Privacy- en cookieverklaring
Sijben & Partners Advocaten

Sijben & Partners respecteert de privacy van bezoekers van onze website en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de geldende privacywetgeving stelt.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van
de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten
gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als
naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de
volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader
kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam,
het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker
meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij
hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens
worden niet aan derden verstrekt.
AWStats
Wij maken gebruik van AWStats om bij te houden hoe u onze website gebruikt.
De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IPadres) worden verzonden naar AWStats. Deze informatie wordt vervolgens
gebruikt om het websitegebruik van onze bezoekers te evalueren en
statistische verslagen op te stellen. AWStats mag deze informatie aan derden
verschaffen indien AWStats hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens AWStats verwerken. Wij zullen de
informatie afkomstig van AWStats nooit gebruiken om persoonlijk
identificeerbare informatie van onze bezoekers te verzamelen.
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Noch wij, noch AWStats zullen een IP-adres in verband brengen met de
identiteit van de computergebruiker. Door gebruik te maken van deze website
geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door AWStats op
de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven
Social Media Buttons.
Op onze site zijn buttons opgenomen om onze pagina’s op sociale netwerken
Facebook en LinkedIn te kunnen promoten. Deze knoppen bevatten enkel
externe links naar onze bedrijvenpagina binnen het betreffende sociale
netwerk.
Wanneer u pagina's binnen de sociale netwerken bezoekt kunnen de social
media kanalen informatie verzamelen die ze o.a. door middel van cookies
kunnen verkrijgen. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van LinkedIn
(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen die zij tijdens uw bezoek verwerken.
Nieuwsbrief
Sijben & Partners biedt een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen
informeren over nieuws op het gebied van onze dienstverlening en
aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Gebruik van cookies
Sijben & Partners maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik
van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van
uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en
voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie
bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons kantoor heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de
mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons
verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de
gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk
op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over
onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Sijben & Partners Advocaten
Akerstraat 104
6417 BN HEERLEN

Aanpassen privacyverklaring

Sijben & Partners behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te
passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
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