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1 Introductie 
Wij informeren jou graag over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Lex Digitalis verwerkt 
in beginsel jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor jij deze aan ons 
verstrekt, tenzij jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven of dit anderszins ingevolge wettelijke 
bepalingen verplicht of toegestaan is. 
 
 

2 Categorieën van betrokkenen  
De persoonsgegevens die Lex Digitalis verwerkt kunnen worden ingedeeld per categorie van 
betrokkene. Persoonsgegevens worden verwerkt door bij ons werkzame personen, in het 
bijzonder personen betrokken bij de behandeling van jouw opdracht of dossier. Wij verwerken 
persoonsgegevens van onder meer:  
• Personen die opdrachtgever zijn of werkzaam zijn bij een opdrachtgever; 
• Sollicitanten; 
• Abonnees van onze nieuwsbrief; 
• Personen die contact opnemen middels het contactformulier op de website; 
• Bezoekers van ons kantoor; 
• Bezoekers van onze website en socialemediapagina’s;  
• Personen van wie wij producten of diensten afnemen (leveranciers).  
 

2.1 Opdrachtgevers 
Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk en soms wettelijk 
verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van 
opdrachtgevers of personen die werkzaam zijn bij opdrachtgevers. Dit betreft voornamelijk 
contactgegevens, evenals eventuele andere informatie over de opdracht of persoonsgegevens 
die aan ons worden verstrekt. Wij verwerken jouw persoonsgegevens met het doel onze diensten 
te kunnen verlenen, waaronder directe communicatie en interviews vallen met opdrachtgevers 
en personen die werkzaam zijn bij opdrachtgevers. Wij verwerken jouw persoonsgegevens ook 
voor marketingdoeleinden, zoals het verzenden van uitnodigingen voor evenementen en andere 
communicatie. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van onze relatie en uiterlijk tot drie jaar 
na afronding van een opdracht.  
 

2.2 Solliciteren, reageren op een vacature en inschrijven 
Als jij solliciteert, reageert op een vacature op onze website of als jij jezelf inschrijft om op de 
hoogte gehouden te worden over passende vacatures is het noodzakelijk dat wij je naam, 
telefoonnummer en e-mailadres verwerken, zodat wij contact met jou kunnen opnemen. 
Mogelijk vragen wij daarna naar jouw curriculum vitae. Als wij jou vervolgens voorstellen bij een 
opdrachtgever, delen wij daarbij deze gegevens na afstemming en goedkeuring met jou. Wij 
verwerken deze gegevens op grond van jouw toestemming. Wij bewaren jouw gegevens tot 
uiterlijk vier weken nadat de vacature waar jij op reageerde, is vervuld.  
Indien jij toestemming geeft om op de hoogte te blijven van nieuwe vacatures, bewaren wij jouw 
gegevens tot uiterlijk een jaar. Jij kunt jouw toestemming altijd weer intrekken, waarna wij jouw 
gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.  
Als jij reageert op een vacature of als jij jezelf inschrijft kunnen wij informatie over jou opzoeken 
in openbaar toegankelijke platforms of registers, zoals jouw socialemediaprofielen. Wij kunnen 
de gevonden informatie gebruiken in onze beoordeling. Wij bespreken eventuele bevindingen 
met jou en zullen jou niet afwijzen uitsluitend op basis van de openbare informatie die wij vinden. 
Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om jouw geschiktheid 
te beoordelen voor de vacature waar jij op reageert of voor een inschrijving bij ons. 
 

2.3 Abonnees van de Lex Digitalis nieuwsbrief 
Op onze website kun jij jezelf inschrijven voor onze nieuwsbrief. Ook als je gebruikmaakt van ons 
contactformulier of als je reageert op een vacature kun jij jezelf inschrijven voor onze nieuwsbrief. 
Voor het versturen van de nieuwsbrief is het noodzakelijk dat wij jouw naam, aanhef en e-
mailadres verwerken. Wij delen deze gegevens met onze e-mailmarketingleverancier sendinblue, 
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gevestigd in Frankrijk met datacenters in de EU. Daarnaast verwerken wij jouw IP adres en krijgen 
wij inzichten of de e-mail is geopend evenals jouw clickgedrag binnen de nieuwsbrief. Wij 
verwerken deze gegevens op grond van jouw toestemming. Jij kunt jouw toestemming altijd 
weer intrekken, waarna wij jouw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, ook bij sendinblue. 
 

2.4 Een vraag stellen via ons contactformulier 
Als jij ons contactformulier op de website gebruikt, is het noodzakelijk dat wij jouw naam, 
telefoonnummer en e-mailadres verwerken, zodat wij contact met jou kunnen opnemen. Wij 
verwerken deze gegevens op grond van jouw toestemming. Wij bewaren jouw gegevens tot 
uiterlijk vier weken nadat wij jouw vraag of opmerking hebben afgehandeld. 
 

2.5 Bezoekers van onze website en sociale media 
Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het verbeteren van de 
effectiviteit van onze website door statistische analyse en door foutopsporing in de 
webserverlogs. Het gaat dan om jouw IP-adres, de pagina’s die jij opvraagt en het tijdstip waarop 
jij de pagina’s opvraagt. Zie ook onze cookie-verklaring voor meer informatie over hoe wij cookies 
gebruiken op onze website. 
Bij het bezoeken van onze socialemediapagina’s, wanneer jij ons volgt of bij andere interacties 
(bijvoorbeeld commentaar op een post) krijgen wij mogelijk toegang tot (een deel) van jouw 
profiel en daardoor (een deel van) jouw persoonsgegevens. Deze verwerken wij om contact te 
onderhouden, voor marketingdoeleinden en om berichten te kunnen plaatsen, versturen en 
lezen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om 
marketingactiviteiten uit te kunnen voeren en om met (potentiële) relaties te kunnen 
communiceren.  
Wij hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens voor dit doel te verwerken. 
Als jij het daar niet mee eens bent kun jij bezwaar maken bij ons, waarna wij jouw gegevens zullen 
verwijderen. Wij bewaren jouw gegevens tot uiterlijk 1 maand na jouw bezoek aan onze website 
of socialemediaprofiel.  
 

2.6 Leveranciers 
Wanneer wij goederen en/of diensten afnemen bij leveranciers verwerken wij mogelijk 
persoonsgegevens van deze leveranciers of personen die werkzaam zijn bij leveranciers. Hierbij 
gaat het voornamelijk om contactgegevens en eventueel KvK-nummers, BTW-nummers, betaal- 
en bankgegevens evenals eventuele andere informatie over de te leveren producten/diensten of 
persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om 
deze gegevens te verwerken voor contactonderhoud, facturatie en het bijhouden van 
administratie evenals een wettelijke verplichting om deze gegevens te verwerken, zoals voor 
(accountants) controle. Wij bewaren fiscaalrelevante gegevens tot uiterlijk zeven jaar na het 
einde van een geleverd product/dienst voor onze boekhouding en andere gegevens tot een 
maand na de termijn van wettelijke- of leveranciersgarantie, minimaal één jaar. 
 
 

3 Technische en organisatorische maatregelen 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik van jouw 
gegevens te voorkomen. Wij werken alleen met leveranciers en andere partijen waarvan wij 
overtuigd zijn dat zij de veiligheid van jouw gegevens kunnen waarborgen. Wij slaan jouw 
gegevens versleuteld op en wij werken met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij 
maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging en zijn bij ons werkzame 
personen gebonden aan geheimhouding. 
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4 Jouw rechten 
Als betrokkene heb jij op grond van de AVG volgende rechten: 
• het recht om te vragen of wij jouw gegevens verwerken en, zo ja, inzage te verkrijgen; 
• het recht om jouw gegevens te laten rectificeren als deze onjuist, onvolledig of niet 

relevant zijn;  
• in sommige gevallen het recht om jouw gegevens te laten wissen; 
• in sommige gevallen het recht om verwerking van jouw gegevens te beperken; 
• in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken;  
• in sommige gevallen het recht om jouw gegevens in een gestructureerde, gangbare en 

machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te laten dragen aan een andere 
organisatie; 

• in gevallen waar jouw gegevens worden verwerkt op grond van toestemming, het recht om 
deze toestemming te allen tijde in te trekken, en 

• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Het kan zijn dat wij extra informatie aan jou vragen om jouw identiteit te controleren. Ook is het 
mogelijk dat wij niet volledig aan jouw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld in verband met 
wettelijke bewaartermijnen. 
 
 

5 Contact 
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn Lex Digitalis B.V. en Lex Digitalis Interim B.V. 
gezamenlijk verantwoordelijk in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). Heb jij vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Mail jouw vragen dan naar 
info@lexdigitalis.nl. Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. Deze 
privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19 mei 2021.



 

 

 
 

 


