Privacystatuut Silver Advocaten B.V.
Wanneer u via de websites contact met ons wilt opnemen, vragen wij u om uw bedrijfsnaam, naam,
e-mailadres en telefoonnummer. Wij maken ook gebruik van cookies om informatie te verzamelen
over de effectiviteit van onze website en om opties van onder meer LinkedIn, Google en Facebook te
gebruiken.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de volgende redenen:
•
•
•
•

om contact met u op te nemen als u ons contactformulier hebt ingevuld;
om informatie te verkrijgen over de effectiviteit van ons contactformulier;
om informatie te verkrijgen over de effectiviteit en kwaliteit van onze website en advertenties;
om u op maat toegesneden informatie op onze website te tonen en advertenties op de website van
derden te tonen indien u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt op basis van uw toestemming, of op grond van
een gerechtvaardigd belang van Silver Advocaten. Indien u het contactformulier invult dan gaan wij
ervan uit dat u ons toestemming verleent om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door hiertoe een bericht te sturen naar info@silveradvocaten.com. Na
ontvangst van dit bericht zullen wij de verwerking die gebaseerd is op uw toestemming stopzetten. De
verwerking die plaatsvond op basis van de eerder gegeven toestemming is in dat geval rechtmatig.
Indien wij een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van persoonsgegevens, dan hebben
wij uw toestemming niet nodig.
Cookies
Op onze website maken wij gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn informatiebestanden die
door uw webbrowser (o.a. Safari, Edge, Chrome, Firefox) op uw computer, tablet, telefoon of andere
apparatuur worden geplaatst. Als u onze websites nogmaals bezoekt, wordt de informatie die in deze
cookies is opgeslagen weer naar uw webbrowser gestuurd. Silver Advocaten maakt op haar website
gebruik van functionele, analytische en trackinggcookies.
Functionele cookies
Wij maken gebruik van verschillende cookies om onze website op juiste wijze te laten werken. Hierbij
gaat het om cookies die uw taalvoorkeuren onthouden en de snelheid van de website te optimaliseren.
Analytische cookies
Deze cookies analyseren de effectiviteit en kwaliteit van onze website en onze advertenties. Deze cookies geven aan hoe onze website wordt gebruikt, zoals Google Analytics-cookies.
Tracking cookies
Wij gebruiken ook zogenaamde trackingcookies. Daarin staat bijvoorbeeld hoe laat u de site heeft geopend en vanaf welk IP-adres. Ook kan er door ons worden bijgehouden welke pagina's van de site er
worden bezocht, en voor hoe lang. Als u vervolgens naar een andere site gaat die ook toegang heeft
tot het trackingcookie, "ziet" die site welke pagina's u eerder bezocht heeft. De site kan op basis daarvan de getoonde inhoud aanpassen aan de eerder bezochte sites van de gebruiker, waaronder advertenties. Bij het bezoeken van onze website heeft u toestemming gegeven voor het plaatsen van

trackingcookies. U kunt die trackingcookies in uw webbrowser uitzetten en reeds geïnstalleerde cookies verwijderen.
Adblocker
U kunt ook een zogenaamde adblocker gebruiken indien u onze advertenties niet wilt zien. Meer informatie vindt u op het Internet (bijvoorbeeld: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq). Door het gebruik van een adblocker worden de cookies op uw computer niet
gewist.
Uitzetten van alle cookies
U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt. Indien u grote
waarde hecht aan bescherming van uw privacy dan raden wij u aan om alle cookies uit te zetten.
Beveiligingsmaatregelen
Gegevensoverdracht over het Internet is onveilig. Wij nemen binnen de grenzen van onze mogelijkheden passende technische maatregelen om te bewerkstelligen dat uw persoonsgegevens beveiligd en
beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die
enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het publiek. Wij raden u aan om in het
geval van vertrouwelijke communicatie waarvan u vindt dat derden daar geen weet van mogen hebben per post aan ons toe te zenden of telefonisch aan ons kenbaar te maken.
Wij minimaliseren, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. Uw gegevens worden daarnaast niet langer verwerkt dan noodzakelijk is
voor het doel waarvoor zij zijn verkregen en worden verwerkt. Voor uw contactverzoek via het contactformulier geldt dat wij ons het recht voorbehouden om de persoonsgegevens gedurende 5 jaar te
bewaren na het beantwoorden van uw vraag. De contactinformatie wordt voor geen ander doel gebruikt dan het voeren van verweer tegen klachten en rechtsvorderingen.
Uw rechten
Ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft u het recht om bij Silver Advocaten een verzoek in te
dienen om:
•
•
•

•
•

uitsluitsel te verkrijgen of Silver Advocaten persoonsgegevens van u verwerkt, en zo ja, inzage van
de persoonsgegevens die van u verwerkt worden;
rectificatie te verkrijgen van de (onjuiste) persoonsgegevens die van u verwerkt worden. U kunt in
dit kader ook uw gegevens aanvullen;
het wissen van de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, te bewerkstelligen, indien a) uw
gegevens niet langer nodig zijn, b) u uw toestemming voor verwerking intrekt, c) u bezwaar maakt
tegen de verwerking, of d) de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
de overdracht van uw gegevens te bewerkstelligen indien de verwerking berust op toestemming;
bezwaar te maken tegen de verwerking in geval van direct marketing.

U zult zo snel mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, een reactie
ontvangen van Silver Advocaten. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt deze afwijzing gemotiveerd.

Wij behouden ons het recht voor niet aan een dergelijk verzoek tot opgave te voldoen indien wij door
het honoreren van dat verzoek onze wettelijke plicht tot geheimhouding zouden schenden.
Verstrekking van uw gegevens aan derden
Indien u hecht aan privacy, doet u er verstandig aan om het gebruik van het Internet en elektronische
communicatie te minimaliseren. Indien u met ons kantoor communiceert op het Internet of onze websites bezoekt, dan bestaat de kans dat derden zoals Facebook, Google of ontwikkelaars van apps op
uw telefoon of tablet u volgen of informatie over u verkrijgen. Silver Advocaten heeft slechts zeer beperkt invloed en zicht op het gedrag van die derden. Indien u het (onbewust) delen van informatie –
waaronder mogelijk persoonsgegevens – met die derden wil beperken dan dient u de cookies in uw
webbrowser uit te zetten. Ons kantoor biedt tevens de mogelijkheid om ons telefonisch of per post te
benaderen dan wel – tegen betaling – een afspraak te maken op ons kantoor. Alleen op die wijze kunt
u de kans dat derden anders dan Silver Advocaten persoonsgegevens of andere informatie van of over
u verkrijgen tot een minimum verkleinen.
Wijzigingen
Silver Advocaten kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Wij zullen uw persoonsgegevens
echter enkel verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen
van uw gegevens.

