
Privacybeleid 
Het Privacybeleid van SarisLaw is bedoeld om elke bezoeker van de website www.sarislaw.com in te lichten 
over welke persoonsgegevens er worden verwerkt en de reden waarom. Het Privacybeleid is opgesteld op 
1 oktober 2021 en zal worden bijgewerkt indien onder meer wettelijke vereisten, verwerkingspraktijken of 
nieuwe functies daartoe aanleiding geven. Deze veranderingen aan het Privacybeleid zal op de website van 
SarisLaw worden gepubliceerd en treedt in werking vanaf de publicatie ervan. Voor meer informatie over 
het beleid van SarisLaw dat van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens kunt u het 
cookiebeleid van SarisLaw raadplegen. 

Contactgegevens 
SarisLaw  

Sinaasappelstraat 140 

2564 ET Den Haag 

T: +31 70 221 21 96 

E: info@sarislaw.com 
  
KvK: 84004657 

Mw. mr. C.M. Saris is de functionaris gegevensbescherming van SarisLaw. Zij is te bereiken via 
christien.saris@sarislaw.com.  

Inleiding 

Het Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van: 

• cliënten; 

• leveranciers; 

• bezoekers; 

• sollicitanten; 

• procespartijen en hun raadslieden. 

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten (al 
die gegevens worden hierna ‘persoonsgegevens’ genoemd): 

• Identiteitsgegevens: de naam, de voornaam, de geboortedatum, het paspoortnummer, enz. 

• Contactgegevens: het factuuradres, het e-mailadres, het telefoonnummer. 

• Professionele gegevens: uw werkgever, uw titel of functie, uw professionele loopbaan, uw 
voorkeurstaal, uw relatie met een persoon. 
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• Financiële gegevens: o.a. bankrekeninggegevens. 

• Gebruiksgegevens: o.a. gegevens die we afleiden uit uw bezoek aan onze website 
www.sarislaw.com, zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de 
website die u voorheen heeft bezocht, demografische gegevens en het tijdstip en de duur van uw 
bezoek. 

• HR-gegevens: gegevens die u aan ons heeft verstrekt wanneer u solliciteert voor een baan bij 
SarisLaw om uw profiel en vaardigheden te kunnen beoordelen. 

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken 

• Uw persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van u worden verzameld wanneer u ons uw 
persoonsgegevens verstrekt. 

• Uw persoonsgegevens zouden kunnen worden verzameld op basis van publiek beschikbare 
bronnen.  

• Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld van derden. Bijvoorbeeld wanneer een andere 
partij ons uw persoonsgegevens verstrekt; om achtergrondinformatie na te gaan; wanneer we 
communiceren met overheidsinstanties of andere openbare instellingen; wanneer we documenten 
ontvangen van procespartijen en hun raadslieden. 

Op welke manier maken wij gebruik van uw persoonsgegevens? 

SarisLaw kan uw persoonsgegevens verwerken in de volgende omstandigheden: 

• Om een overeenkomst uit te voeren: als de verwerking nodig is voor de uitvoering van een 
overeenkomst waarin u betrokken partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen 
voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst. 

• Om een wettelijke verplichting na te leven. 

• Voor zijn rechtmatige belangen: als dat nodig is in het belang van SarisLaw of een derde partij en 
als dergelijke belangen niet in strijd zijn met uw fundamentele rechten. Deze rechtmatige 
belangen bestaan onder meer uit het organiseren van onze interne werking, het behandelen van 
onze dossiers, het verzekeren van een goede administratie, het verzekeren van een passende 
beveiliging. 

• Als u uw toestemming hebt gegeven of uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van de 
persoonsgegevens. 

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 
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• Om juridisch advies of andere diensten te verstrekken aan onze (potentiële) cliënten en om onze 
zakelijke relaties met u of uw organisatie te beheren (zoals de facturatie, boekhouding, audit, 
invordering, betaling, tewerkstelling en andere ondersteunende diensten). 

• Om onze dossiers te behandelen en in contact te treden met procespartijen en hun raadslieden. 

• Om te handelen in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, zoals 
het uitvoeren van controles in het kader van de informatie over uw klant, de anti-witwaspraktijken 
en sancties. 

• Om de toegang tot de website www.sarislaw.com, applicaties, systemen te beheren en te 
verzekeren. 

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: 

• Met u communiceren over de juridische ontwikkelingen, evenementen, producten of diensten die 
door SarisLaw worden aangeboden en die relevant zijn voor u. 

• Bovendien, als u daarmee instemt door op onze cookiemelding op onze website te klikken, 
verwerken wij automatisch persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze 
website en om het gebruiksgemak van de website te garanderen. Voor meer informatie over 
cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid. 

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan de termijn die nodig is voor de doelstellingen waarvoor de 
gegevens worden opgeslagen. Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een 
aanwervingsproces worden gedurende zes jaar bijgehouden. 

Uitwisseling van uw persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen ook worden overgedragen aan derden (zoals 
(onder)aannemers, andere adviseurs, juridische instellingen en derden die bij uw zaak betrokken zijn) die 
zowel binnen als buiten de Europese Unie zijn gevestigd om een verwerkingsovereenkomst uit te voeren op 
basis van uw instemming of omdat dit wordt vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor 
gegevens die worden verwerkt buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, past 
SarisLaw de standaard contractuele bepalingen toe die door de Europese Commissie werden vastgelegd.  

Beveiliging 

SarisLaw beveiligt uw persoonsgegevens via verschillende technische en organisatorische maatregelen. 

Uw rechten 

Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden voorzien door de toepasselijke wetgeving, kunt u 
met SarisLaw contact opnemen om de volgende rechten uit te oefenen: 

• U hebt het recht om te worden ingelicht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

• U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U hebt het recht om een bevestiging te 
ontvangen over het feit of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en om, in 
voorkomend geval, uw persoonsgegevens in te zien. 
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• U hebt op elk ogenblik het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hierdoor kan u 
onnauwkeurige of onjuiste persoonsgegevens die SarisLaw verwerkt aanpassen of verbeteren. 

• U hebt het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Hierdoor kan u de 
persoonsgegevens die SarisLaw verwerkt permanent verwijderen. SarisLaw is niet altijd verplicht 
om uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen. Dit recht is enkel van toepassing in de 
gevallen en in de mate voorzien door de wet. 

• U hebt het recht om de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te 
beperken. Hierdoor kan u het gebruik van uw persoonsgegevens door SarisLaw 'bevriezen', 
zonder deze te verwijderen. SarisLaw is niet altijd verplicht om de verwerking van uw 
persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen. Dit recht is enkel van toepassing in de gevallen 
en in de mate voorzien door de wet. 

• U hebt te allen tijde het recht om uw instemming in te trekken wanneer de verwerking van uw 
persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw instemming. 

• U hebt het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Hierdoor kan u uw persoonsgegevens 
eenvoudig van de ene gegevensbeheerder naar een andere verplaatsen, kopiëren of overdragen. 
Dit recht kan slechts worden uitgeoefend wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van een 
overeenkomst die met u werd afgesloten. 

Vragen? 

Als u vragen of klachten heeft over dit Privacybeleid of als u uw rechten met betrekking tot uw 
persoonsgegevens die door SarisLaw worden verwerkt wenst uit te voeren, kunt u uw verzoek verzenden via 
info@sarislaw.com. 

Indien u meent dat uw rechten, in uw hoedanigheid van betrokkene, werden geschonden, hebt u het recht 
om een klacht in te dienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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