
Privacy & cookie statement  

Spring Lawyers B.V., mede zaak doende onder de handelsnaam: Spring Advocaten, gevestigd te 
Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 60286210, respecteert de 
privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website www.springadvocaten.nl.  

In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van 
onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij u in dit privacy & 
cookie statement, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken 
van cookies. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan 
identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld 
ook een geboortedatum of IP-adres. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Spring Lawyers B.V. en waarom? 

Spring Lawyers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Spring 
Lawyers B.V. heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of 
nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij Spring Lawyers B.V., ons een opdracht voor 
een dienst verleent of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw 
persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor 
een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij uw (e-mail)adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe 
te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast 
kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren 
over onze (nieuwe) diensten. 

Wat zijn mijn privacy rechten? 

Indien u geen informatie over de producten en diensten van Spring Lawyers B.V. (meer) wenst te 
ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht 
Spring Lawyers  B.V. te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten 
corrigeren of verwijderen. De contactgegevens van Spring Lawyers B.V. staan vermeld onderaan dit 
privacy & cookie statement. 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens  

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. 

Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens zolang wij daartoe wettelijk zijn verplicht. 

Delen van persoonsgegevens met derden  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek 

of aan verwerkers die in opdracht van Spring Lawyers B.V. bepaalde werkzaamheden verrichten 

(zoals een mailtoolprovider, een hostingpartij en/of een  IT- beheerder). 



Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met ons op. 

Gebruik van cookies 

De website www.springadvocaten.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes 
die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om 
instellingen of voorkeuren te onthouden.  

Google Analytics cookies 

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen 
meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen 
wij onze website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen 
voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op. 

Social media cookies 

Daarnaast hebben wij social media buttons op onze website geplaatst, zodat u informatie van onze 
website kunt opzoeken of delen via aangewezen social media platforms. Indien u via deze buttons 
doorlinkt naar de website van een of meer social media platforms, worden er door deze platforms 
cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor 
meer informatie over deze cookies, in het privacy en/of cookie statement van de aangewezen social 
media platforms. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen 
invloed op. 

Wijzigingen privacy- en cookie statement 

Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook dit privacy & cookie 
statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om dit statement 
regelmatig te raadplegen. 

Vragen? 

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? 
Neem dan contact met ons op: 

Spring Lawyers B.V. 
T.a.v. de heer B.O. Eschweiler 
Overschiestraat 186 
1062 XK Amsterdam 

T +31 205707701 
F +31 205707721 
eschweiler@springadvocaten.nl 

 

http://www.springadvocaten.nl/
mailto:eschweiler@springadvocaten.nl

