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A. PERSOONSGEGEVENS 

1. Inleiding 

Conseiller respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website. 
Conseiller behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de 
‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  

Door middel van dit privacy statement wenst Conseiller u te informeren over hoe 
Conseiller omgaat met uw persoonsgegevens. Hierin leest u onder andere hoe 
Conseiller omgaat met de door u verstrekte en de door ons verwerkte 
persoonsgegevens, op welke manier deze persoonsgegevens worden verwerkt, op 
welke grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze 
persoonsgegevens kunnen worden verwerkt aan wie wij deze persoonsgegevens 
eventueel doorgeven, hoe u inzage in uw persoonsgegevens kunt verkrijgen en hoe u 
kunt verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.   

2. Verantwoordelijke  

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door 
Conseiller B.V. (hierna te noemen: Conseiller). Conseiller is de 
verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG.  

Indien u vragen heeft over het privacy beleid van Conseiller of over de verwerking van 
gegevens, waaronder bijvoorbeeld een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van 
gegevens, dan kunt u uw vragen stellen via het e-mailadres: info@conseiller.law. U 
kunt zich ook per post aan Conseiller wenden door uw bericht te sturen naar M.H. 
Tromplaan 4, 7511 JK Enschede.  

Conseiller heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.  

3. Ontvangst 

Conseiller verkrijgt uw persoonsgegevens indien u uw gegevens invult via een 
formulier op onze website, u bij ons solliciteert, u uw visitekaartje aan ons geeft, indien 
u services afneemt van Conseiller, indien Conseiller producten of diensten van u 
afneemt, indien Conseiller anderszins een overeenkomst met u of de organisatie 
waarvoor u werkzaam bent sluit, indien u ons een e-mail toestuurt, telefoongesprekken 
tussen u en Conseiller worden gevoerd of u met werknemers van Conseiller contact 
heeft op een andere wijze, bijvoorbeeld op beurzen of evenementen.  

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, 
bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij 
behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel) of uit openbare bronnen en websites. 

4. Persoonsgegevens 



Voor de onder ‘5. Doeleinden’ genoemde doeleinden, kan Conseiller de volgende 
categorieën persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken: 

a. naam en adresgegevens, titel; 
b. contactgegevens, zoals uw privé, post en e-mailadres en telefoonnummer; 
c. het bedrijf waarvoor u werkzaam bent en uw functie; 
d. aanvullende gegevens zoals identiteitsbewijs, geboorteplaats en -datum, 

nationaliteit en huwelijkse staat; 
e. financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;  
f. uw CV en overige door u verstrekte gegevens indien u solliciteert naar een 

functie bij Conseiller; 
g. technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website 

bezoekt en de pagina’s die u bekijkt; 
h. alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen 

verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen. 

5. Wettelijke gronden en doeleinden 

Bovenstaande persoonsgegevens kunnen worden verwerkt op basis van een van de 
volgende gronden: 

a. verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u 
of de organisatie waarvoor u werkzaam bent partij bent/is (artikel 6 lid 1 sub b 
AVG); of 

b. verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op 
Conseiller rusten (artikel 6 lid 1 sub c AVG);  

c. verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van Conseiller (artikel 6 lid 1 sub f AVG); of 

d. u heeft uw toestemming daartoe gegeven (artikel 6 lid 1 sub a AVG). 

Conseiller verzamelt de onder ‘4. Persoonsgegevens’ genoemde informatie van u, 
teneinde u of de organisatie waarvoor u werkzaam bent de best mogelijke service en 
samenwerking te kunnen bieden. Specifieker omschreven worden de 
persoonsgegevens verzameld voor de volgende doeleinden: 

a. om te kunnen reageren op uw vragen over onze diensten en om u informatie te 
kunnen verstrekken omtrent onze diensten; 

b. ter voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de 
betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, begeleiden van een 
gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht; 

c. om te controleren of uw identiteit en financiële gegevens kloppen in verband met 
het leveren van onze diensten; 

d. om onze diensten te verbeteren; 
e. om klachten over onze diensten te kunnen onderzoeken en opvolging te kunnen 

geven; 
f. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; 



g. om u te benaderen met voor u relevante informatie of uitnodigingen, in het kader 
van het onderhouden en uitbreiden van onze klantenkring of om onze relatie met 
partners, leveranciers en overige relaties te onderhouden; 

h. in het geval van een sollicitatie, om te beoordelen of u geschikt bent werkzaam te 
zijn in de organisatie van Conseiller; 

i. om het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren. 

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens  

De situatie kan zich voordoen dat Conseiller persoonsgegevens deelt met derden die 
Conseiller bijstaan met betrekking tot Conseillers diensten, zoals de hostingpartij van 
de website en overige externe leveranciers zoals een vertaalbureau. Slechts indien het 
strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun activiteiten zullen zij toegang 
verkrijgen tot uw persoonsgegevens.  

Derden aan wie Conseiller uw persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens 
verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. 
Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Conseiller, dan 
sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. 

Als een van onze externe leveranciers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese 
Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende 
maatregelen omvatten. 

Conseiller zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins tegen vergoeding 
verstrekken aan derden.  

7. Uw rechten 

Middels dit privacy statement probeert Conseiller u zo volledig mogelijk in te lichten 
over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u echter vragen heeft of 
verduidelijkingen wenst kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres: 
info@conseiller.law. U kunt zich ook per post aan Conseiller wenden door uw bericht 
te sturen naar M.H. Tromplaan 4, 7511 JK Enschede. Daarnaast kunt u via deze weg 
ook onder andere onderstaande rechten uitoefenen.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of een kopie hiervan op te vragen 
en/of uw gegevens te laten wijzigen indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn. 
Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Eveneens heeft u het recht 
verwijdering van uw persoonsgegevens te verlangen.  

Bij het indienen van een verzoek kan Conseiller u vragen uw identiteit kenbaar te 
maken, teneinde te beoordelen of het verzoek rechtmatig wordt gedaan.  

Conseiller mag u inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere 
personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of 
ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien uw gegevens 



benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, 
bestaat de mogelijkheid dat Conseiller uw gegevens (nog) niet kan verwijderen.  

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

8. Bewaartermijn 

Conseiller bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is uit hoofde van de 
het doel waarvoor deze zijn verzameld. Indien Conseiller uw gegevens heeft verkregen 
uit hoofde van een overeenkomst, zullen uw gegevens in ieder geval bewaard worden 
zolang dit nodig is om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien uw gegevens 
met uw toestemming worden verwerkt, zullen de gegevens worden bewaard totdat u 
uw toestemming wenst in te trekken of totdat de gegevens niet langer benodigd zijn 
met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verzameld indien dit eerder is.   

In enkele gevallen zullen persoonsgegevens ook nadien worden bewaard in verband 
met wettelijke verplichtingen daartoe.  

9. Waarborgen 

Conseiller hecht waarde aan de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. 
Conseiller kan niet volledig garanderen dat het voor onbevoegde derden onmogelijk is 
de door Conseiller getroffen maatregelen te omzeilen, aangezien het internet een open 
systeem is, maar Conseiller neemt passende technische en organisatorische 
maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen en deze te beveiligen, met 
name tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang.  

Toegangsrechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn door Conseiller 
beperkt. Er wordt tevens op toegezien dat enkel de persoonsgegevens worden 
doorgegeven die vereist zijn om de specifieke doeleinden te verwezenlijken. Personen 
die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn ingelicht omtrent de gevoeligheid 
hiervan en omtrent de zorgvuldige omgang die betracht dient te worden. Zij zijn 
eveneens gebonden aan geheimhoudingsclausules om de integriteit en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren.  

Indien u via de website van Conseiller op websites van derde partijen terecht komt, 
raden wij u ten zeerste aan het privacy beleid van deze derde partijen goed te bekijken. 
Conseiller is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze derde partijen.  

10. Wijzigingen 

Conseiller behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te wijzigen. Op het moment 
van wijziging is het nieuwe privacy beleid automatisch van kracht en vervangt het de 
vorige versie van het privacy beleid. Aangezien er wijzigingen doorgevoerd kunnen 
worden adviseert Conseiller u deze privacy statement regelmatig te bekijken. 

 

*** 



B. COOKIES 

1. Inleiding 

Wanneer u een website bezoekt, worden er cookies opgeslagen op uw computer, 
laptop, tablet of telefoon. Cookies zijn tekstbestanden die een klein stukje informatie 
bevatten. Door de server wordt dit naar een browser verstuurd, zodat de server de 
browser op iedere pagina kan identificeren. Ook Conseiller gebruikt cookies teneinde 
inzicht te krijgen in uw voorkeuren. Sommige functies op de website van Conseiller zijn 
slechts toegankelijk indien cookies door u worden geaccepteerd. Voor zover cookies 
identificeerbare gegevens bevatten (dat wil zeggen, deze zijn herleidbaar tot een 
persoon), is eveneens het privacy beleid van Conseiller hierop van toepassing.  

2. Soorten cookies 

a. Technische cookies 

De website van Conseiller maakt gebruik van technische cookies. Deze cookies zijn 
noodzakelijk om de website van Conseiller te laten werken, bijvoorbeeld om een 
account aan te kunnen maken of om in te kunnen loggen.  

b. Functionele cookies 

De website van Conseiller maakt gebruikt van functionele cookies. Deze worden 
geplaats om uw persoonlijke voorkeuren te onthouden met betrekking tot het wel of 
niet toestaan van cookies, het land waar vanuit u de website bezoekt, de taalkeuze van 
de website, etc. Deze cookies kunnen worden gebruikt om uw bezoek aan de website 
van Conseiller makkelijker te laten verlopen.  

c. Analytische cookies 

De website van Conseiller maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. 
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over de manier waarop de website 
wordt gebruikt door bezoekers. Zo worden bijvoorbeeld de bezoekersstatistieken van 
de website van Conseiller bijgehouden, kan worden ingezien hoe u op de website van 
Conseiller terechtkomt en hoe u gebruikmaakt va de website van Conseiller, zodat 
Conseiller een beter inzicht krijgt in het functioneren van de website.  

d. Marketing cookies 

De website van Conseiller maakt gebruik van marketing cookies. Deze cookies worden 
geplaatst om u te volgen over verschillende websites zodat voor u relevante 
advertenties getoond kunnen worden.  

3. Verwijdering cookies 

Sommige cookies verwijderen zichzelf automatisch als u uw webbrowser afsluit, 
bijvoorbeeld sessiecookies. Andere cookies blijven bestaan totdat deze verlopen of 
totdat deze actief worden verwijderd. Het actief verwijderen van cookies kan via uw 
webbrowser. Per webbrowser verschilt het hoe u uw cookies kunt verwijderen. Voor 



een uitleg hieromtrent verwijzen wij u naar de uitleg van de Nederlandse 
Consumentenbond hieromtrent, te raadplegen de volgende link: 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 

Houdt u er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde functies of delen van de 
website van Conseiller niet langer toegankelijk of functioneel zijn indien u cookies 
verwijderd.  

Op de website van Conseiller draait Google Analytics. U kunt Google Analytics 
uitschakelen door het downloaden van een tool via Google door de volgende link te 
raadplegen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

 

*** 

 

 

 


