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Privacy en cookie statement 
 
Toepassingsbereik 
Dit privacy statement is van toepassing op de website van Okkerse & Schop Advocaten, onze 
dienstverlening en op het gebruik van de contactformulieren op deze website. 
 
Algemeen  
Okkerse & Schop Advocaten respecteert uw privacy en verwerkt de door u verstrekte 
persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). In de zin van de AVG is Okkerse & Schop Advocaten aan te wijzen als 
‘de verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Persoonsgegevens  
Op onze contactformulieren laat u gegevens achter. Dergelijke gegevens omvatten de NAW-
gegevens, het e-mailadres en het telefoonnummer. U verstrekt ons ook gegevens als u bij ons 
solliciteert, zoals uw geboortedatum en gegevens over uw arbeidsverleden en de door u genoten 
opleidingen. Deze gegevens zijn te kwalificeren als persoonsgegevens. 
 
Doeleinden van de verwerking  
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

- om met u in contact te treden nadat u het contactformulier hebt ingevuld; 
- om een beoordeling te doen naar aanleiding van een sollicitatie op een vacature; 
- het verrichten van marktonderzoek op basis van de verkregen informatie van ‘Google 

Analytics’; 
- om onze diensten aan te bieden en de opdracht(en) uit te voeren die u aan ons hebt 

verstrekt. Indien u een opdracht aan ons hebt verstrekt is ons privacy statement algemene 
zaken van toepassing. Deze kunt u hier raadplegen. 

 
Bewaartermijn 
Okkerse & Schop Advocaten bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking 
van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijnen worden 
door ons gehanteerd: 

- in het kader van het opnemen van contact worden de verstrekte persoonsgegevens via het 
contactformulier onverwijld verwijderd nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij 
behoud ervan noodzakelijk is in het kader van een juridisch conflict of om op enigerlei wijze 
verdere juridisch bijstand te verlenen; 

- in het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens  
niet langer dan vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd bewaard, tenzij  
de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na  
beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard; 

- persoonsgegevens die door middel van cookies zijn verkregen, worden niet langer dan  
tweeëntwintig maanden bewaard; 

 
Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Okkerse & Schop Advocaten hecht veel waarde aan de persoonsgegevens die wij verwerken. 
Beveiliging van uw persoonsgegevens is dan ook een belangrijk speerpunt binnen ons privacy beleid. 
Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens 
te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Wanneer u uw persoonsgegevens op 
het contactformulier achterlaat, dan doet u dat altijd met een beveiligd tot stand gekomen 
verbinding.  
 
  

https://okkerse-schop.nl/wp-content/uploads/Privacy-Statement-Okkerse-Schop-Advocaten-2020.pdf
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Wijzigingen privacy statement 
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Okkerse & Schop Advocaten behoudt zich het recht 
voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. Wijzigingen 
zullen op de website worden gepubliceerd. Indien de bezoeker na wijziging van het privacy 
statement gebruik blijft maken van de website, dan is het gewijzigde privacy statement op dit 
gebruik van toepassing. 
 
Rechten van betrokkenen 
Indien u een relatie met ons kantoor hebt, kunt u op schriftelijk verzoek inzage krijgen in uw 
persoonsgegevens. Indien u na inzage onjuistheden in uw persoonsgegevens constateert, dan kun u 
ons verzoeken de gegevens te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Dit doet u door te mailen naar 
advocaten@okkerse-schop.nl. 
 
Indien u, na inzage, onjuistheden in uw bestand constateert, dan kunt u een verzoek doen tot 
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen 
wijzigingen. Okkerse & Schop Advocaten bericht u binnen vier weken na ontvangst van het verzoek 
schriftelijk in hoeverre zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.  
 
Indien de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking 
noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van Okkerse & Schop Advocaten, dan staat de 
betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen. Okkerse & 
Schop Advocaten beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet 
gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt Okkerse & Schop Advocaten de verwerking. 
 
Als de grondslag van de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 
sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, dan hebt u als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming 
in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de 
toestemming vóór de intrekking daarvan. 
 
U hebt als betrokkene het recht op dataportabiliteit. Dat houdt in dat u het recht hebt om de 
persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde gangbare en 
machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen. 
 
 
COOKIES 
 
Google Analytics 
Okkerse & Schop Advocaten maakt voor haar website gebruik van Google Analytics. Hiervoor maakt 
Google gebruik van cookies. Cookies zijn kleine digitale tekstbestanden die in de browser worden 
geplaatst om de website te helpen analyseren hoe bezoekers van de website gebruik maken. De 
informatie die door de cookies is gegenereerd over uw gebruik van de website, alsmede uw IP-adres, 
wordt op servers in het buitenland opgeslagen. 
 
Door het gebruik van cookies willen wij het aantal bezoekers, de paginaweergaves en de gemiddelde 

tijd die een bezoeker op onze website doorbrengt meten. Het doel voor Okkerse & Schop Advocaten 

is om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen en de verkeersbronnen. De 

bezoekersinformatie staat opgenomen in rapporten welke Google ten behoeve van website-

optimalisatie aan Okkerse & Schop Advocaten ter beschikking stelt. Met de verkregen informatie 

willen wij de gebruikerservaring van de bezoeker verbeteren. Hieronder kunt u lezen welk type 

cookies er voor deze website worden gebruikt. 

Technische cookies 
Technische cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Met het gebruik van 
technische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. 

mailto:advocaten@okkerse-schop.nl
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Analytische cookies 
Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe websitebezoekers onze 
website gebruiken en beleven. Deze informatie stelt ons in staat om de website te optimaliseren, de 
werking van de website te controleren en de gebruikerservaring te verbeteren. Met het gebruik van 
analytische cookies worden geen persoonsgegevens verwerkt. 
 
Tracking cookies 
Tracking cookies worden gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen volgen. 
Wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven plaatsen wij tracking cookies zodat u aanbiedingen 
kunt ontvangen die passen bij uw interesses.  
 
 
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 
Okkerse & Schop Advocaten behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan dit privacy 
en cookie statement. Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden zal de meest recente versie op de 
website van Okkerse & Schop Advocaten worden gepubliceerd. Het is aan te bevelen dit privacy en 
cookie statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte raakt van de aangebrachte 
wijzigingen. De onderstaande aanduiding geeft de meest recente versie weer. 
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