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1 PRIVACY POLICY 

SAMUEL LAW hecht belang aan de bescherming van uw privacy en de beveiliging 

van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming ("AVG"). Deze Privacy Policy informeert u over onder 

meer de wijze waarop SAMUEL LAW met uw persoonsgegevens omgaat. 

 

2 OP WIE IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING? 

Deze Privacy Policy geldt voor alle personen van wie, en alle ondernemingen 

en/of organisaties waarvoor, SAMUEL LAW persoonsgegevens verwerkt. Het 

gaat in dat verband onder meer om: (i) cliënten van SAMUEL LAW, (ii) potentiële 

cliënten met wie SAMUEL LAW contact heeft gelegd of wil leggen en (iii) alle 

andere personen die contact opnemen met SAMUEL LAW of van wie SAMUEL 

LAW persoonsgegevens verwerkt. 

 

3 WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS? 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerd of identifi -

ceerbare (natuurlijke) persoon bedoeld. 

 

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT ? 

4.1 SAMUEL LAW verwerkt alle persoonsgegevens die u aan haar heeft verstrekt van 

uzelf of van derden en persoonsgegevens die SAMUEL LAW heeft ontleend aan 

andere bronnen, zoals (zakelijke) social media platforms. Het gaat in dat verband 

om onder meer de volgende gegevens: 

• contactgegevens en alle andere persoonsgegevens die nodig zijn ter 

behandeling van uw zaak en/of opdracht;  

• contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op 

contactformulieren of andere webformulieren; 

• contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, 

seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes; en 

• persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen zo-

als persoonsgegevens (i) beschikbaar op openbare zakelijke social 

media platformen (bijvoorbeeld LinkedIn), (ii) verkregen uit het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster 

en/of (iii) beschikbaar op andere openbare bronnen. 

4.2 Verder kan SAMUEL LAW's website hyperlinks bevatten naar websites van 

andere partijen en social media buttons. SAMUEL LAW is niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media 

platforms. Ook is SAMUEL LAW niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en 

het gebruik van cookies op die websites en social media platforms. 

5 COOKIES 

De website van SAMUEL LAW www.samuellaw.nl gebruikt geen cookies en 

verzamelt geen informatie over uw bezoek, IP-adres of uw browser.  

 

6 WAARVOOR GEBRUIKT SAMUEL LAW UW PERSOONSGEGEVENS? 

SAMUEL LAW kan uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende 

doeleinden gebruiken: 

• het verstrekken en verbeteren van (juridische) diensten; 

• naleving van juridische en wettelijke verplichtingen; 

• onderhouden van contact met opdrachtgevers en derde partijen; en 

• facturatie van verleende (juridische) diensten. 
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7 WAAROM MAG SAMUEL LAW UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN? 

SAMUEL LAW mag uw persoonsgegevens verwerken op basis van onder meer 

een of meerdere van de volgende juridische grondslagen: 

• uitvoering van een (i) (door u gegeven) opdracht/instructie of (ii) 

overeenkomst; 

• het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de plicht om 

gegevens door te geven aan de Belastingdienst); 

• gerechtvaardigd belang; of 

• uw toestemming, waarbij geldt dat die toestemming kan blijken uit het 

feit dat u per e-mail of anderszins een vraag aan SAMUEL LAW stelt. U 

hebt ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. 

8 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

8.1 In bepaalde situaties kan SAMUEL LAW uw persoonsgegevens delen met 

derden. Het gaat in dat verband om onder meer de volgende gevallen:  

• derde partijen, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan 

wettelijke verplichtingen te voldoen; 

• derde partijen die relevant zijn voor SAMUEL LAW's (juridische) 

dienstverlening, zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties en 

overheidsinstellingen; 

• externe leveranciers zoals leveranciers van ICT en 

communicatiediensten, uitsluitend in verband met de verwerking van uw 

persoonsgegevens voor de in deze Privacy Policy omschreven 

doeleinden. 

8.2 Het delen van uw persoonsgegevens met derde partijen vindt uitsluitend plaats 

voor de in deze Privacy Policy omschreven doeleinden en uitsluitend op basis van 

de in deze Privacy Policy vermelde grondslagen.  

8.3 Derden aan wie SAMUEL LAW zijn persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf 

verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. SAMUEL LAW is op 

geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens door deze derden. 

9 HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 

SAMUEL LAW bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 

geldende wettelijke voorschriften. SAMUEL LAW verwijdert uw 

persoonsgegevens onder meer na afloop van de - op basis van een wettelijk 

voorschrift - geldende bewaartermijn.  

 

10 HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD? 

SAMUEL LAW wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. In dat kader 

heeft SAMUEL LAW passende technische en organisatorische maatregelen 

getroffen om uw persoonsgegevens te verwerken en te beschermen tegen 

onrechtmatige verwerking. In dat verband gaat het om onder meer de volgende 

maatregelen: 

 

• intern zijn alle (persoons)gegevens uitsluitend beschikbaar en 

toegankelijk in een afgeschermde en beschermde omgeving (o.a. 

vergrendelde en afgeschermde (i) server, (ii) computers en (iii) andere 

draagbare apparaten en communicatiemiddelen); 

• strikte geheimhoudingsplicht; 

• uitgangspunt is papierloze dienstverlening: uitsluitend gebruik van 

papier indien strikt noodzakelijk; en 

• hard-copy documenten worden opgeborgen in een beschermde en 

afgesloten omgeving. 
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11 UW RECHTEN 

11.1 U heeft onder meer het recht SAMUEL LAW te verzoeken: 

• u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens; 

• uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af 

te schermen, en/of te beperken; 

• een kopie van de persoonsgegevens die door SAMUEL LAW zijn 

verwerkt, toe te sturen; en 

• uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. 

11.2 Verder heeft u het recht om (i) bij SAMUEL LAW bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens en (ii) een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

12 WIJZIGINGEN 

SAMUEL LAW kan deze Privacy Policy van tijd tot tijd aanpassen en/of updaten. 

Dergelijke wijzigingen en/of updates zullen zijn gericht op verbetering van 

dienstverlening en bescherming van uw persoonsgegevens. U wordt geadviseerd 

de Privacy Policy regelmatig te checken. De gewijzigde respectievelijk 

toepasselijke privacy policy kunt u altijd inzien op de website van SAMUEL LAW.  

 

13 CONTACT 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de omgang met en de verwerking van uw 

persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met mr. Samuel Vermeulen onder 

het nummer +31 (0)6 53763923 of per e-mail via info@samuellaw.nl. 
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