Privacyverklaring LAWFOX Advocatuur B.V.

LAWFOX Advocatuur B.V. (hierna: “LAWFOX”) kan persoonsgegevens verwerken, zoals gedefinieerd in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, (hierna: “Persoonsgegevens”) wanneer gebruik wordt gemaakt
van zijn website https://www.lawfox.nl (hierna: de “Website”), zijn shop https://www.lawfox.shop (hierna: de
“Shop”), zijn Sociale media accounts waarnaar op de Website en/of de Shop gelinkt wordt (hierna: de
“Sociale Media Accounts”), en bij de verlenen van zijn diensten (samen: de “Diensten”). LAWFOX vindt een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig
verwerkt en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.
In deze privacyverklaring legt LAWFOX u uit welke persoonsgegevens het verwerkt en voor welk doel.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 oktober 2017.
Gebruik van persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de Diensten kunt u bepaalde gegevens bij LAWFOX of door haar ingeschakelde
partijen achterlaten. Dat kunnen Persoonsgegevens zijn.
Automatisch gegenereerde Persoonsgegevens
LAWFOX verwerkt – net als de meeste websites – automatisch gegevens over het bezoek van de Website en
de Shop, zoals het aantal gebruikers op de website, browser type, duur van het bezoek, bezochte pagina’s en
dergelijke. Met deze gegevens kan LAWFOX u niet identificeren, en deze zijn dus geen Persoonsgegevens.
IP-adressen kunnen ook verwerkt worden. Deze gegevens kunnen aan LAWFOX worden gestuurd bij gebruik
van de Diensten, waaronder begrepen wanneer u gebruik maakt van het contactformulier op
https://www.lawfox.nl/contact  en/of op https://www.lawfox.shop/contact.
Voornoemde gegevens worden ook verwerkt zodat de Website en de Shop aan u getoond kunnen worden op
basis van deze informatie en het analyseren van het surfgedrag van bezoekers van de Website en Shop.
LAWFOX maakt gebruik van Google Analytics. Om deze dienst te gebruiken kunnen cookies worden
geplaatst. De cookies worden geplaatst door Google Inc. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op
de Website en de Shop wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. De met het cookie verkregen informatie (zoals ook uw IP-adres) kan door Google worden
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overgebracht naar servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles
en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. LAWFOX heeft
Google verzocht uw IP-adres te anonimiseren. Dit betekent dat bij het gebruik van Google Analytics uw
IP-adres anoniem wordt gemaakt door Google zodra dit technisch gezien mogelijk is in een zo vroeg mogelijk
stadium in het collectienetwerk. De IP-anonimiseringsfunctie in Google Analytics stelt de laatste byte van IPv4
IP-adressen van gebruikers en de laatste 80 bits van IPv6-adressen in op nullen in het geheugen, vlak nadat
deze naar het Google Analytics-collectienetwerk zijn verzonden. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit
op de harde schijf opgeslagen.
Social Media Accounts
De gegevens die u zelf publiceert op en/of die automatisch worden verwerkt via de pagina’s van de Sociale
Media Accounts kunnen worden verwerkt door de betreffende Social Media providers (GooglePlus, Facebook,
Twitter, LinkedIn, YouTube). LAWFOX biedt wel functionaliteiten op zijn eigen Website en de Shop aan om u
te attenderen op het mogelijke gebruik van Sociale Media, maar daarbij worden geen persoonsgegevens
verwerkt. Er worden ook geen cookies geplaatst. LAWFOX maakt gebruik van Social Media Accounts om u
via de betreffende Social Media Accounts op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen in zijn
Diensten.
Opdracht en contact
Indien u LAWFOX een e-mail stuurt of contact opneemt via het contactformulier
(https://www.lawfox.nl/contact of https://www.lawfox.shop/contact), kan LAWFOX de door u zelf
gepubliceerde gegevens verwerken om u van dienst te zijn. Indien u LAWFOX opdracht geeft tot het
verrichten van werkzaamheden, kan LAWFOX u verzoeken de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
- Naam contactpersoon
- Telefoonnummer
- E-mailadres.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt om u te informeren over de (stand van de) werkzaamheden en –
indien overeengekomen - om de afgesproken werkzaamheden op het opgegeven e-mailadres te factureren.
Voor de facturatie worden deze gegevens verwerkt via het facturatiesysteem van LegalSense B.V. en het
boekhoudingssysteem van Exact Online. LAWFOX heeft afspraken met deze partijen gemaakt om de
zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.
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LAWFOX.shop
LAWFOX biedt een dienst aan waarmee u zelf documenten kunt genereren door middel van generatoren.
Wanneer u een document genereert via deze dienst heeft LAWFOX bepaalde informatie over u en/of uw
onderneming nodig om het document te kunnen genereren. Daarom stelt LAWFOX verschillende vragen
voorafgaand aan het genereren van het document.
De informatie die LAWFOX door middel van deze dienst van u verkrijgt bestaat uit:
-Partijgegevens (NAW-gegevens van partijen en de rechtsvorm van partijen)
-Overige informatie (bepaalde specifieke informatie over de zaak en over de partijen: dit zijn de keuzes die
door u worden gemaakt bij de meerkeuzevragen en de antwoorden die door u wordt ingevuld bij de open
vragen)
Deze gegevens worden verwerkt om de documenten voor u te kunnen genereren.
Payment Service Provider
Indien u gebruikmaakt van een dienst op de Shop, dan kunt u voor deze dienst betalen door middel van
iDEAL, bankoverschrijving, creditcard of PayPal. Wanneer u gebruikt maakt van deze betalingsmogelijkheden,
dan kan de betaling verlopen via de betaalmodule van Mollie (https://www.mollie.com). Mollie is een Payment
Service Provider (PSP) en verzorgt de betaling tussen LAWFOX en PayPal, uw bank of creditcard-aanbieder.
Uw inlog- of creditcardgegevens krijgt LAWFOX niet te zien. Mollie laat LAWFOX alleen weten of de betaling is
geslaagd en maakt de betaling vervolgens aan LAWFOX over. D
 e betaling zal op uw bankafschrift onder de
volgende tekst worden getoond: "Stichting Mollie Payments inzake LAWFOX Advocatuur B.V.”.
Website en Shop
De Website wordt gehost bij Oxilion B.V., de Shop bij True B.V. Uw gegevens kunnen op servers van Oxilion
en True worden opgeslagen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de Website en de Shop. LAWFOX heeft
afspraken met deze partij gemaakt om de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.
Google
Om bestanden uit te wisselen en online te communiceren met cliënten maakt LAWFOX gebruik van diensten
van derde partijen, zoals Google (Google Suite). Om daarvan gebruik te kunnen maken kan LAWFOX uw
e-mailadres gebruiken.
Verstrekking aan derden
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LAWFOX kan uw gegevens doorgeven aan partijen zoals voornoemde en deurwaarders en rechtbanken, voor
zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. voor zover nodig is ten behoeve van een goede
procesvoering.
Beveiliging
LAWFOX neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot en onzorgvuldige
verwerking van persoonsgegevens te voorkomen en te beperken. In het bijzonder maakt LAWFOX gebruik van
beveiligde verbindingen (SSL) waarmee informatie tussen u en de Website of de Shop wordt afgeschermd.
LAWFOX maakt verder gebruik van diverse technische beveilingsmaatregelen, zoals encryptie, firewalls, VPN,
en tweestapsauthenticatie.
Indien u LAWFOX een (onversleutelde) e-mail stuurt kan de informatie in die e-mail onderschept worden door
derden. Om (persoons)gegevens in de e-mail af te schermen kunt u ervoor kiezen om LAWFOX een
versleutelde e-mail te sturen door gebruik te maken van zijn publieke sleutel: h
 ttps://www.lawfox.nl/pgpkey/.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites en/of dienstverlening van derden die door middel van de
Diensten zijn verbonden of anderszins betrokken zijn bij LAWFOX. LAWFOX kan niet garanderen dat deze
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. LAWFOX raadt u aan de
privacyverklaring van deze websites/diensten te lezen en/of op te vragen alvorens van deze websites en/of
diensten gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
LAWFOX behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met LAWFOX via i nfo@lawfox.nl en/of 013-5832239.

***

