PRIVACYVERKLARING
Litix Law B.V. (“Litix Law”) vindt uw privacy en de bescherming daarvan belangrijk. Daarom willen wij
u informeren over de gegevens die Litix Law verwerkt en de wijze waarop Litix Law dat doet.
1. Verwerking persoonsgegevens
Litix Law verwerkt persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt of die wij zelf hebben verzameld. Dat
kan zijn door gegevens die u verstrekt als bezoeker van de website van Litix Law (www.litixlaw.nl), als
sollicitant, (potentiële) cliënt, relatie, leverancier of wederpartij van (een cliënt van) Litix Law. Daarnaast
verwerkt Litix Law (mogelijk) persoonsgegevens die u niet zelf hebt verstrekt maar die door Litix Law
noodzakelijk worden geacht voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een (rechts)vordering.
Er worden enkel persoonsgegevens verwerkt die toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat
noodzakelijk is om de gestelde doeleinden te realiseren. Ontvangen persoonsgegevens worden niet
voor een ander doel aangewend dan waarvoor deze door Litix Law zijn verkregen.
2. Welke persoonsgegevens verwerkt Litix Law?
De persoonsgegevens die Litix Law van u kan verwerken zijn onder andere:
 basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel en geslacht, identiteitsbewijs
geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer, faxnummer, webpagina of emailadres;
 financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de
pagina’s die u bekijkt;
 gegevens die u aan ons verstrekt bij uw sollicitatie;
 alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en
die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.
3. Hoe verkrijgt Litix Law persoonsgegevens?
Litix Law maakt gebruik van gegevens die zij kan verkrijgen uit openbare registers. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan het handelsregister of het kadaster. In het grootste deel van de gevallen verstrekt u de
persoonsgegevens zelf en vrijwillig aan Litix Law. Bijvoorbeeld bij het verstrekken van een opdracht aan
Litix Law, bij het bezoeken van de website van Litix Law, bij sollicitaties of wanneer u op een andere
wijze uw gegevens met Litix Law deelt.
4. Voor welke doeleinden verwerkt Litix Law persoonsgegevens?
Persoonlijke gegevens worden door Litix Law verwerkt om u de best mogelijke juridische diensten te
kunnen bieden. In het bijzonder worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:
Juridische dienstverlening
Litix Law verwerkt gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding
(inclusief declaratie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, het voeren een
gerechtelijke procedure en/of het delen van kennis).
Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Litix Law verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor
advocaten geldende regelgeving en voorschriften. Denk daarbij aan voorschriften ten aanzien
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Marketing doeleinden
Gegevens worden verwerkt om onze kring met cliënten te onderhouden en uit te breiden. Litix
Law kan u benaderen met informatie, publicaties of uitnodigingen waarvan wij denken dat dit
voor u interessant kan zijn of voor u waarde kan toevoegen.
Website
Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en
analyseren wij het surfgedrag van de bezoekers op onze website.
Werving en selectie
Bij uw sollicitatie vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt worden
bewaard tot 9 maanden na de sollicitatieprocedure.
5. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Litix Law verwerkt uw gegevens op basis van de navolgende (rechts)gronden:
 met uw toestemming;
 voor de uitvoering van een overeenkomst;
 vanwege een wettelijke verplichting; en/of
 vanwege een gerechtvaardigd belang.
6. Delen van uw persoonsgegevens met derden?
Het kan noodzakelijk of wenselijk zijn voor Litix Law om uw persoonsgegevens te verstrekken aan
derden. Daarbij kan gedacht worden aan de volgende situaties/gevallen:
 bij het verlenen van juridische diensten, bijvoorbeeld bij het voorbereiden of voeren van een
gerechtelijke procedure of het inschakelen van gerechtsdeurwaarder;
 cessie van een vordering of andere rechtshandelingen;
 bij het voldoen aan op Litix Law rustende (wettelijke) verplichtingen (bijv. WWFT);
 externe leveranciers die wij inschakelen, zoals onze ICT-leveranciers, accountant, bank of een
vertaalbureau;
 derde partijen die betrokken zijn bij de hosting of organisatie van onze evenementen;
 bij het beheren van gelden via de Stichting Beheer Derdengelden Litix Law.
Partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de
verwerking van die gegevens en voor de naleving van privacy wetgeving. Als een derde namens Litix
Law uw persoonsgegevens verwerkt, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan
de eisen van de AVG.
7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Litix Law houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen. Wij streven er naar uw persoonsgegevens niet
langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld en vastgelegd.
8. Beveiliging
De beveiliging van uw persoonsgegevens is voor Litix Law belangrijk. Litix Law heeft technische en
organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Litix Law maakt gebruik
van een moderne en beveiligde ICT-omgeving.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt,
neemt u dan contact met ons op via info@litixlaw.nl
9. Uw rechten
Litix Law respecteert uw rechten. De persoonsgegevens die Litix Law verwerkt, kunt u desgewenst
inzien. Bovendien heeft u het recht uw persoonsgegevens door Litix Law te laten wijzigen of zelfs
verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of wanneer de verwerking niet (langer)
gerechtvaardigd is. Ook kunt u Litix Law onder bepaalde omstandigheden verzoeken uw
persoonsgegevens over te dragen en/of bezwaar maken tegen de verwerking.
Het is mogelijk dat Litix Law niet aan uw verzoek kan voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van
bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of
beroepseisen te voldoen of om andere redenen, zoals de rechten van derden of het belang een
juridische procedure te kunnen voeren. Indien Litix Law aan een bepaald verzoek geen gehoor zal of
kan geven, dan zal Litix Law dit aan u kenbaar maken. Vanzelfsprekend heeft u het recht om een klacht
in te dienen bij de toezichthouder.
10. Vragen of contact opnemen?
Vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen per e-mail worden gesteld
via info@litixlaw.nl of per post: Litix Law B.V., Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam.
Op de website van Litix Law zal telkens de meest recente privacyverklaring te vinden zijn. Deze
verklaring kan worden aangepast. Kijkt u daarom periodiek op www.litixlaw.nl voor de laatste versie van
de privacy verklaring.
Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 1 december 2020.

