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Privacyverklaring Jurisweb B.V. 
 
Jurisweb is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89535405. 
 
In deze privacyverklaring staat hoe wij met persoonsgegevens omgaan. U kunt lezen welke 
persoonsgegevens wij (kunnen) verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens 
verwerken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en wat uw rechten zijn bij deze 
verwerking. Wij respecteren de privacy van eenieder met wie wij contact hebben. De 
persoonlijke informatie die u ons verschaft, behandelen wij dan ook vertrouwelijk.  
 
Het gebruik van persoonsgegevens 
 
Wij gebruiken persoonsgegevens die wij direct van de persoon ontvangen en die wij indirect 
via een ander ontvangen. Wij ontvangen persoonsgegeven direct doordat u contact met ons 
opneemt (bijvoorbeeld via e-mail, via WhatsAppbericht of via een contactformulier). Wij 
ontvangen persoonsgegevens indirect via een ander op het moment dat wij kijken in openbare 
bronnen zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel en sociale media. Ook kan 
uw werkgever of een door u ingeschakelde derde (bijvoorbeeld advocaat) ons deze gegevens 
doorgeven. 
 
Persoonsgegevens die wij direct van de persoon ontvangen, gebruiken wij uitsluitend in het 
kader van de door die persoon gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan 
ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken persoonsgegevens niet voor andere 
doeleinden, tenzij u ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van 
de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. 
 
Doeleinden van het gebruik 
 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor: 
 

 Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website 

 De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten 

 Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website 

 Product- en dienstontwikkeling 

 Het voorbereiden van offertes en overeenkomsten 

 Het afhandelen van een sollicitatie 

 Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt 

 Het identificeren van onze cliënten 

 Het toesturen van een nieuwsbrief 

 Het deugdelijk uitvoeren van de administratie 

 Het nakomen van wettelijke verplichtingen 
 
Wij beperken het gebruik van de persoonsgegevens zo veel mogelijk. Dit houdt in dat wij 
alleen die gegevens gebruiken die voor het specifieke doel nodig zijn. 
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Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens? 
 
Binnen Jurisweb B.V. hebben alleen medewerkers die het nodig hebben voor de uitoefening 
van hun functie toegang tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers hebben een 
geheimhoudingsplicht. 
 
Omschrijving van de persoonsgegevens 
 
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken 
die bij ons bekend zijn: 
 

 NAW-gegevens 

 Bedrijfsgegevens 

 Functie 

 Btw-nummer 

 E-mailadres 

 Geboortedatum (van werknemers) 

 (Mobiel) telefoonnummer 

 IP-adres 

 Technische browserinformatie 

 Cookies 

 Uw locatiegegevens (met uw toestemming) 
 
Cookies 
 
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon 
worden opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. De volgende keer dat u onze website 
bezoekt, zorgen cookies ervoor dat uw apparaat wordt herkend. Ze verzamelen informatie die 
noodzakelijk is om optimaal gebruik te kunnen maken van een website. Sommige cookies op 
de websites worden geplaatst door ons, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst. 
Cookies van derden kunnen ook buiten onze website gegevens verzamelen.  
 
Bewaartermijnen 
 
We bewaren uw gegevens niet langer dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor 
we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een 
bewaartermijn van 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Jurisweb B.V., 
tenzij een wettelijke bepaling een langer bewaartermijn voorschrijft. 
 
Indien u ons een kopie van een legitimatiebewijs toestuurt, dan stuurt u die enkel toe zodat 
wij u kunnen identificeren. Wij leggen vervolgens binnen 14 dagen in uw dossier vast dat wij 
een legitimatiebewijs hebben ontvangen en welk soort identificatie dit is geweest (paspoort, 
rijbewijs). Wij nemen geen gegevens van uw identificatie over. Daarna verwijderen deze kopie 
direct. Het kan zijn dat wij op een later moment nogmaals om uw identificatie moeten vragen. 
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Het kan zijn dat u geen relatie van ons bent, maar dat u ons wel een e-mail stuurt. In dat geval 
verwijderen wij de door u naar ons en de door ons naar u gestuurde e-mails met alle bijlagen 
uiterlijk drie maanden na de laatste communicatie. Dit is slechts anders als u een relatie van 
ons bent geworden of als wij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een 
overeenkomst die wij met een derde hebben gesloten. 
 
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden 
 
Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij via onze 
website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden 
van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen 
verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen 
of moeten doen. In dergelijke gevallen zal Jurisweb B.V. hiervoor verwerkersovereenkomsten 
afgesloten hebben.  
 
Indien wij uw dossier voorleggen aan een advocaat of een andere deskundige ter beoordeling, 
dan geven wij alleen die persoonsgegevens door die de advocaat nodig heeft voor die 
beoordeling. Indien wij uw gehele dossier doorsturen naar een advocaat, dan doen wij dit pas 
nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven per e-mail. 
 
Gegevensbeveiliging 
 
Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de 
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang 
kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen 
toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd 
is. Wij maken ook gebruik van een beveiligde websiteverbinding. Indien wij gegevens op een 
usb-stick zetten, dan is deze usb-stick ten minste beveiligd met: 
 

 Een vijftiencijferige pincode die alleen handmatig kan worden ingetoetst 

 100% real-time militaire gradatie AES-XTS 256-bit hardware-encryptie met een FIPS PUB 
197 gevalideerd encryptie algoritme.  

 Automatisch slot bij inactiviteit en bij verwijdering uit de laptop en van het stroom. 
 
Uw wettelijke rechten 
 
Als u vragen heeft of als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan 
contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier, door ons een 
e-mail te sturen via info@jurisweb.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 06- 
20 20 40 71 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 
 
U heeft de volgende rechten: 
 

 Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

 Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

 Het laten corrigeren van fouten 
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 Het laten verwijderen van persoonsgegevens 

 Intrekken van toestemming 

 Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

 Overdraagbaarheid van gegevens 
 
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens 
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.  
 
Autoriteit persoonsgegevens 
 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens door ons. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw 
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact  opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
 
Wijzigingen in ons privacybeleid 
 
Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid en daarmee deze privacyverklaring 
aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website in onze privacyverklaring worden 
gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te 
raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De datum dat een 
(gewijzigd) privacyverklaring van kracht is, staat onderaan op elke pagina van de 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
 
Jurisweb B.V. 
Nassauplantsoen 11 
3761 BH Soest 
 
Telefoon: 06-20 20 40 71 
E-mail: info@jurisweb.nl 
KvK: 89535405 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

