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Privacy notice / Privacy verklaring 
Dutch / Nederlands 
 
Samengevat: 

• Wij gebruiken uw persoonsgegevens om juridisch advies te verstrekken en aanverwante 
diensten te verlenen (daaronder begrepen marketingberichten, voor zover u daarom hebt 
gevraagd), onze bedrijfsvoering te beheren, nieuwe medewerkers te werven, aan onze 
wettelijke verplichtingen te voldoen en de werking van onze digitale platforms te 
verbeteren en te controleren 

• Wij kunnen uw persoonsgegevens opnemen in onze wereldwijde databank met 
contactpersonen die wordt beheerd door Eversheds Sutherland (International) LLP 
(“Eversheds Sutherland”) en die wordt gebruikt door het netwerk van advocatenkantoren 
van Eversheds Sutherland, met name als u een (potentiële) cliënt bent 

• Wij hebben maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen als wij die 
buiten de Europese Unie doorgeven  

• Wij treffen maatregelen om de hoeveelheid persoonsgegevens die wij over u bijhouden tot 
een minimum te beperken en deze veilig te houden  

• Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra wij die niet langer nodig hebben en wij 
hanteren beleidsregels om dat moment vast te stellen 

• U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 
• Wij beantwoorden graag al uw vragen over het bovenstaande. U kunt deze richten aan 

dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com 
 
Meer informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken vindt u hieronder in de 
desbetreffende privacyverklaringen: 
 
Wie bent u? 
 
Ik ben... 
 
 
een (potentiële) cliënt, iemand die zich heeft aangemeld voor marketingberichten van Eversheds 
Sutherland of die gewoon de website van Eversheds Sutherland bezoekt 
 
 
iemand anders (zoals een afnemer van een cliënt van Eversheds Sutherland, een leverancier of een 
perscontact, etc.) 
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Privacyverklaring 
 

(Potentiële) cliënten, mensen die zich hebben aangemeld voor marketingberichten van Eversheds 
Sutherland of die gewoon de website van Eversheds Sutherland bezoeken 

 
 
Laatstelijk bijgewerkt: 24 mei 2018 
 
Snel opzoeken via onderstaande links:  

Over deze verklaring 

Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij en hoe komen wij daaraan? 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens en waarom? 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom? 

Waarheen worden uw persoonsgegevens doorgegeven? 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Welke privacyrechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen? 

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens 

Doeleinden van verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

Over deze verklaring 

In deze verklaring wordt toegelicht hoe en waarom uw persoonsgegevens worden verwerkt door het netwerk 
van advocatenkantoren van Eversheds Sutherland (hierna ook: “Eversheds Sutherland”, “ES” “wij”, “we”, 
“ons” en “onze”) als wij voor u juridische en aanverwante diensten verlenen, als u gebruikmaakt van onze 
websites en andere digitale platforms en als wij u marketingberichten sturen.  
 
Eversheds Sutherland is “verwerkingsverantwoordelijke” in verband met haar gebruik van uw 
persoonsgegevens. Dit is een juridisch begrip - het houdt in dat wij beslissingen nemen over hoe en waarom wij 
uw persoonsgegevens gebruiken en dat wij om die reden ervoor verantwoordelijk zijn te zorgen dat die worden 
gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De 
verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de website 
www.eversheds-sutherland.com is Eversheds Sutherland (International) LLP. In het kader van de overige 
verwerkingsactiviteiten zoals uiteengezet in deze verklaring is de verwerkingsverantwoordelijke de 
betrokken Eversheds Sutherland-entiteit die ten behoeve van u en/of uw organisatie juridische diensten 
verleent dan wel een website of digitaal platform biedt of u marketingberichten stuurt. Klik hier voor een 
overzicht van de werkmaatschappijen van Eversheds Sutherland die juridische diensten verlenen en hun 
contactgegevens. 
 
In deze verklaring geldt dat wij, als wij spreken van persoonsgegevens, doelen op informatie die 
betrekking heeft op een identificeerbare natuurlijke persoon – in dit geval: u.  

U dient deze verklaring door te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, wat wij 
daarmee doen en hoe u uw rechten in verband daarmee kunt uitoefenen. Daarnaast dient u ook alle overige 
privacyverklaringen te lezen die wij u verstrekken en die op enig moment van toepassing kunnen zijn op ons 
gebruik van uw persoonsgegevens onder specifieke omstandigheden. Voor vragen over deze verklaring kunt u 
contact opnemen met dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com. 

Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij en hoe komen wij daaraan?  

De persoonlijke informatie die wij over u verwerken laat zich grofweg onderverdelen in vijf hoofdcategorieën: 
(i) contactgegevens; (ii) identiteits- en overige wettelijk verplichte informatie; (iii) zaak- en factureergegevens; 
(iv) marketingvoorkeuren en (v) informatie over uw browsergedrag en apparaatgebruik. 

http://www.eversheds-sutherland.com/
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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Wij verzamelen uw persoonlijke informatie uit verschillende bronnen. In onderstaande tabel kunt u zien welke 
soorten persoonlijke informatie wij verzamelen en uit welke bronnen. 

Categorie Soorten persoonsgegevens Verzameld van 
Contactgegevens • Naam 

• Adres 
• Telefoonnummer 
• Organisatiegegevens (zoals uw standplaats en 

functie en contactgegevens van uw organisatie) 

• U 
• Openbare bronnen 

Identiteits- en overige 
wettelijk verplichte 
informatie  

• Geboortedatum 
• Identificatiegegevens (zoals paspoort, rekening 

van nutsbedrijf en/of bankafschrift) 
• Informatie over of u al dan niet een publiek 

prominente persoon (PPP) bent 

• U 
• Systemen van 

derden die worden 
gebruikt voor 
controles o.g.v. wet- 
en regelgeving (BRP, 
Handelsregister, 
Kadaster)  

Zaak- en 
factureergegevens 

• Gegevens met betrekking tot uw zaak of vragen, 
daaronder begrepen zaakgerelateerde 
communicatie met u 

• Informatie over anderen (zoals uw afnemers 
en/of medewerkers) die u met ons deelt in 
verband met uw zaken 

• Informatie die u ons verstrekt als u een kantoor 
van Eversheds Sutherland betreedt (bijvoorbeeld 
voor een bespreking) 

• Gebruikersnamen en wachtwoorden die u 
gebruikt voor onze platforms en diensten 

• Factureer-, betalings- en bankgegevens van 
u/uw organisatie 

• U 
• Adviseurs en andere 

derden die namens 
ons/u aan uw zaken 
werken, of die 
betrokken zijn bij de 
wederpartij in de 
transactie of 
procedure 

 

Marketingvoorkeuren • Interesses in rechtsgebieden 
• Interesses in bedrijfssectoren 
• Marketingcommunicatievoorkeuren 

• U 
• Openbare informatie 

uit online bronnen 
zoals LinkedIn 

Informatie omtrent 
browsergedrag en 
apparaatgebruik  

• Informatie die automatisch wordt gegenereerd 
door middel van uw gebruik van onze websites 
en andere digitale platforms 

• IP-adres 
• Informatie waaruit de locatie van uw 

elektronische apparaat blijkt 

• U en uw gebruik van 
onze digitale 
platforms 

 
N.B.: Als u ons uw contactgegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de informatie te verstrekken die 
u van ons vraagt, en als u ons uw contactgegevens, identiteits- en overige wettelijk verplichte informatie of 
bepaalde zaak- en factureergegevens niet verstrekt, kunnen wij niet voor u optreden.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens en waarom? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Wij moeten altijd een 
“rechtmatige grondslag” (d.w.z. een door de wet voorgeschreven reden) hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. In onderstaande Tabel doeleinden persoonsgegevens staan de doeleinden waarvoor wij de 
verschillende categorieën van uw persoonsgegevens verwerken en de bijbehorende rechtmatige grondslag voor 
die verwerking. De doeleinden die voor u gelden variëren al naargelang de betrokken 
verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens binnen Eversheds Sutherland (zoals hiervoor in de 
inleiding toegelicht). Voor sommige verwerkingsactiviteiten zijn wij van mening dat meer dan een rechtmatige 
grondslag kan gelden – al naargelang de omstandigheden. 

Daarnaast verwerken wij ook bepaalde bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gegevens over uw 
gezondheid als u ons gebouw bezoekt) en informatie over uw eventuele strafblad, welke gegevens op grond 
van de toepasselijke wetgeving een strenger beschermingsniveau vereisen. Voor deze bijzondere categorieën 
van persoonsgegevens gelden verschillende rechtmatige grondslagen. In onderstaande Tabel doeleinden 
bijzondere categorieën van persoonsgegevens staan de verschillende doeleinden waarvoor wij bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens over u verwerken en de bijbehorende rechtmatige grondslag waarop wij ons 
baseren voor die verwerking. De doeleinden die voor u gelden variëren al naargelang de betrokken 
verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens binnen Eversheds Sutherland (zoals hiervoor in de 
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inleiding toegelicht). Voor sommige verwerkingsactiviteiten zijn wij van mening dat meer dan een rechtsgrond 
kan gelden – al naargelang de omstandigheden. Daarnaast hanteren wij beleidsdocumenten waarin onze 
procedures worden toegelicht voor het garanderen van naleving van toepasselijke wetgeving in verband met de 
verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens. 

Cookies en soortgelijke technologieën  

Meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in verband met uw gebruik van 
onze platforms vindt u in ons Cookiebeleid.  

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom? 

Soms delen wij uw persoonsgegevens met derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan, waaronder:  

• andere vennootschappen, vestigingen of kantoren binnen het netwerk van advocatenkantoren van 
Eversheds Sutherland in verband met onze bedrijfsstrategie en wervingsprogramma's en voor zover dat 
voor ons noodzakelijk is om u bij te staan met juridisch advies betreffende meerdere rechtsgebieden. 
Zo kunnen wij, als u een (potentiële) cliënt bent, uw persoonsgegevens toevoegen aan onze wereldwijde 
databank voor cliëntencontacten, die beschikbaar is voor advocaten in het hele netwerk van Eversheds 
Sutherland. Voor een overzicht van de landen waarin wij actief zijn, klik hier; 

• procesadvocaten, andere advocatenkantoren en rechtbanken, voor zover van toepassing in het kader 
van de juridische diensten waarmee wij u bijstaan; 

• rechterlijke en andere justitiële of ambtelijke instanties, indien wij moeten reageren op een bevel of 
ander bindend verzoek; 

• toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, voor zover nodig voor onderzoeken of om te reageren 
op vragen in verband met onze naleving van toepasselijke wet- en regelgeving of in verband met 
strafrechtelijke onderzoeken, of voor zover anderszins is toegestaan of vereist op grond van het 
toepasselijk recht; en 

• professioneel adviseurs (zoals andere advocaten- en accountantskantoren) en andere derden in verband 
met onze rechtmatige bedrijfsactiviteiten. 

Deze organisaties kunnen uw persoonsgegevens gebruiken als “verwerkingsverantwoordelijke” – zij hanteren 
hun eigen privacyverklaringen die u moet doorlezen, en zij hebben hun eigen verantwoordelijkheden op het 
gebied van naleving van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  

Wij vragen ook externe dienstverleners om bepaalde bedrijfsfuncties voor ons te vervullen, waaronder: 

• IT-ondersteuning en cloudplatform- en datahostingproviders die ons helpen met het beheer van onze 
websites, mobiele applicaties, datarooms, document- en werkstroombeheersystemen en andere 
systemen en applicaties; 

• externe incassobureaus indien wij aan ons verschuldigde bedragen moeten incasseren; 

• marketingserviceproviders, daaronder begrepen ondernemingen die namens ons enquêtes en 
marketingberichten versturen; en 

• enquêtedienstverleners die ons helpen feedback van cliënten te verzamelen. 

Wij zullen een overeenkomst hebben met onze dienstverleners waarin aan hen beperkingen worden opgelegd 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede passende beveiligingsnormen. 

Waarheen worden uw persoonsgegevens doorgegeven? 

Aangezien Eversheds Sutherland een netwerk is van verschillende wereldwijd actieve advocatenkantoren zullen 
wij uw persoonsgegevens soms moeten doorgeven naar ontvangers buiten uw eigen rechtsgebied. Sommige 
van die rechtsgebieden bieden wellicht niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens als in uw 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/cookies-policy.page
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/index.page?
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eigen rechtsgebied het geval is. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie, zullen wij die 
doorgifte alleen laten plaatsvinden indien: 

• dat land een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens biedt; 

• de ontvanger of het ontvangende land valt onder een goedgekeurd(e) certificeringsmechanisme of 
gedragscode met bindende en afdwingbare verbintenissen die neerkomen op passende waarborgen voor 
uw persoonsgegevens - daaronder mede begrepen het EU-VS Privacy Shield, dat de veilige doorgifte 
van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten mogelijk maakt; 

• wij passende waarborgen hebben ingevoerd voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals een 
contract met de persoon of entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt, waarin specifieke bepalingen 
zijn opgenomen zoals voorgeschreven door de Europese Commissie;  

• de doorgifte is toegestaan op grond van het toepasselijk recht; of 

• u uitdrukkelijk instemt met de doorgifte.  

Voor een kopie van de desbetreffende waarborgen zoals wij die hanteren ter bescherming van de doorgifte van 
uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.  

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij zullen passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen 
onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk(e) verlies, vernietiging of beschadiging. 

Met betrekking tot persoonsgegevens die u ons online verstrekt merken wij echter op dat wij de veiligheid van 
gegevens die ons op die manier worden toegezonden niet kunnen garanderen. Verzending van gegevens via 
internet geschiedt op uw eigen risico. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u wachtwoorden die u gebruikt 
om toegang te verkrijgen tot platforms van Eversheds Sutherland geheimhoudt. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor een beperkte periode, en niet langer dan noodzakelijk voor de 
doeleinden waarvoor wij deze verwerken. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder: 

• wet- en regelgeving waaraan wij gebonden zijn, waaronder de bewaartermijnen uit de Wet op het 
notarisambt en de Archiefwet (notariële akten worden eeuwig bewaard); 

• of wij betrokken zijn bij een (juridisch) geschil met elkaar of met een derde; 

• het soort informatie dat wij over u bijhouden; en 

• of ons door u of een toezichthouder wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te bewaren om een 
geldige reden. 

Welke privacyrechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen? 

Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (zie onderstaande Tabel 
doeleinden persoonsgegevens), hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Indien u 
besluit uw toestemming in te trekken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerken, 
tenzij er een andere rechtmatige grondslag is waarop wij ons kunnen beroepen. In dat geval laten wij u dat 
weten. 

Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de grondslag van gerechtvaardigde 
belangen (zie onderstaande Tabel doeleinden persoonsgegevens), kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen 
die verwerking. In dat geval moeten wij een dwingende reden aantonen waarom onze verwerking moet worden 
voortgezet, die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, dan wel aantonen dat de verwerking 
voor ons noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.  

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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Indien wij uw persoonsgegeven verwerken voor direct marketing-doeleinden, hebt u het recht om bezwaar te 
maken tegen die verwerking. 

Al naargelang de omstandigheden kunt u het recht hebben om: 

• inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie daarover te ontvangen, 
bijvoorbeeld het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt, de ontvangers of categorieën van 
ontvangers aan wie deze worden bekendgemaakt, en de bewaartermijn; 

• van ons te verlangen dat wij onjuistheden in uw persoonsgegevens onverwijld corrigeren;  

• van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen; 

• van ons te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;  

• de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een machineleesbare vorm, indien wij 
deze verwerken op basis van uw toestemming of omdat dat noodzakelijk is voor uw overeenkomst met 
ons en indien het om geautomatiseerde verwerking gaat; en 

• bezwaar te maken tegen een beslissing die wij nemen en die uitsluitend is gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u een van uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via 
dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.  

Daarnaast adviseren wij u om ons op de hoogte te stellen van eventuele zorgen die u hebt in verband met de 
wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zodat wij kunnen trachten die zorgen weg te nemen. Indien 
u echter meent dat wij onze verplichtingen uit hoofde van wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, 
hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit 
gegevensbescherming - voor contactgegevens zie hier. 

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/ES-Risk-GDPR-Online-Privacy-Notice-National-Supervisory-Authorities.pdf
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Doeleinden van verwerking van uw persoonsgegevens 

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens 

 Rechtmatige grondslag 

Doeleinden van verwerking Uw 
toestemming 

Uitvoering 
van een 

overeenkomst 
met u  

Het 
voldoen 
aan een 

wettelijke 
verplichting 

Onze 
gerechtvaardigde 

belangen 

Verstrekking van juridisch advies en 
aanverwante diensten 

    

Reageren op uw vragen 

   

 
(Het is van belang 

dat wij kunnen 
reageren op uw 

vragen) 
Opname van u/uw organisatie als cliënt 
in onze systemen 

    

Verstrekking aan u/uw organisatie van 
juridisch advies, training en andere 
diensten en/of producten waarom u ons 
hebt gevraagd 

    

Overlegging van rapportages en 
verslagen ter specificatie van de tijd die 
wij aan uw za(a)k(en) hebben besteed  

   

 
(Wij moeten correct 

verantwoording 
kunnen afleggen over 

onze 
dienstengerelateerde 
werkzaamheden in 
het kader van onze 

algemene 
bedrijfsplanning en 

bedrijfsvoering) 
Ontvangst van betaling van u in verband 
met onze diensten 

    

Om u te ontvangen op onze kantoren en 
om gastvrijheid te bieden 

   

 
(Wij moeten onze 

(potentiële) cliënten 
effectief kunnen 

ontvangen)  
Het delen van relevante knowhow en 
juridische updates waarom u hebt 
gevraagd en het aan u toesturen van 
dienstengerelateerde berichten 

   

 
(In het kader van 

hoogwaardige 
juridische 

dienstverlening 
moeten wij onze 

cliënten op de hoogte 
houden van de meest 

recente relevante 
juridische 

ontwikkelingen) 
Het versturen van elektronische direct 
marketing-berichten aan u 

    

Het analyseren van de wijze waarop u 
gebruikmaakt van onze elektronische 
marketingberichten (onder meer of u die 
opent en doorklikt om de inhoud daarvan 
te bekijken)  

   

 
(Wij hebben deze 

informatie nodig om 
er zeker van te zijn 
dat wij u informatie 
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 Rechtmatige grondslag 

Doeleinden van verwerking Uw 
toestemming 

Uitvoering 
van een 

overeenkomst 
met u  

Het 
voldoen 
aan een 

wettelijke 
verplichting 

Onze 
gerechtvaardigde 

belangen 

verstrekken waarin u 
geïnteresseerd bent) 

Uitvoering van onderzoeken ten behoeve 
van benchmarking, voortdurende 
verbetering en marketing 

   

 
(Wij moeten uw 

feedback over onze 
diensten verzamelen 

om eventuele 
problemen of 

klachten te kunnen 
oplossen en ten 

behoeve van 
verbetering en 

innovatie) 
Voor onze algemene administratie en ons 
relatiebeheer 

   

 
(Als 

advocatenkantoor 
moeten wij 

cliëntgerelateerde 
dossiers bewaren, 

zodat wij deze later 
kunnen raadplegen) 

Beheer van onze zakelijke relatie met u 
en het oplossen van eventuele klachten 
van of geschillen met u 

   

 
(Wij moeten onze 

positie als uw 
vertrouwde adviseur 
trachten te behouden 
en eventuele klachten 

of geschillen die u 
aan ons voorlegt 

trachten op te lossen) 
Beheer en administratie van de 
gebruikersaccounts en -profielen die u bij 
ons hebt, verzameling van informatie 
over de wijze waarop u daarvan 
gebruikmaakt en uw voorkeuren, en het 
daarop afstemmen en het verbeteren 
van onze diensten 
 

   

 
(Wij moeten onze 

diensten afstemmen 
op feedback en 

voorkeuren) 

Het oplossen van eventuele klachten van 
of geschillen met u 

   

 
(Wij moeten trachten 
eventuele klachten of 
geschillen die u aan 
ons voorlegt op te 

lossen) 
Naleving van wet- en regelgeving en 
verslaggeving 

    

Uitvoeren van identiteits-, financiële en 
kredietonderzoeken, -screening 
en -controles op basis van bronnen van 
derden in het kader van bestrijding van 
witwassen, identiteitscontrole, 
cliëntconflicten en kartelwetgeving  

    

Uitvoeren van controles op 
cliëntconflicten (niet wettelijk verplicht) 
om zeker te weten dat wij u diensten 
kunnen verlenen 

   

 
(Wij moeten er zeker 

van zijn dat het 
gepast is dat wij voor 
u optreden en geen 
tegenstrijdig belang 
is met onze andere 

cliënten) 
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 Rechtmatige grondslag 

Doeleinden van verwerking Uw 
toestemming 

Uitvoering 
van een 

overeenkomst 
met u  

Het 
voldoen 
aan een 

wettelijke 
verplichting 

Onze 
gerechtvaardigde 

belangen 

Bewaken van onze systemen en 
processen om frauduleuze, criminele 
en/of anderszins onrechtmatige 
activiteiten vast te stellen, vast te leggen 
en te voorkomen 

   

 
(Wij moeten onze 
systemen op deze 

manier kunnen 
bewaken om die 

systemen, onszelf en 
u te beschermen 

tegen onrechtmatige 
activiteiten) 

Voldoen aan aanwijzingen, bevelen en 
verzoeken van 
wetshandhavingsinstanties, rechters of 
andere instanties, voor zover dat 
wettelijk verplicht is 

    

Naleving van onze algemene 
verplichtingen uit hoofde van wet- en 
regelgeving (waaronder onze 
verantwoordelijkheden op grond van 
gedragscodes en anti-
omkopingswetgeving) 

    

Algemene zakelijke verplichtingen     
Beheer, planning en nakoming van onze 
wereldwijde bedrijfs- en 
marketingstrategieën (waaronder 
vastlegging van en verslaggeving over 
onze activiteiten op het gebied van 
bedrijfsontwikkeling) 

   

 
(Als wereldwijd 

advocatenkantoor 
moeten wij effectieve 
bedrijfsontwikkelings- 

en 
marketingstrategieën 

doorvoeren) 
Het afsluiten en aanhouden van 
verzekeringspolissen en het op basis 
daarvan indienen van claims 

   

 
(Het is in ons belang 

om onze 
onderneming te 

beschermen tegen 
gespecificeerde 

vormen van schade) 
 

Opleiding van onze medewerkers 

   

 
(Soms is het voor ons 

gepast om uw 
persoonlijke 
informatie te 

gebruiken om onze 
medewerkers op te 
leiden en zo risico's 
te beheren en de 
kwaliteit van onze 
dienstverlening te 

verbeteren) 
Voortdurende beoordeling en verbetering 
van onze producten en diensten (onder 
meer door uw feedback te vragen en te 
verkrijgen) en ontwikkeling van nieuwe 
producten en diensten    

 
(Wij hebben er een 

gerechtvaardigd 
belang bij om ervoor 
te zorgen dat wij ons 

dienstenaanbod 
voortdurend 
verbeteren) 

Opvolging van aanwijzingen van onze 
cliënten in verband met hun 
verplichtingen op grond van regelgeving 
(waaronder vastlegging van onze 
telefoongesprekken met u) 

   

 
(Soms moeten wij 
telefoongesprekken 

met onze teams 
vastleggen om te 

helpen bij de 
verplichtingen van 
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 Rechtmatige grondslag 

Doeleinden van verwerking Uw 
toestemming 

Uitvoering 
van een 

overeenkomst 
met u  

Het 
voldoen 
aan een 

wettelijke 
verplichting 

Onze 
gerechtvaardigde 

belangen 

onze cliënten op 
grond van 

regelgeving, en voor 
trainings- en 

kwaliteitsdoeleinden) 
Verkrijgen van juridisch advies en het 
instellen, onderbouwen en handhaven 
van onze wettelijke rechten en 
verplichtingen in verband met eventuele 
juridische procedures (daaronder 
begrepen dreigende juridische 
procedures)  

   

 
(Wij moeten onze 
wettelijke rechten 

kunnen instellen en 
onderbouwen en 
inzicht hebben in 

onze verplichtingen, 
en juridisch advies in 

verband daarmee 
inwinnen) 

Bewaken en overleggen van statistische 
informatie over het gebruik van onze 
platforms, en analyse en verbetering van 
de functionaliteit daarvan 

   

 
(Wij moeten dit 
routinetoezicht 

uitvoeren om ervoor 
te zorgen dat onze 

platforms goed 
werken, te 

analyseren hoe deze 
worden gebruikt en 
ze te verbeteren) 

Beheer van de voorgenomen verkoop, 
herstructurering, overdracht of fusie van 
(een deel van) onze onderneming, 
daaronder begrepen het reageren op 
vragen van de potentiële koper of 
fuserende organisatie 

   

 
(Wij hebben er een 

gerechtvaardigd 
belang bij om een 

deel van onze 
onderneming te 

kunnen verkopen)  
Instandhouding van de beveiliging en 
integriteit van onze systemen, platforms, 
gebouwen en communicatie (en het 
opsporen en voorkomen van (potentiële) 
bedreigingen daarvan)  

   

 
(Wij moeten ervoor 

zorgen dat onze 
bedrijfsprocessen 

veilig zijn) 
Beheer en publicatie van en deelname 
aan initiatieven op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen 

 
   

 
(Wij moeten ervoor 

zorgen dat onze 
MVO-initiatieven op 
behoorlijke wijze 
worden beheerd)  

 
Doeleinden van verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

Doeleinden van verwerking 

Rechtmatige grondslag voor bijzondere categorie 
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat: 

1. u 
uitdrukkelijk 
toestemming 
hebt verleend 

voor de 
verwerking 

2. dat 
noodzakelijk 

is om de 
vitale 

belangen 
van een 

persoon te 
beschermen 
of omdat die 
persoon geen 
toestemming 
kan geven 

3. dat 
noodzakelijk 

is ten 
behoeve van 
het instellen, 
uitoefenen of 
onderbouwen 
van rechts-
vorderingen 

4. dat 
noodzakelijk 

is in het 
kader van 

een 
aanzienlijk 
algemeen 

belang 

Om u te ontvangen op onze 
kantoren en om gastvrijheid te 
bieden 

 (in verband 
met uw dieet- en 
toegangswensen) 

 (bij 
ongevallen of 

noodsituaties op 
onze kantoren) 
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Doeleinden van verwerking 

Rechtmatige grondslag voor bijzondere categorie 
Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat: 

1. u 
uitdrukkelijk 
toestemming 
hebt verleend 

voor de 
verwerking 

2. dat 
noodzakelijk 

is om de 
vitale 

belangen 
van een 

persoon te 
beschermen 
of omdat die 
persoon geen 
toestemming 
kan geven 

3. dat 
noodzakelijk 

is ten 
behoeve van 
het instellen, 
uitoefenen of 
onderbouwen 
van rechts-
vorderingen 

4. dat 
noodzakelijk 

is in het 
kader van 

een 
aanzienlijk 
algemeen 

belang 

Verstrekken van juridisch advies 
aan onze cliënten 

    

Onderzoeken, evalueren, aantonen, 
bewaken en verbeteren van en 
verslaglegging over onze naleving 
van voorschriften van toepasselijke 
wet- en regelgeving (zoals 
bestrijding van witwassen en cliënt-
verificatie) 

  

  

Naleving (of anderen helpen bij het 
naleven) van voorschriften van 
regelgeving waarbij maatregelen 
moeten worden genomen ter 
vaststelling van het bestaan van 
een onrechtmatige daad, 
oneerlijkheid, misstanden of ander 
ernstig ongepast gedrag 

  

  

Naleving van onze algemene 
verplichtingen uit hoofde van wet- 
en regelgeving  

    

Reageren op bindende verzoeken of 
(huiszoekings)bevelen van rechters, 
overheidsinstanties, 
toezichthouders en/of 
handhavingsinstanties en 
autoriteiten of het (vrijwillig) delen 
van informatie met die instanties  

  

  

Verkrijgen van juridisch advies en 
het instellen, onderbouwen en 
handhaven van onze wettelijke 
rechten en verplichtingen in 
verband met eventuele juridische 
procedures (daaronder begrepen 
dreigende juridische procedures)  
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Privacyverklaring 
 

Derden (zoals een afnemer van een cliënt van Eversheds Sutherland, een leverancier of een 
perscontact, etc.) 

 
 
Laatstelijk bijgewerkt: 24 mei 2018 

 
Snel opzoeken via onderstaande links:  

Over deze verklaring 

Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij en hoe komen wij daaraan? 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens en waarom? 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom? 

Waarheen worden uw persoonsgegevens doorgegeven? 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Welke privacyrechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen? 

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens 

Doeleinden van verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens 

Over deze verklaring 

In deze verklaring wordt toegelicht hoe en waarom Eversheds Sutherland (in deze verklaring ook: “ES”, “wij”, 
“we”, “ons” en “onze”) gebruikmaakt van uw persoonsgegevens in verband met ons juridisch advies en onze 
aanverwante diensten en algemene bedrijfsvoering.  

U dient deze verklaring door te lezen als u geen cliënt bent van Eversheds Sutherland maar wel contact met 
ons hebt over een dienst die wij verlenen, indien u ons een dienst verleent of indien u anderszins een derde 
bent die met ons communiceert.  

In het kader van deze verklaring is de verwerkingsverantwoordelijke de betrokken ES-entiteit die de 
diensten verleent die betrekking hebben op uw zaak bij ons of, indien u een leverancier bent, de betrokken ES-
entiteit waarmee u een overeenkomst aangaat (of wenst aan te gaan). Klik hier voor een overzicht van de 
werkmaatschappijen van Eversheds Sutherland die juridische diensten verlenen. 

In deze verklaring geldt dat wij, als wij spreken van persoonsgegevens, doelen op informatie die betrekking 
heeft op een identificeerbare natuurlijke persoon – in dit geval: u.  

U dient deze verklaring door te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, wat wij 
daarmee doen en hoe u uw rechten in verband daarmee kunt uitoefenen. Daarnaast dient u ook alle overige 
privacyverklaringen te lezen die wij u verstrekken en die op enig moment van toepassing kunnen zijn op ons 
gebruik van uw persoonsgegevens onder specifieke omstandigheden. Voor vragen over deze verklaring kunt u 
contact opnemen met dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com. 

Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij en hoe komen wij daaraan?  

De persoonlijke informatie die wij over u verwerken laat zich grofweg onderverdelen in vier hoofdcategorieën: 
(i) contactgegevens; (ii) identiteits- en overige wettelijk verplichte informatie; (iii) zaakgegevens; en (iv) 
informatie over uw browsergedrag en apparaatgebruik. 

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie uit verschillende bronnen. In onderstaande tabel kunt u zien welke 
soorten persoonlijke informatie wij verzamelen en uit welke bronnen. 

https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/Eversheds_Sutherland_Controlling_Legal_Entities.pdf
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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Categorie Soorten persoonsgegevens Verzameld van 
Contactgegevens • Naam 

• Adres 
• Telefoonnummer 
• Organisatiegegevens (zoals uw standplaats en 

functie en contactgegevens van uw organisatie) 

• Onze cliënten 
• U 
• Openbaar 

beschikbare bronnen 
zoals LinkedIn en 
Google 

Identiteits- en overige 
wettelijk verplichte 
informatie  

• Geboortedatum 
• Identificatiegegevens (zoals paspoort, rekening 

van nutsbedrijf en/of bankafschrift) 
 

• Onze cliënten 
• Systemen van 

derden die worden 
gebruikt voor 
controles o.g.v. wet- 
en regelgeving (BRP, 
Handelsregister, 
Kadaster) 

Zaakgegevens • Gegevens met betrekking tot uw zaken, vragen 
en andere contacten met ons of onze cliënten 
(daaronder begrepen zaakgerelateerde 
communicatie met u) 

• Onze cliënten 
• U 
• Derden die ook aan 

uw zaak werken 
 

Informatie omtrent 
browsergedrag en 
apparaatgebruik 

• Informatie die automatisch wordt gegenereerd 
door middel van uw gebruik van onze websites 
en andere digitale platforms 

• IP-adres 
• Informatie waaruit de locatie van uw 

elektronische apparaat blijkt 

• U en uw gebruik van 
onze digitale 
platforms 

 
N.B.: Als u ons uw contactgegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de informatie te verstrekken die 
u van ons vraagt, en als u een (potentiële) leverancier bent en ons uw contactgegevens, identiteits- en overige 
wettelijk verplichte informatie of zaakgegevens niet verstrekt, kunnen wij wellicht geen overeenkomst met u 
aangaan. 

Wat doen wij met uw persoonsgegevens en waarom?  

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Wij moeten altijd een 
“rechtmatige grondslag” (d.w.z. een door de wet voorgeschreven reden) hebben voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. In onderstaande Tabel persoonsgegevens staan de doeleinden waarvoor wij de 
verschillende categorieën van uw persoonsgegevens verwerken en de bijbehorende rechtmatige grondslag voor 
die verwerking. De doeleinden die voor u gelden variëren al naargelang de betrokken 
verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens binnen Eversheds Sutherland (zoals hiervoor in de 
inleiding toegelicht). Voor sommige verwerkingsactiviteiten zijn wij van mening dat meer dan een rechtmatige 
grondslag kan gelden – al naargelang de omstandigheden. 

Daarnaast verwerken wij ook bepaalde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, welke gegevens op 
grond van de toepasselijke wetgeving een strenger beschermingsniveau vereisen. Voor die bijzondere 
categorieën van persoonsgegevens gelden verschillende rechtmatige grondslagen. Wij verwerken dit soort 
informatie over u alleen indien dat noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering jegens ons of indien dat noodzakelijk is in het kader van een aanzienlijk algemeen belang. 
Daarnaast hanteren wij beleidsdocumenten waarin onze procedures worden toegelicht voor het garanderen van 
naleving van toepasselijke wetgeving in verband met de verwerking van bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens. 

Cookies en soortgelijke technologieën 

Meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in verband met uw gebruik van 
onze platforms vindt u in ons Cookiebeleid. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom? 

Soms delen wij uw persoonsgegevens met derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan, waaronder:  

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/cookies-policy.page
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• andere vennootschappen, vestigingen of kantoren binnen het netwerk van advocatenkantoren van 
Eversheds Sutherland in verband met de juridische aangelegenheden waarover wij aanwijzingen krijgen 
of onze bedrijfsvoering. Voor een overzicht van de landen waarin wij actief zijn, klik hier; 

• onze cliënten, procesadvocaten, andere advocatenkantoren en rechtbanken, dienstverleners en de 
rechtbanken, voor zover van toepassing in het kader van de juridische diensten waarmee wij onze 
cliënten bijstaan; 

• rechterlijke en andere justitiële of ambtelijke instanties, indien wij moeten reageren op een bevel of 
ander bindend verzoek; 

• toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, voor zover nodig voor onderzoeken of om te reageren 
op vragen in verband met onze naleving van toepasselijke wet- en regelgeving of in verband met 
strafrechtelijke onderzoeken, of voor zover anderszins is toegestaan of vereist op grond van het 
toepasselijk recht; en 

• professioneel adviseurs (zoals andere advocaten- en accountantskantoren) en derden in verband met 
onze rechtmatige bedrijfsactiviteiten. 

Deze organisaties zullen ook gebruikmaken van uw persoonsgegevens als “verwerkingsverantwoordelijke” – 
zij hanteren hun eigen privacyverklaringen die u moet doorlezen, en zij hebben hun eigen 
verantwoordelijkheden op het gebied van naleving van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.  

Wij vragen ook externe dienstverleners om bepaalde bedrijfsfuncties voor ons te vervullen, waaronder IT-
ondersteuning en cloudplatform- en datahostingproviders die ons helpen met het beheer van onze websites, 
mobiele applicaties, datarooms, document- en werkstroombeheersystemen en andere systemen en applicaties. 
Wij zullen een overeenkomst hebben met onze dienstverleners waarin aan hen beperkingen worden opgelegd 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede passende beveiligingsnormen. 

Waarheen worden uw persoonsgegevens doorgegeven? 

Aangezien Eversheds Sutherland een netwerk is van verschillende wereldwijd actieve advocatenkantoren zullen 
wij uw persoonsgegevens soms moeten doorgeven naar ontvangers buiten uw eigen rechtsgebied. Sommige 
van die rechtsgebieden bieden wellicht niet hetzelfde beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens als in uw 
eigen rechtsgebied het geval is. Als wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie, zullen wij die 
doorgifte alleen laten plaatsvinden indien: 

• het ontvangende land een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens biedt; 

• de ontvanger of het ontvangende land valt onder een goedgekeurd(e) certificeringsmechanisme of 
gedragscode met bindende en afdwingbare verbintenissen die neerkomen op passende waarborgen voor 
uw persoonsgegevens - daaronder mede begrepen het EU-VS Privacy Shield, dat de veilige doorgifte 
van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten mogelijk maakt; 

• wij passende waarborgen hebben ingevoerd voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals een 
contract met de persoon of entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt, waarin specifieke bepalingen 
zijn opgenomen zoals voorgeschreven door de Europese Commissie;  

• de doorgifte is toegestaan op grond van het toepasselijk recht; of 

• u uitdrukkelijk instemt met de doorgifte.  

Voor een kopie van de desbetreffende waarborgen zoals wij die hanteren ter bescherming van de doorgifte van 
uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.  

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij zullen passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen 
onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk(e) verlies, vernietiging of beschadiging. 

Met betrekking tot persoonsgegevens die u ons online verstrekt merken wij echter op dat wij de veiligheid van 
gegevens die ons op die manier worden toegezonden niet kunnen garanderen. Verzending van gegevens via 

https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/who/contact-us/index.page?
mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
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internet geschiedt op uw eigen risico. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat u wachtwoorden die u gebruikt 
om toegang te verkrijgen tot platforms van Eversheds Sutherland geheimhoudt. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor een beperkte periode, en niet langer dan noodzakelijk voor de 
doeleinden waarvoor wij deze verwerken. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder: 

• wet- en regelgeving waaraan wij gebonden zijn; 

• of wij betrokken zijn bij een (juridisch) geschil met elkaar of met een derde; 

• het soort informatie dat wij over u bijhouden; en 

• of ons door u of een toezichthouder wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te bewaren om een 
geldige reden. 

Welke privacyrechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen? 

Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het 
recht om uw toestemming in te trekken. Indien u besluit uw toestemming in te trekken, zullen wij uw 
persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerken, tenzij er een andere rechtmatige grondslag is waarop 
wij ons kunnen beroepen. In dat geval laten wij u dat weten. 

Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de grondslag van gerechtvaardigde 
belangen kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen die verwerking. In dat geval moeten wij een dwingende 
reden aantonen waarom onze verwerking moet worden voortgezet, die zwaarder weegt dan uw belangen, 
rechten en vrijheden, dan wel aantonen dat de verwerking voor ons noodzakelijk is voor het instellen, 
uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.  

Al naargelang de omstandigheden kunt u het recht hebben om: 

• inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie daarover te ontvangen, 
bijvoorbeeld het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt, de ontvangers of categorieën van 
ontvangers aan wie deze worden bekendgemaakt, en de bewaartermijn; 

• van ons te verlangen dat wij onjuistheden in uw persoonsgegevens onverwijld corrigeren;  

• van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen; 

• van ons te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;  

• de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een machineleesbare vorm, indien wij 
deze verwerken op basis van uw toestemming of omdat dat noodzakelijk is voor uw overeenkomst met 
ons en indien het om geautomatiseerde verwerking gaat; en 

• bezwaar te maken tegen een beslissing die wij nemen en die uitsluitend is gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.  

Indien u een van uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via 
dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.  

Daarnaast adviseren wij u om ons op de hoogte te stellen van eventuele zorgen die u hebt in verband met de 
wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zodat wij kunnen trachten die zorgen weg te nemen. Indien 
u echter meent dat wij onze verplichtingen uit hoofde van wetgeving inzake gegevensbescherming schenden, 
hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit 
gegevensbescherming - voor contactgegevens zie hier.

mailto:dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com
https://www.eversheds-sutherland.com/documents/gdpr/ES-Risk-GDPR-Online-Privacy-Notice-National-Supervisory-Authorities.pdf
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Doeleinden van verwerking van uw persoonsgegevens 

Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens 

 Rechtmatige grondslag 

Doeleinden van verwerking Uw 
toestemming 

Uitvoering 
van een 

overeenkomst 
met u  

Het 
voldoen 
aan een 

wettelijke 
verplichting 

Onze 
gerechtvaardigde 

belangen 

Zaakgerelateerde doeleinden     
Reageren op uw vragen 

   

 
(Het is van belang 

dat wij kunnen 
reageren op uw 

vragen) 
Het oplossen van eventuele 
klachten van of geschillen met u 

   

 
(Wij moeten 

trachten eventuele 
klachten of 

geschillen die u aan 
ons voorlegt op te 

lossen) 
Uitvoeren van 
identiteitscontroles (onder meer 
op basis van bronnen van 
derden) ten behoeve van 
identiteitsverificatie  

   

 
(Wij moeten de 

identiteit 
controleren van 

mensen met wie wij 
contact hebben) 

Uitvoeren van verschillende 
taken en diensten in verband 
met de zaken van onze cliënten 
waarbij u betrokken kunt zijn 
(zoals ervoor zorgen dat aan u 
verschuldigde bedragen worden 
betaald, het aan u versturen van 
documenten in verband met een 
gerechtelijke procedure of 
advies en verdere verwerking 
van documenten die betrekking 
hebben op u) 

   

 
(Wij moeten de 
taken kunnen 

uitvoeren waartoe 
wij verplicht zijn in 
verband met het 
verstrekken van 

juridisch advies aan 
onze cliënten en 

andere aanverwante 
diensten)  

Naleving van wet- en 
regelgeving en verslaggeving 

    

Bewaken van onze systemen en 
processen om frauduleuze, 
criminele en/of anderszins 
onrechtmatige activiteiten vast 
te stellen, vast te leggen en te 
voorkomen    

 
(Wij moeten onze 
systemen op deze 

manier kunnen 
bewaken om die 

systemen, onszelf 
en u te beschermen 
tegen onrechtmatige 

activiteiten) 
Voldoen aan aanwijzingen, 
bevelen en verzoeken van 
wetshandhavingsinstanties, 
rechters of andere instanties, 
voor zover dat wettelijk 
verplicht is 

    

Naleving van onze algemene 
verplichtingen uit hoofde van 
wet- en regelgeving (waaronder 
onze verantwoordelijkheden op 
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 Rechtmatige grondslag 

Doeleinden van verwerking Uw 
toestemming 

Uitvoering 
van een 

overeenkomst 
met u  

Het 
voldoen 
aan een 

wettelijke 
verplichting 

Onze 
gerechtvaardigde 

belangen 

grond van gedragscodes en 
anti-omkopingswetgeving) 
Het afsluiten en aanhouden van 
verzekeringspolissen en het op 
basis daarvan indienen van 
claims    

 
(Het is in ons belang 

om onze 
onderneming te 

beschermen tegen 
gespecificeerde 

vormen van schade) 
 

Opleiding van onze 
medewerkers 

   

 
(Soms is het voor 
ons gepast om uw 

persoonlijke 
informatie te 

gebruiken om onze 
medewerkers op te 
leiden en zo risico's 
te beheren en de 
kwaliteit van onze 
dienstverlening te 

verbeteren) 
Voortdurende beoordeling en 
verbetering van onze producten 
en diensten (onder meer door 
uw feedback te vragen en te 
verkrijgen) en ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten 

   

 
(Wij hebben er een 

gerechtvaardigd 
belang bij om ervoor 
te zorgen dat wij ons 

dienstenaanbod 
voortdurend 
verbeteren) 

Opvolging van aanwijzingen van 
onze cliënten in verband met 
hun verplichtingen op grond van 
regelgeving (waaronder 
vastlegging van onze 
telefoongesprekken met u)    

 
(Soms moeten wij 
telefoongesprekken 

met onze teams 
vastleggen om te 

helpen bij de 
verplichtingen van 
onze cliënten op 

grond van 
regelgeving, en voor 

trainings- en 
kwaliteitsdoeleinden) 

Algemene zakelijke 
verplichtingen 

    

Verkrijgen van juridisch advies 
en het instellen, onderbouwen 
en handhaven van onze 
wettelijke rechten en 
verplichtingen in verband met 
eventuele juridische procedures 
(daaronder begrepen dreigende 
juridische procedures)  

   

 
(Wij moeten onze 
wettelijke rechten 

kunnen instellen en 
onderbouwen en 
inzicht hebben in 

onze verplichtingen, 
en juridisch advies in 

verband daarmee 
vragen) 

Bewaken en overleggen van 
statistische informatie over het 
gebruik van onze platforms, en 
analyse en verbetering van de 
functionaliteit daarvan    

 
(Wij moeten dit 

beperkte 
routinetoezicht 
uitoefenen om 

ervoor te zorgen dat 
onze platforms goed 

werken) 
Beheer van de voorgenomen 
verkoop, herstructurering, 
overdracht of fusie van (een 
deel van) onze onderneming, 

   

 
(Wij hebben er een 

gerechtvaardigd 
belang bij om een 
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Doeleinden van verwerking Uw 
toestemming 

Uitvoering 
van een 

overeenkomst 
met u  

Het 
voldoen 
aan een 

wettelijke 
verplichting 

Onze 
gerechtvaardigde 

belangen 

daaronder begrepen het 
reageren op vragen van de 
potentiële koper of fuserende 
organisatie.  

deel van onze 
onderneming te 

kunnen verkopen)  

Instandhouding van de 
beveiliging en integriteit van 
onze systemen, platforms, 
gebouwen en communicatie (en 
het opsporen en voorkomen van 
(potentiële) bedreigingen 
daarvan)  

   

 
(Wij moeten ervoor 

zorgen dat onze 
bedrijfsprocessen 

veilig zijn) 

 
 
 
 
  
 


	Over deze verklaring
	In deze verklaring geldt dat wij, als wij spreken van persoonsgegevens, doelen op informatie die betrekking heeft op een identificeerbare natuurlijke persoon – in dit geval: u.
	U dient deze verklaring door te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, wat wij daarmee doen en hoe u uw rechten in verband daarmee kunt uitoefenen. Daarnaast dient u ook alle overige privacyverklaringen te lezen die wij u ve...

	Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij en hoe komen wij daaraan?
	De persoonlijke informatie die wij over u verwerken laat zich grofweg onderverdelen in vijf hoofdcategorieën: (i) contactgegevens; (ii) identiteits- en overige wettelijk verplichte informatie; (iii) zaak- en factureergegevens; (iv) marketingvoorkeuren...
	Wij verzamelen uw persoonlijke informatie uit verschillende bronnen. In onderstaande tabel kunt u zien welke soorten persoonlijke informatie wij verzamelen en uit welke bronnen.
	N.B.: Als u ons uw contactgegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de informatie te verstrekken die u van ons vraagt, en als u ons uw contactgegevens, identiteits- en overige wettelijk verplichte informatie of bepaalde zaak- en factureergeg...

	Wat doen wij met uw persoonsgegevens en waarom?
	Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Wij moeten altijd een “rechtmatige grondslag” (d.w.z. een door de wet voorgeschreven reden) hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In onderstaande Tabel doeleinden...
	Daarnaast verwerken wij ook bepaalde bijzondere categorieën van persoonsgegevens (zoals gegevens over uw gezondheid als u ons gebouw bezoekt) en informatie over uw eventuele strafblad, welke gegevens op grond van de toepasselijke wetgeving een strenge...
	Cookies en soortgelijke technologieën
	Meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in verband met uw gebruik van onze platforms vindt u in ons Cookiebeleid.

	Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom?
	Soms delen wij uw persoonsgegevens met derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan, waaronder:
	 andere vennootschappen, vestigingen of kantoren binnen het netwerk van advocatenkantoren van Eversheds Sutherland in verband met onze bedrijfsstrategie en wervingsprogramma's en voor zover dat voor ons noodzakelijk is om u bij te staan met juridisch...
	 procesadvocaten, andere advocatenkantoren en rechtbanken, voor zover van toepassing in het kader van de juridische diensten waarmee wij u bijstaan;
	 rechterlijke en andere justitiële of ambtelijke instanties, indien wij moeten reageren op een bevel of ander bindend verzoek;
	 toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, voor zover nodig voor onderzoeken of om te reageren op vragen in verband met onze naleving van toepasselijke wet- en regelgeving of in verband met strafrechtelijke onderzoeken, of voor zover anderszins i...
	 professioneel adviseurs (zoals andere advocaten- en accountantskantoren) en andere derden in verband met onze rechtmatige bedrijfsactiviteiten.

	Deze organisaties kunnen uw persoonsgegevens gebruiken als “verwerkingsverantwoordelijke” – zij hanteren hun eigen privacyverklaringen die u moet doorlezen, en zij hebben hun eigen verantwoordelijkheden op het gebied van naleving van toepasselijke wet...
	Wij vragen ook externe dienstverleners om bepaalde bedrijfsfuncties voor ons te vervullen, waaronder:
	 IT-ondersteuning en cloudplatform- en datahostingproviders die ons helpen met het beheer van onze websites, mobiele applicaties, datarooms, document- en werkstroombeheersystemen en andere systemen en applicaties;
	 externe incassobureaus indien wij aan ons verschuldigde bedragen moeten incasseren;
	 marketingserviceproviders, daaronder begrepen ondernemingen die namens ons enquêtes en marketingberichten versturen; en
	 enquêtedienstverleners die ons helpen feedback van cliënten te verzamelen.

	Wij zullen een overeenkomst hebben met onze dienstverleners waarin aan hen beperkingen worden opgelegd voor de verwerking van uw persoonsgegevens alsmede passende beveiligingsnormen.

	Waarheen worden uw persoonsgegevens doorgegeven?
	Aangezien Eversheds Sutherland een netwerk is van verschillende wereldwijd actieve advocatenkantoren zullen wij uw persoonsgegevens soms moeten doorgeven naar ontvangers buiten uw eigen rechtsgebied. Sommige van die rechtsgebieden bieden wellicht niet...
	 dat land een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens biedt;
	 de ontvanger of het ontvangende land valt onder een goedgekeurd(e) certificeringsmechanisme of gedragscode met bindende en afdwingbare verbintenissen die neerkomen op passende waarborgen voor uw persoonsgegevens - daaronder mede begrepen het EU-VS P...
	 wij passende waarborgen hebben ingevoerd voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals een contract met de persoon of entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt, waarin specifieke bepalingen zijn opgenomen zoals voorgeschreven door de Europese C...
	 de doorgifte is toegestaan op grond van het toepasselijk recht; of
	 u uitdrukkelijk instemt met de doorgifte.

	Voor een kopie van de desbetreffende waarborgen zoals wij die hanteren ter bescherming van de doorgifte van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.

	Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
	Wij zullen passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk(e) verlies, vernietiging of beschadiging.
	Met betrekking tot persoonsgegevens die u ons online verstrekt merken wij echter op dat wij de veiligheid van gegevens die ons op die manier worden toegezonden niet kunnen garanderen. Verzending van gegevens via internet geschiedt op uw eigen risico. ...

	Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
	Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor een beperkte periode, en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:
	 wet- en regelgeving waaraan wij gebonden zijn, waaronder de bewaartermijnen uit de Wet op het notarisambt en de Archiefwet (notariële akten worden eeuwig bewaard);
	 of wij betrokken zijn bij een (juridisch) geschil met elkaar of met een derde;
	 het soort informatie dat wij over u bijhouden; en
	 of ons door u of een toezichthouder wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te bewaren om een geldige reden.


	Welke privacyrechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen?
	Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming (zie onderstaande Tabel doeleinden persoonsgegevens), hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Indien u besluit uw toestemming in te trekken, zullen ...
	Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de grondslag van gerechtvaardigde belangen (zie onderstaande Tabel doeleinden persoonsgegevens), kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen die verwerking. In dat geval moeten wij een dwing...
	Indien wij uw persoonsgegeven verwerken voor direct marketing-doeleinden, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
	Al naargelang de omstandigheden kunt u het recht hebben om:
	 inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie daarover te ontvangen, bijvoorbeeld het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze worden bekendgemaakt, en de bewaartermijn;
	 van ons te verlangen dat wij onjuistheden in uw persoonsgegevens onverwijld corrigeren;
	 van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen;
	 van ons te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;
	 de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een machineleesbare vorm, indien wij deze verwerken op basis van uw toestemming of omdat dat noodzakelijk is voor uw overeenkomst met ons en indien het om geautomatiseerde verwerking gaat...
	 bezwaar te maken tegen een beslissing die wij nemen en die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

	Indien u een van uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.
	Daarnaast adviseren wij u om ons op de hoogte te stellen van eventuele zorgen die u hebt in verband met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zodat wij kunnen trachten die zorgen weg te nemen. Indien u echter meent dat wij onze verplichti...

	Doeleinden van verwerking van uw persoonsgegevens
	Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens
	Doeleinden van verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

	Over deze verklaring
	In deze verklaring wordt toegelicht hoe en waarom Eversheds Sutherland (in deze verklaring ook: “ES”, “wij”, “we”, “ons” en “onze”) gebruikmaakt van uw persoonsgegevens in verband met ons juridisch advies en onze aanverwante diensten en algemene bedri...
	U dient deze verklaring door te lezen als u geen cliënt bent van Eversheds Sutherland maar wel contact met ons hebt over een dienst die wij verlenen, indien u ons een dienst verleent of indien u anderszins een derde bent die met ons communiceert.
	In het kader van deze verklaring is de verwerkingsverantwoordelijke de betrokken ES-entiteit die de diensten verleent die betrekking hebben op uw zaak bij ons of, indien u een leverancier bent, de betrokken ES-entiteit waarmee u een overeenkomst aanga...
	In deze verklaring geldt dat wij, als wij spreken van persoonsgegevens, doelen op informatie die betrekking heeft op een identificeerbare natuurlijke persoon – in dit geval: u.
	U dient deze verklaring door te lezen, zodat u weet welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, wat wij daarmee doen en hoe u uw rechten in verband daarmee kunt uitoefenen. Daarnaast dient u ook alle overige privacyverklaringen te lezen die wij u ve...

	Wat voor persoonsgegevens verzamelen wij en hoe komen wij daaraan?
	De persoonlijke informatie die wij over u verwerken laat zich grofweg onderverdelen in vier hoofdcategorieën: (i) contactgegevens; (ii) identiteits- en overige wettelijk verplichte informatie; (iii) zaakgegevens; en (iv) informatie over uw browsergedr...
	Wij verzamelen uw persoonlijke informatie uit verschillende bronnen. In onderstaande tabel kunt u zien welke soorten persoonlijke informatie wij verzamelen en uit welke bronnen.
	N.B.: Als u ons uw contactgegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet de informatie te verstrekken die u van ons vraagt, en als u een (potentiële) leverancier bent en ons uw contactgegevens, identiteits- en overige wettelijk verplichte informa...

	Wat doen wij met uw persoonsgegevens en waarom?
	Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Wij moeten altijd een “rechtmatige grondslag” (d.w.z. een door de wet voorgeschreven reden) hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In onderstaande Tabel persoonsge...
	Daarnaast verwerken wij ook bepaalde bijzondere categorieën van persoonsgegevens, welke gegevens op grond van de toepasselijke wetgeving een strenger beschermingsniveau vereisen. Voor die bijzondere categorieën van persoonsgegevens gelden verschillend...
	Cookies en soortgelijke technologieën
	Meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke technologieën in verband met uw gebruik van onze platforms vindt u in ons Cookiebeleid.

	Met wie delen wij uw persoonsgegevens en waarom?
	Soms delen wij uw persoonsgegevens met derden, voor zover dat wettelijk is toegestaan, waaronder:
	 andere vennootschappen, vestigingen of kantoren binnen het netwerk van advocatenkantoren van Eversheds Sutherland in verband met de juridische aangelegenheden waarover wij aanwijzingen krijgen of onze bedrijfsvoering. Voor een overzicht van de lande...
	 onze cliënten, procesadvocaten, andere advocatenkantoren en rechtbanken, dienstverleners en de rechtbanken, voor zover van toepassing in het kader van de juridische diensten waarmee wij onze cliënten bijstaan;
	 rechterlijke en andere justitiële of ambtelijke instanties, indien wij moeten reageren op een bevel of ander bindend verzoek;
	 toezichthouders en wetshandhavingsinstanties, voor zover nodig voor onderzoeken of om te reageren op vragen in verband met onze naleving van toepasselijke wet- en regelgeving of in verband met strafrechtelijke onderzoeken, of voor zover anderszins i...
	 professioneel adviseurs (zoals andere advocaten- en accountantskantoren) en derden in verband met onze rechtmatige bedrijfsactiviteiten.

	Deze organisaties zullen ook gebruikmaken van uw persoonsgegevens als “verwerkingsverantwoordelijke” – zij hanteren hun eigen privacyverklaringen die u moet doorlezen, en zij hebben hun eigen verantwoordelijkheden op het gebied van naleving van toepas...
	Wij vragen ook externe dienstverleners om bepaalde bedrijfsfuncties voor ons te vervullen, waaronder IT-ondersteuning en cloudplatform- en datahostingproviders die ons helpen met het beheer van onze websites, mobiele applicaties, datarooms, document- ...

	Waarheen worden uw persoonsgegevens doorgegeven?
	Aangezien Eversheds Sutherland een netwerk is van verschillende wereldwijd actieve advocatenkantoren zullen wij uw persoonsgegevens soms moeten doorgeven naar ontvangers buiten uw eigen rechtsgebied. Sommige van die rechtsgebieden bieden wellicht niet...
	 het ontvangende land een passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens biedt;
	 de ontvanger of het ontvangende land valt onder een goedgekeurd(e) certificeringsmechanisme of gedragscode met bindende en afdwingbare verbintenissen die neerkomen op passende waarborgen voor uw persoonsgegevens - daaronder mede begrepen het EU-VS P...
	 wij passende waarborgen hebben ingevoerd voor de bescherming van uw persoonsgegevens, zoals een contract met de persoon of entiteit die uw persoonsgegevens ontvangt, waarin specifieke bepalingen zijn opgenomen zoals voorgeschreven door de Europese C...
	 de doorgifte is toegestaan op grond van het toepasselijk recht; of
	 u uitdrukkelijk instemt met de doorgifte.

	Voor een kopie van de desbetreffende waarborgen zoals wij die hanteren ter bescherming van de doorgifte van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.

	Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
	Wij zullen passende beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk(e) verlies, vernietiging of beschadiging.
	Met betrekking tot persoonsgegevens die u ons online verstrekt merken wij echter op dat wij de veiligheid van gegevens die ons op die manier worden toegezonden niet kunnen garanderen. Verzending van gegevens via internet geschiedt op uw eigen risico. ...

	Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
	Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor een beperkte periode, en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij deze verwerken. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder:
	 wet- en regelgeving waaraan wij gebonden zijn;
	 of wij betrokken zijn bij een (juridisch) geschil met elkaar of met een derde;
	 het soort informatie dat wij over u bijhouden; en
	 of ons door u of een toezichthouder wordt gevraagd om uw persoonsgegevens te bewaren om een geldige reden.


	Welke privacyrechten hebt u en hoe kunt u die uitoefenen?
	Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Indien u besluit uw toestemming in te trekken, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dat doel ver...
	Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de grondslag van gerechtvaardigde belangen kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen die verwerking. In dat geval moeten wij een dwingende reden aantonen waarom onze verwerking moet worden...
	Al naargelang de omstandigheden kunt u het recht hebben om:
	 inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie daarover te ontvangen, bijvoorbeeld het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie deze worden bekendgemaakt, en de bewaartermijn;
	 van ons te verlangen dat wij onjuistheden in uw persoonsgegevens onverwijld corrigeren;
	 van ons te verlangen dat wij uw persoonsgegevens wissen;
	 van ons te verlangen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken;
	 de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een machineleesbare vorm, indien wij deze verwerken op basis van uw toestemming of omdat dat noodzakelijk is voor uw overeenkomst met ons en indien het om geautomatiseerde verwerking gaat...
	 bezwaar te maken tegen een beslissing die wij nemen en die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

	Indien u een van uw privacyrechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotectionoffice@eversheds-sutherland.com.
	Daarnaast adviseren wij u om ons op de hoogte te stellen van eventuele zorgen die u hebt in verband met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zodat wij kunnen trachten die zorgen weg te nemen. Indien u echter meent dat wij onze verplichti...

	Doeleinden van verwerking van uw persoonsgegevens
	Doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

