
Privacyverklaring  
Website Van Alten Juridisch Advies 
 

Website en verantwoordelijke 

De website “www.vanaltenjuridischadvies.nl” en de daaraan verbonden internetdiensten worden 

beheerd door de Verantwoordelijke, te weten de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Van Alten Juridisch Advies B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven 

in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61538205, hierna ook te 

noemen ‘Verantwoordelijke’.  

Met betrekking tot de bescherming van privacy geldt het navolgende beleid. 

 

Bescherming  

Wij bewaren persoonsgegevens in de zin van de AVG op een beveiligde en afgeschermde server en 

nemen consequent de juiste en meest geavanceerde technische en organisatorische maatregelen om 

die gegevens adequaat en naar de laatste stand van zaken te beschermen. 

Verantwoordelijke garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers 

van de site. Dat betekent dat wij ook van onze medewerkers en samenwerkingspartners maximale 

inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens 

Door het bezoeken van de website wordt het door u gebruikte IP-adres bij ons bekend. Dergelijke 

gegevens worden opgeslagen en het totaal ervan wordt geanalyseerd door middel van Google 

Analytics (zie hierna). 

Grondslag verwerking gegevens 

Van Alten Juridisch Advies gebruikt deze gegevens alleen met uw toestemming.  

  



Google Analytics 

Wij behouden ons het recht voor Google Analytics te gebruiken, te weten een webanalyse-service 

die wordt aangeboden door Google Inc. Deze service maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes 

die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site 

gebruiken. Deze informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt 

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google, mogelijk buiten de EU. Deze 

informatie wordt bijgehouden hoe bezoekers de website gebruiken om de website te optimaliseren 

en om bepaalde diensten aan te bieden. Het is Google toegestaan deze informatie alleen aan derden 

te verschaffen indien zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. Zij zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij 

beschikt.  

U kunt cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Mogelijk 

kunt u dan niet alle mogelijkheden van onze website gebruiken. Zie hiervoor ons cookiebeleid op de 

website. 

Toestemming voor verwerking 

Door gebruik te maken van onze website geeft u ons uitdrukkelijk, doch herroepelijke toestemming 

voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor 

omschreven.  

Uw gegevens verwijderen? 

Stuur ons een e-mail en wel naar info@vanaltenjuridischadvies.nl. Verantwoordelijke voldoet zo snel 

mogelijk aan uw verzoek. Zie voor uw rechten als betrokkene ook ons algemene privacy beleid. 

Wijzigingen 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter 

altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website. 

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid? 

Stuur dan een e-mail naar info@vanaltenjuridischadvies.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens 

of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst. 

 


