PRIVACY POLICY MAES STAUDT ADVOCATEN N.V. (‘MSA’)
Privacy is anno 2018 een niet meer weg te denken onderwerp. De AVG is een feit en als gevolg daarvan
hebben wij ons beleid inzake Privacy verder uitgewerkt. Deze is terug te vinden in deze Privacy Policy.
Graag informeren wij u in onze Privacy Policy over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van
informatie van de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met
de volgende voorwaarden.
WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE VAN U?
Door gebruik te maken van onze diensten op www.maes-staudt.nl kunt u bepaalde gegevens bij ons
achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wanneer u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, vragen wij
u om de volgende gegevens:
-

Voor- en achternaam
E-mailadres
Kennisgebieden

Bovengenoemde gegevens worden gevraagd met het doel om de verzochte informatie aan u te verstrekken
en contact met u te onderhouden. Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw emailadres verstrekt. Wel leggen wij informatie vast als u anoniem onze website bezoekt. Zo kunt u onze
website bezoeken om meer informatie te achterhalen over ons kantoor. Wij verzamelen gegevens omtrent
de gebruikers van onze website met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken alsmede voor
de beveiliging van onze website. Deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar
zijn.
WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze
gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet
langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.
VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving;
MSA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door
derden.
BEWAARTERMIJNEN
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van
de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende bewaartermijn is
verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd.
WIJZIGINGEN
MSA behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze
website bekend worden gemaakt. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de
aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.
KLACHTEN / VRAGEN?
Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte
persoonsgegevens wenst aan te passen danwel u heeft een klacht, kunt u contact met ons opnemen door
een e-mail (info@maes-staudt.nl) aan ons te sturen. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de
verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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