
 
 

Privacy beleid WestLegal 

In dit privacy beleid informeert WestLegal Advocatuur (WestLegal) u over de wijze waarop wij omgaan met uw 
persoonsgegevens als gebruiker van onze website.  

De veiligheid van uw persoonsgegevens  

U kunt deze website anoniem raadplegen. Alleen als u via deze website een e-mail aan ons stuurt, verkrijgen wij 
uw persoonsgegevens.  

Als u WestLegal een e-mail stuurt, gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend om u te antwoorden. In het 
kader van een zakelijke relatie kunnen wij u algemene informatie toesturen over ontwikkelingen in het recht of 
over ons kantoor. WestLegal kan uw persoonsgegevens ook verwerken om aan wettelijke verplichtingen te 
voldoen, of – indien van toepassing – in het kader van de (uitvoering van onze) dienstverlening. Uw gegevens 
worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw 
verzoek, de uitvoering van onze dienstverlening of indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. 

WestLegal wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. WestLegal streeft dan ook naar een veilige 
overbrenging van uw persoonsgegevens. WestLegal heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving. 

Uw rechten  

U heeft het recht WestLegal te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te 
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient u 
schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan WestLegal, Eerste Constantijn Huygensstraat 82-III, 1054BX 
Amsterdam of via info@WestLegal.nl  

Mocht u commerciële informatie van ons ontvangen en geen prijs stellen op verdere ontvangst daarvan, dan kunt 
u dit kosteloos aangeven op bovengenoemd post of e-mail adres. Wij zullen u dan geen commerciële informatie 
meer sturen.  

Wijzigingen  

WestLegal kan dit privacy beleid wijzigen. Het gewijzigde beleid wordt kenbaar gemaakt op de website. Indien u 
na de aanpassing gebruik blijft maken van de website, zal het gewijzigde privacybeleid op dit gebruik van 
toepassing zijn. Op deze website kunt u ons privacybeleid altijd nalezen.  

Contact  

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot het privacybeleid kunt u een e-mail sturen naar 
info@WestLegal.nl.  

 

 

Op alle rechtsverhoudingen van WestLegal zijn de algemene voorwaarden van WestLegal van toepassing waarin 
onder meer een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. 
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