
PRIVACYVERKLARING 
 
Winkels Arbeidsrecht vindt het van essentieel belang dat de via www.winkelsarbeidsrecht.nl 
verkregen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en 
beveiligd. 
Winkels Arbeidsrecht wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden 
verwerkt. Voorop staat dat Winkels Arbeidsrecht de intentie heeft zich in alle gevallen te 
houden aan de eisen van nationale en internationale regelgeving ter bescherming van 
persoonsgegevens. 
 
Verwerkingsdoelen van uw persoonsgegevens 
Winkels Arbeidsrecht verwerkt persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor ze zijn 
achtergelaten. Voor een efficiënte communicatie met u is er een contactformulier. 
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten ter zake juridische diensten. Ook kunnen wij persoonsgegevens gebruiken 
om jou te informeren over nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten van ons die voor 
jou relevant kunnen zijn en om onze dienstverlening en de website te kunnen verbeteren.  
 
Cookies 
Er is geen cookie-melding. U wordt niet gevolgd ten behoeve van Winkels Arbeidsrecht. Dat 
u bij uw bezoek aan onze website kunt worden gevolgd door cookies van andere websites 
dan www.winkelsarbeidsrecht.nl kunnen wij niet uitsluiten maar u er bij deze alleen bewust 
van maken. 
 
Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan dat nodig is voor de doelen die 
in deze privacyverklaring zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke 
(bewaar)verplichtingen. Indien je op onze website het contactformulier invult, of ons een e-
mail stuurt, dan worden die gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of 
de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling 
daarvan. Als het om sollicitaties gaat zullen de gestuurde gegevens maximaal 6 maanden 
worden bewaard.  
 
Derden 
Winkels Arbeidsrecht verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij ingevolge 
de uitvoering van de opdracht en/of een wettelijke verplichting hiertoe gehouden zijn. 
 
Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms van derden waar jij 
door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Ook is deze privacyverklaring 
niet van toepassing op websites of platforms van derden van waaruit je op onze site terecht 
komt.  Deze websites of platforms van derden zullen (mogelijk) cookies bijhouden. Houd hier 
dus rekening mee voordat je op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat 
deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met jouw persoonsgegevens omgaat. Jij zult 
hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten 
lezen. 
 



Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Winkels Arbeidsrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen 
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van 
onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op 
beveiligde servers. 
 
Verwerkers 
Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring 
genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “verwerkers”. Deze 
verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen 
verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren. 
 
Wijzigingen in de privacyverklaring 
Winkels Arbeidsrecht behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder 
gewenst moment om welke reden dan ook te wijzigen. 
 
Vragen 
Vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Winkels Arbeidsrecht, kunt u zenden aan: 
info@winkelsarbeidsrecht.nl of per post aan Winkels Arbeidsrecht, Paukenstraat 18, 5642 
RM Eindhoven. 
 
 
Eindhoven, 8 mei 2018 

mailto:info@winkelsarbeidsrecht.nl
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