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Privacybeleid Amelink Advocaten 

 

Dit Privacybeleid is bijgewerkt en gepubliceerd op 1 februari 2019. Wij behouden ons het recht 

voor om dit Privacybeleid aan te passen en bij te werken. Om er zeker van te zijn dat u over het 

laatste Privacybeleid beschikt, raden wij u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen. In het 

geval van substantiële wijzigingen aan dit Privacybeleid, volgt een duidelijke notificatie op onze 

website. 

  

1. Algemeen 

Amelink Advocaten B.V. (hierna: “Amelink Advocaten”, “wij’”, “ons” of “onze”) 

respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG").  

 

2. Persoonsgegevens  

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken:  

a) Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel; 

b) Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer; 

c) Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals 

een IP-adres; 

d) Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website; 

e) Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- 

en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke 

staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; en 

f) 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 of uw apparaat deze aan ons heeft 

verstrekt. 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.  

 

We will not store your personal data any longer than is necessary to achieve the 

purposes stated in this Privacy Policy or to comply with the relevant laws and 

regulations. 

 

3. Gronden van de verwerking  

Amelink Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op 

basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

a) De uitvoering van een overeenkomst;  

b) Een wettelijke verplichting; 

c) Een gerechtvaardigd belang; en 

d) Van u verkregen toestemming. 

 

4. Verwerkingsdoeleinden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken: 

a) Om met u te communiceren; 

b) Om onze juridische diensten aan u te verlenen;  

c) Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; 

d) Om facturen te innen; 
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e) Voor zakelijk en marketingactiviteiten, zoals nieuwsupdates, uitnodigingen voor 

evenementen en andere communicatie die voor u van belang kan zijn; 

f) Werving en selectie; en 

g) Het genereren en analyseren van gebruiksgegevens van onze website teneinde het 

gebruiksgemak van deze website te verbeteren. 

 

5. Derden | Delen van persoonsgegevens  

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot: 

a) Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals 

wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en 

overheidsinstellingen; 

b) Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen 

te voldoen; en 

c) Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de 

in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van 

communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde 

ondersteunende diensten uitbesteden. 

 

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen 

voor hierboven genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid 

vermelde grondslagen. 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de 

naleving van de privacywetgeving. Wij zijn 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 ons, sluiten wij 

met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven 

vereisten voldoet. 

 

6. Beveiliging  

Wij vinden uw privacy belangrijk en hebben daarom passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 

ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, 

aanpassing of bekendmaking. 

 

7. Uw rechten  

 U heeft als betrokkene de volgende rechten: 

 

a) Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in 

de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening 

mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn 

om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw 

verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken; 

b) Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of 

onvolledig zijn; 

c) Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee 

te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw 

gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; 

d) Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden 

voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen; 

e) Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te 
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ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft 

u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen; 

f) Het recht om bezwaar te maken tegen profiling; 

g) Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder; en  

h) Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Nogmaals, er kunnen zich 

omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, 

met name indien de verwerking  

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van 

gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven 

toestemming, kunt u sturen naar secretariaat@amelinkadvocaten.nl. U ontvangt 

binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. 

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende 

persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een 

kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een 

afgeschermde pasfoto en BSN-nummer.  

 

8. Statistieken en cookies  

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs 

deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons 

verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van onze website te verbeteren, wordt 

gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat 

tijdens uw bezoek op de website van Amelink Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, 

tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst 

moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan 

beperken. Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies 

Onze website gebruikt de cookies van Google Analytics om het gebruikersgedrag en 

algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan 

derden verschaffen. Door gebruik te maken van de website van Amelink Advocaten geeft u 

toestemming voor het verwerken van de informatie door Google. 

 

9. Contact  

In het geval u meer informatie van ons wil en vragen of klachten heeft omtrent de 

verwerking van uw persoonsgegevens of dit privacybeleid, kunt u contact met ons 

opnemen via: secretariaat@amelinkadvocaten.nl of Amelink Advocaten, t.a.v. mr. A.R. 

Strijker, Postbus 1918, 1200 BX, Hilversum, Nederland.  
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