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PRIVACY & DISCLAIMER 
 
De gegevens op deze website zijn alleen opgenomen als algemene informatie en is 
uitsluitend als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kan op geen enkele manier rechten 
worden ontleend. Elements Legal is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou 
kunnen ontstaan als gevolg van het gebrek aan duidelijkheid of onvolledigheid van de 
gegevens op deze website. Elements Legal kunnen de betrouwbaarheid van het 
verzenden van informatie naar Elements Legal via internet, per e-mail of via onze website 
niet garanderen. Elements Legal kan niet garanderen dat informatie die op de hierboven 
beschreven wijze wordt verzonden Elements Legal vertrouwelijk en onbeschadigd 
bereikt. 
 

ELEMENTS LEGAL PRIVACYBELEID 
 
Elements Legal N.V. (hierna te noemen ''EL'' of ''ons'' of ''wij'') verwerkt persoonsgegevens 
in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de ''AVG''). 
 
Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 september 2020 . Wij behouden ons het 
recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het 
aanpassen van deze pagina.  
 
Persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijk persoon (de betrokkene) 
kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. EL kan onder meer de volgende 
persoonsgegevens verwerken: 

• Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel; 
• Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer; 
• Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer; 
• Technische gegevens, zoals uw IP-adres en het apparaat dat u gebruikt om onze 

website te bezoeken; 
• Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw 

voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, 
burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; 

• Alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen 
verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doeleinden en 
rechtsgronden. 

Meestal verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht 
voor juridische dienstverlening verleent, als u onze website bezoekt, bij ons solliciteert, uw 
visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij tijdens (telefoon)gesprekken en e-
mailcontact met u ontvangen. 
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Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, 
bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij 
behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel) of uit openbare bronnen en websites. 
 
Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens  
EL kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken: 

• Om onze (juridische) diensten te verstrekken dan wel ter bevordering van de 
werkzaamheden en/of diensten van andere betrokken personen, adviseurs, 
instellingen en/of (overheids)instanties;  

• Om aan onze juridische en/of wettelijke verplichtingen te voldoen; 
• Voor marketing en/of business development activiteiten; 
• Voor het behandelen van uw sollicitatie en het organiseren van events; 
• Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of 

om de website te analyseren en te verbeteren.  
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende 
rechtsgronden: 

• Voor de uitvoering van een overeenkomst; 
• Vanwege een wettelijke verplichting; 
• Met uw toestemming; 
• Vanwege een gerechtvaardigd belang. 

 
Bewaartermijn 
EL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit 
Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 
Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de 
Archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.  
 
Delen van persoonsgegevens  
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden, 
waaronder, maar niet beperkt tot: 

• Derden die betrokken dan wel relevant zijn voor de (juridische) diensten die wij 
verstrekken, zoals  betrokken partijen, adviseurs, aan derden in het kader van een 
zaak, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen; 

• Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke 
verplichtingen te voldoen; 

• Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor 
de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers 
van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde 
ondersteunende diensten uitbesteden.  
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Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen 
voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit 
Privacybeleid vermelde grondslagen. 
 
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de 
naleving van de privacywetgeving. EL is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw 
persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van EL, sluit EL met 
een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven 
vereisten voldoet.  
 
Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens 
doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In 
dat geval zal EL er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming 
is met de geldende wet- en regelgeving. 
 
Beveiliging 
EL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
van uw persoonsgegevens tegen te gaan. 
 
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@elementslegal.com. 
 
Uw rechten 
De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u 
bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze 
gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking 
te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte hebt u het recht om de door ons 
bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van 
dataportabilitieit. Wilt u gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kunt u dat 
via info@elementslegal.com aan ons laten weten. Waar dat mogelijk is, zullen wij aan uw 
verzoek voldoen.  
 
Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn 
met onze verplichtingen als notaris, het in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om 
andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan zullen wij u dit laten weten. U hebt te 
allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  
Cookies 
EL maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat 
door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies 
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blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel 
van invloed zijn op het functioneren van de website. 
 
De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. 


