
 

 

 

Privacy statement 

 

Algemeen 

In dit privacy statement beschrijven wij hoe UdinkSchepel Advocaten omgaat met de 

persoonsgegevens die wij van u ontvangen. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan UdinkSchepel Advocaten u kan identificeren. 

Dit zijn gegevens die u aan ons heeft verstrekt, zoals uw naam, adres, emailadres, telefoonnummer en 

BSN-nummer.  

 

UdinkSchepel Advocaten gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die zij in het 

kader van de dienstverlening met u heeft gesloten. UdinkSchepel Advocaten kan uw gegevens ook 

gebruiken om te reageren op uw vragen of om u informatie te verstrekken, als u daarom heeft 

gevraagd. 

 

Daarnaast ontvangt UdinkSchepel Advocaten gegevens over u omdat u onze website bezoekt. Bij uw 

bezoek aan onze website worden deze gegevens automatisch aan ons systeem verstrekt. In onze 

Disclaimer kunt u lezen wat het beleid van UdinkSchepel is over het gebruik van cookies. 

 

UdinkSchepel Advocaten voldoet bij het gebruik van uw gegevens aan de regels van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens.  

 

Uw rechten 

Als u inzage wilt hebben in uw persoonsgegevens of wanneer u deze wilt wijzigen, aanvullen, 

verwijderen of afschermen, neem dat contact op met UdinkSchepel Advocaten via 

privacy@udinkschepel.nl  

 

UdinkSchepel Advocaten bewaart uw persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het doel 

waarvoor wij de gegevens hebben verkregen. Het kan voorkomen dat UdinkSchepel Advocaten uw 

gegevens langer moet bewaren, om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. 

 

Beveiliging en vertrouwelijkheid 

UdinkSchepel Advocaten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

 

Links 

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. UdinkSchepel Advocaten draagt geen 

verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan. 

Wij raden u aan het privacy statement te lezen van de betreffende website. 

 

Wijzigingen in dit privacy statement 

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Dit privacy statement is voor de laatste keer gewijzigd op  

25 mei 2018. 

https://udinkschepel.nl/disclaimer/
mailto:privacy@udinkschepel.nl

