
 

       
       

Privacystatement Smits Legal B.V. 

Algemeen 

Smits Legal B.V. is een kantoor dat uw privacy vertrouwelijk behandeld, respecteert en waarborgt. Wij willen 

hier op  transparante wijze mee omgaan. Goede communicatie is een van de kernwaarden van ons bedrijf. 
Communiceren doen wij niet alleen op inhoud maar ook over de manier waarop wij met uw 
persoonsgegevens omgaan. In dit privacystatement leest u op welke wijze wij dit doen.  

Verwerkingsverantwoordelijke 

Smits Legal Beheer B.V. werkt onder haar handelsnaam Smits Legal B.V. Met Smits Legal wordt in dit 
statement bedoeld zowel Smits Legal Beheer B.V. alsmede Smits Legal B.V.  

Smits Legal is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

Dit statement geldt voor alle personen die met Smits Legal in relatie staan. Deze zijn in ieder geval: 

• cliënten; 

• potentiële cliënten met wie Smits Legal contact legt; 

• bezoekers van onze website, www.smitslegal.nl; 

• ontvangers van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 

• leveranciers/dienstverleners; 

Doel 

Smits Legal verwerkt alleen persoonsgegevens die in overeenstemming zijn met de gerechtvaardigde 
doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Het gaat daarbij in elk geval om de volgende doelen en 
gronden: 

• om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving;  
• voor het uitvoeren van een opdracht. Zoals het adviseren, het opmaken van aktes, opstellen van 

overeenkomsten, het procederen en andere diensten; 
• voor een sollicitatieprocedure; 
• in het kader van het belang om met u te communiceren over bijvoorbeeld een bijeenkomst, een 

nieuwe dienst of door middel van een nieuwsbrief. 
• om ons netwerk te onderhouden van dienstverleners; 
• om de dienstverlening van Smits Legal te verbeteren.  
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Welke gegevens verwerken wij? 

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van een zaak door een bedrijfsjurist of andere 

medewerker van ons kantoor, alsmede voor de facturering. 
Uiteraard maken titel, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres, bedrijfsnaam, functietitel, 
bankrekeningnummer en geboortedatum deel uit van de gegevens die Smits Legal in het kader van onze 

dienstverlening dienen te verwerken. De begrenzing voor wat betreft de informatie over het specifieke 
dossier dat aan ons voorligt, ligt besloten in de ‘noodzakelijkheid’. Gegevens die wij niet nodig hebben bij 

de uitvoering van de overeenkomst verwerken wij niet.  

De gegevens uit sollicitatieprocedures.  

In het kader van sollicitatieprocedures verwerken wij de door de sollicitant aangeboden informatie. Dit zijn 
in ieder geval contactgegevens en de door ons opgevraagde motivatiebrief, C.V. en eventueel een 

cijferlijst. Vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure zal Smits Legal de gegevens verwijderen. 
Echter tenzij de sollicitant bij Smits Legal werkzaam wordt of wanneer Smits Legal toestemming krijgt om 
de informatie langer in onze systemen te behouden. 

Gegevens die wij verkrijgen van leveranciers door producten en diensten. 

Smits Legal verwerkt contactgegevens van contactpersonen om in contact te blijven met onze leveranciers 
en dienstverleners, maar ook met dienstverleners in ons zakelijke netwerk. Smits Legal bewaart deze 
gegevens niet langer dan noodzakelijk.  

Informatie over uw bezoek aan onze website: www.smitslegal.nl en de eventuele subdomeinen van deze 

website. 
Smits Legal maakt gebruik van cookies en Google Analytics, waarmee wij IP-adressen opslaan en 
surfgedrag op onze website kunnen analyseren. U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens 

te verstrekken. Smits Legal verzamelt persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, u 
gebruikt maakt van ons contactformulier, u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of wanneer u gebruikt 

maakt van ons incassoportaal. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doelen waarvoor 
deze zijn verstrekt.  

Doorgifte persoonsgegevens 

Smits Legal deelt u persoonsgegevens in beginsel niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede 
behandeling van uw dossier of daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Smits Legal zal gegevens 
doorgeven in het kader van een gerechtelijke procedure, maar ook bijvoorbeeld bij een overeenkomst of 

een akte waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Smits Legal kan voor het verrichten van haar diensten 
externe verwerkers inschakelen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan deurwaardersdiensten. 

Smits Legal zal daarbij altijd handelen wat in overeenstemming is met de privacyregelgeving.  

Veilige verwerking  

Smits Legal heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons 

veilig is. Smits Legal zal ook regelmatig controleren of deze maatregelen nog steeds afdoende zijn om de 
veiligheid te waarborgen en om misbruik van deze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De toegang 
tot uw persoonsgegevens is bij Smits Legal afgeschermd voor onbevoegden.  
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Rechten 

Intrekken van toestemming 
Wanneer Smits Legal gegevens van u verwerkt op grond van uw toestemming, dan kunt u deze 

toestemming schriftelijk bij ons intrekken.  

Recht van inzage 
U kunt bij Smits Legal een verzoek indienen om de door Smits Legal verzamelde gegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via secretariaat@smitslegal.nl. Smits Legal vraagt 

ter controle van uw identiteit u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.  

Recht van bezwaar 
Als u van mening bent dat Smits Legal niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u met 
ons contact opnemen. Dan kan via onderstaande contactgegevens. Mocht er geen passende oplossing 

voor uw klacht worden gevonden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Recht op rectificatie 
U heeft het recht op rectificatie wanneer u denkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt. Dit 

verzoek kunt u indienen via secretariaat@smitslegal.nl. 

Recht op vergetelheid  
Wanneer uw wilt dat uw persoonsgegevens bij Smits Legal worden verwijdert dan kunt u hiervoor een 
verzoek indienen. Dit verzoek kunt u indienen via secretariaat@smitslegal.nl. 

Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgegevens door Smits Legal wilt beperken in het kader van de 
door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u 
juist niet wilt dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking niet rechtmatig is, dan kunt u bij 

Smits Legal een verzoek indienen. Dit verzoek kunt u indienen via secretariaat@smitslegal.nl. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 
Via het e-mail adres van Smits Legal, secretariaat@smitslegal.nl, kunt u een verzoek indienen om de door 

Smits Legal verwerkte gegevens aan u over te dragen.  

Tot slot 

Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft in het kader van dit privacystatement of de manier waarop 

Smits Legal omgaat met uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op.  

Smits Legal behoudt zich het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wij adviseren u dan ook 
regelmatig dit privacystatement te bekijken of aanpassingen zijn doorgevoerd. 
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Contactgegevens 

Smits Legal B.V. 
Biezenwei 23 - 01  

4004 MB TIEL 
085 - 7500 200  

secretariaat@smitslegal.nl 
www.smitslegal.nl  

Versie: mei 2018 
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