Privacy
Kemmers Familie Advocaten vindt uw privacy belangrijk. Daarom behandelen wij uw
persoonsgegevens vertrouwelijk en doen wij er alles aan om die gegevens goed te beveiligen.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
Wij handelen in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
In deze privacyverklaring leest u waarom wij uw persoonsgegevens nodig hebben, welke
persoonsgegevens we verwerken en wat er verder mee gebeurt. Heeft u er vragen of
opmerkingen over? Dan vind u onderaan deze verklaring onze contactgegevens.
Wij zijn wij?
Wij zijn Kemmers Familie Advocaten. Kemmers Familie Advocaten is een landelijk werkend
advocatenkantoor, dat is gespecialiseerd in het familierecht.
U kunt ons zo bereiken:
schrijven

:

Lepelaar 5
1628 CZ Hoorn

langskomen (alleen op afspraak)

:

Lepelaar 5
1628 CZ Hoorn
of
Keizersgracht 62-64
1025 CS Amsterdam

bellen
mailen

:
:

085 - 30 33 460
info@kemmersfamilieadvocaten.nl

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
Bezoekt u onze website? Dan gebruiken we cookies om u een goede ervaring te bieden.
Vult u een contactformulier in? Of stuurt u ons een e-mail? Dan hebben wij uw gegevens nodig
om dat formulier of die e-mail af te handelen.
Als u heeft aangegeven dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij uw gegevens nodig
om u de nieuwsbrief toe te zenden.
Als wij u persoonsgegevens willen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor u ze heeft
verstrekt, vragen wij daarvoor altijd eerst uw toestemming.

Welke persoonsgegevens hebben we van u nodig?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat u doet en wilt:
Gebruik u onze website? Dan verzamelen we informatie over:
- de browser en het apparaat dat u gebruikt
- uw IP-adres
- uw locatie
- de website waar u vandaan komt
- de pagina’s die u bezoekt
- de website die u bezoekt als u ons weer verlaat
Wilt u hier meer over weten? Lees dan hieronder verder onder ‘Cookies’.

Vult u een contactformulier in, stuur u ons een e-mail of heeft u, u ingeschreven voor de
nieuwsbrief? Dan verwerken we uw naam en contactgegevens.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Cookies
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje
dat met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf
van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om onze website te
optimaliseren. Zo wordt onze site gebruiksvriendelijker. Door gebruik te maken van de website
gaat u hiermee akkoord, maar u kunt er uiteraard ook voor kiezen om deze cookies uit te zetten.
Wij proberen uw gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken ze in ieder geval
niet aan derden.

Youtube
Via het filmpje op de homepage op onze website worden ook cookies geplaatst door Youtube.
Youtube is onderdeel van Google.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Zo
houden we bijvoorbeeld bij hoeveel gebruikers de site bezoeken, meten we hoe lang een
bezoek duurt en houden we bij in welke volgorde een gebruiker de pagina’s op onze website
bezoekt. Aan de hand van deze informatie kunnen wij de website verbeteren.
Deze informatie wordt, inclusief het (geanonimiseerde) IP-adres, door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google
daartoe wettelijk wordt verplicht, of als derden deze informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om uw
persoonsgegevens te gebruiken voor andere Google diensten.
Als u hier meer over wilt weten verwijzen we u naar het algemene privacybeleid van Google en
het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Uw rechten
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht op.
U mag ons ook vragen die persoonsgegevens:
• te wijzigen
• te verwijderen
• over te dragen aan een door u aangewezen derde partij
Als u ons vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij dat zo snel mogelijk doen. We
bewaren dan alleen nog de gegevens die we op basis van de wet moeten bewaren.
Als u onverhoopt een klacht heeft over de manier waarop we met uw gegevens omgaan lossen
we dat het liefst in overleg met u op. Neem daarvoor contact met ons op. U mag uw klacht ook
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar kunt u ook terecht als u een klacht heeft
ingediend, maar u niet tevreden bent over de afhandeling.
Aanpassen privacyverklaring
Als de privacyregelgeving verandert, of als we gebruik gaan maken van nieuwe diensten,
kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. We raden u daarom aan om deze
privacyverklaring regelmatig door te lezen, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. De
meest actuele privacyverklaring vind u altijd op de website.

