
toevertrouwt.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of
aanpassing.
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Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden, die mogelijk andere voorwaarden kennen voor
de verwerking van uw persoonsgegevens. Amber Legal is niet aansprakelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.
Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op bijvoorbeeld uw
computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen.
Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. U kunt in de
instellingen van uw browser aangeven of u cookies wilt toestaan. U hoeft dit slechts eenmalig aan
te geven (tot wanneer u uw tijdelijke bestanden wist).
Hoe lang worden cookies gebruik?
Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Andere
(bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen jaren op uw computer blijven staan als u ze niet
verwijdert.
Op de website van Amber Legal kan van de volgende cookies gebruik worden gemaakt:
Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website op een goede wijze
functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de
website aan uw wensen aan te passen. Functionele cookies kunt u verwijderen via de instellingen
van uw browser.
Sessie cookies
Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens uw
bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het
surfgedrag van onze bezoekers. Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw
webbrowser afsluit.
Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren, waardoor
wij onze website kunnen optimaliseren. Hiervoor gebruiken wij het programma Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier
geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.
Tracking cookies
Met uw toestemming plaatsen wij tracking cookies op uw apparatuur. Deze cookies kunnen later
worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten
komen dat u naast onze website ook andere website(s) uit ons netwerk hebt bezocht. De tracking
cookies kunnen ook worden gebruikt door adverteerders die in hetzelfde netwerk zitten. Tracking
cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
Social media cookies
Tot slot maken wij gebruik van social media cookies. Op onze website zijn buttons opgenomen naar
sociale netwerken, zoals Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door
middel van stukjes code die van het betreffende sociale medium afkomstig zijn. Door middel van
deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u het Privacy- &
Cookiestatement van het desbetreffende sociale medium, om te lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten.
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In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Cookies kunnen uw persoonlijke gegevens naar allerlei bedrijven sturen. Als u dat niet (meer) wilt,
moet u de cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone. Cookies verwijderen is niet
erg lastig, maar bedenk wel dat u na het opschonen op websites opnieuw moet inloggen en dat uw
wachtwoorden mogelijk niet meer worden onthouden. Ook is het mogelijk dat u pagina’s opnieuw
moet instellen.
Privacy en Cookies
Klacht
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u via een van de
contactmogelijkheden contact met ons opnemen.
Rechten van betrokkenen
U heeft het recht Amber Legal te verzoeken om inzage, beperking of verwijdering van uw
persoonsgegevens of intrekking van uw eerder gegeven toestemming. Om misbruik te voorkomen
kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te
sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. Ook kunnen er
omstandigheden bestaan, waarbij Amber Legal aan een verzoek als bovenstaand geen of geen
volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten
en de wettelijke bewaartermijnen.
Een verzoek als hierboven genoemd kunt u richten aan onderstaande contactgegevens.
Post
Amber Legal
Scheiweg 26
5421 XL Gemert
Telefoon
06 – 281 289 78
E-mail
info@amber-legal.nl
Opt-out
Via de beschikbare opt-out mogelijkheden in de mailings (voor markteingdoeleinden).
Aanpassen van dit Privacy- & Cookiestatement
Amber Legal heeft het recht de inhoud van dit Privacy- & Cookiestatement op ieder gewenst
moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy- &
Cookiestatement worden op de website gepubliceerd (www.amber-legal.nl). Raadpleeg daarom
regelmatig onze website.
Vragen, contact en klachten
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy- &
Cookiestatement kunt u contact opnemen met mr. M.H. Blankert. Ook indien u een klacht heeft
over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u via een van de contactmogelijkheden
contact met ons opnemen. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u
desondanks niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen
met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.
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