
 
 
 

 

Privacyverklaring Intervisie Advocatuur 

 

Waarom deze verklaring? 

 

1. Intervisie Advocatuur hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In 

deze privacyverklaring leggen we je uit hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. 

 

Om welke persoonsgegevens gaat het en waar gebruiken we het voor?  

 

Websitebezoekers 

2. Bezoek je onze website www.intervisie-advocatuur.com, dan gaat het om cookies. Cookies 

zijn kleine tekstbestanddelen die bij een websitebezoek worden opgeslagen op je apparaat. 

We maken gebruiken van functionele, analyserende, session en tracking cookies. Functionele 

cookies optimaliseren de werking van de website. Analyserende cookies zetten het surfgedrag 

van websitebezoekers om in anonieme grafieken en patronen. Session cookies zorgen ervoor 

dat bij elk nieuw websitebezoek een nieuwe sessie wordt gestart. Tracking cookies worden 

gebruikt om je elders op het internet onze reclames te laten zien. 

 

Contactformuliergebruikers 

3. Gebruik je het contactformulier op onze website, dan gaat het om je naam en je mailadres. 

We gebruiken de gegevens om contact met je op te nemen en om contact met je te houden 

omdat we hopen dat we in de toekomst bijeenkomsten voor je mogen organiseren. 

 

Deelnemers 

4. Neem je deel aan een intervisiebijeenkomst, dan gaat het om de gegevens die je ons 

verstrekt bij de inschrijving: naam, geslacht, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, mailadres en 

telefoonnummer. Voorts gaat het om de gegevens met betrekking tot de bijeenkomst waar je 

je voor hebt ingeschreven: datum, tijdstip, locatie, duur en rechtsgebied. We gebruiken deze 

gegevens om een overeenkomst met je aan te gaan, bijeenkomsten te organiseren, facturen 

en deelnamebewijzen toe te sturen en om contact met je te kunnen houden omdat we hopen 

dat we ook in de toekomst bijeenkomsten voor je mogen organiseren. 

 

Wat zegt de wet hierover? Is het verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?  

 

5. De wet vereist een wettelijke grondslag. Onze grondslag voor het verwerken van 

persoonsgegevens is jouw toestemming. Voor het gebruik van persoonsgegevens 

verwerkende cookies wordt om toestemming gevraagd op onze website met een 

popup/banner. Door gebruik te maken van het contactformulier geef je toestemming voor het 

verwerken van je naam en je mailadres. En als je je inschrijft voor een bijeenkomst wordt om 

jouw toestemming gevraagd middels het zetten van een vinkje. 

 

6. Je bent nooit verplicht om persoonsgegevens aan ons te verstrekken en je toestemming kun 

je altijd weer intrekken. Wel is het zo dat wij zonder jouw persoonsgegevens geen 

overeenkomst kunnen sluiten en je dus niet kan deelnemen aan onze bijeenkomsten. 

 

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden? 

 

7. Nee, behalve met de leveranciers van de softwareprogramma’s die Intervisie Advocatuur in 

gebruik heeft om haar diensten te kunnen verlenen. Met die leveranciers zijn 



 
 
 

 

verwerkersovereenkomsten gesloten zodat ook zij zich aan de privacyregels houden als zij 

persoonsgegevens verwerken waar wij verwerkingsverantwoordelijk voor zijn. 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard? 

 

8. Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze doelen te bereiken of dan 

dat de wet dat voorschrijft. Fiscale wetgeving stelt het bijvoorbeeld verplicht om sommige 

persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. Uiteraard verwijderen we jouw persoonsgegevens uit 

ons systeem zodra je ons daar om verzoekt. 

 

Welke rechten heb je? 

 

9. Je hebt het recht om ons te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens en om deze te 

laten aanvullen, verwijderen of afschermen. Als je zo’n verzoek doet, moet je je wel eerst 

identificeren. Heb je een klacht over het verwerken van jouw persoonsgegevens dan vragen 

we je om eerst contact met ons op te nemen voordat je een klacht indient bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Hoe kun je contact met ons opnemen? 

 

10. We zijn goed bereikbaar via onze website (www.intervisie-advocatuur.com), ons mailadres 

(info@intervisie-advocatuur.com) en ons telefoonnummer (085-0645978). 

 

http://www.intervisie-advocatuur.com/
mailto:info@intervisie-advocatuur.com

