
 

 

Privacyreglement 
 
Privacyreglement van Eye4law 
Dit privacyreglement legt uit: we wij zijn, welke informatie we verzamelen, wie toegang heeft tot uw 
gegevens en de privacy-keuzes die we aanbieden. 
 
Dit privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 15 mei 2019. Eye4law behoudt zich het recht 
voor deze verklaring te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden dit privacyreglement 
regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van inzake 
de privacy, zal er hierover een duidelijke kennisgeving worden geplaatst op onze website.  
 
Persoonsgegevens verwerkt door Eye4law 
Eye4law verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die aan haar zijn verstrekt als bezoeker van de 
website (www.Eye4law.nl), als sollicitant, als (potentiele) relatie.  
 
Het gaat om de volgende persoonsgegevens: 
 

§ Contactgegevens (zoals uw naam, functie, geslacht, werkadres, telefoonnummers, 
emailadres en faxnummer enz);  

§ Gegevens over uw zakelijke en andere belangen en opvattingen (als bijvoorbeeld informatie 
wordt opgeslagen in een database voor klantrelatiebeheer); 

§ Voor webgebruikers: gegevens over uw gebruik op de website van Eye4law, inclusief de 
inhoud van webformulieren en IP-adressen 
 

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt 
Over het algemeen verwerkt Eye4law persoonsgegevens uitsluitend voor een of meerdere van 
onderstaande doeleinden: 
 

§ Onderhandelingen met klanten over contracten en het afsluiten en uitvoeren van contracten; 
§ Facturering; 
§ Marketing en PR; 
§ Naleving van wetten en voorschriften 

 
Persoonsgegevens worden gebruikt voor bovenstaande doeleinden en voor zakelijke belangen en 
die van externe partijen waarmee we samenwerken en in het kader van de nakoming van wettelijke 
verplichtingen. 
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Eye4law neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan.  
 
Gegevens naar het buitenland 
Indien er sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar het buitenland, zal worden nagegaan 
of er voldoende waarborgen zijn in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. 
Daarbij geldt dat binnen de EU het niveau van gegevensbescherming gelijk is. Wanneer derhalve 
persoonsgegevens worden doorgegeven naar een organisatie binnen de EU (EER), dan is 
voldoende dat de betreffende organisatie voldoet aan de eisen van de AVG. Voor doorgifte van 
persoonsgegevens naar landen buiten de Eu gelden aparte regels. De hoofdregel die Eye4law 
hanteert is dat persoonsgegevens alleen mogen worden doorgegeven naar landen met een passend 
beschermingsniveau. 
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens 
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor een 
doel van de verwerking of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer de geldende 
bewaartermijn is verstreken, zullen de betreffende gegevens worden vernietigd. 
Rechten van betrokkenen 
Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegeven in te zien en een (digitale) kopie van zijn 
persoonlijke informatie te krijgen, of om te vragen correcties aan te brengen of om uw 
persoonsgegevens te verwijderen als we de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor het 
doel waarvoor we ze verwerken met uitzondering van situaties waarin we persoonsgegevens (nog) 
niet kunnen wissen.  
 
Gegevensverwerking wijzigen/intrekken 
Ook heeft iedereen het recht om de toestemming gegeven aan Eye4law voor gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, tenzij Eye4law 
deze gegevens dient te bewaren op grond van wet- en regelgeving. In bepaalde gevallen is het 
mogelijk om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij. 
Eye4law zal dan verifiëren of het verzoek inderdaad door de betrokkene is gedaan.  
 



 

 

Om deze rechten te kunnen uitoefenen kunt u een verzoek indienen info@eye4law.nl Ook met vragen 
of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u 
uiteraard contact met ons opnemen.    
 
Contactgegevens:  
 
Eye4law  
Leeuwenhoekstraat 1 
2652 XL Berkel en Rodenrijs  
 
U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer 06 – 14 80 55 40 of een mail sturen naar 
info@ey4law.nl 


