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1. Inleiding
Dit is de privacyverklaring van XY Legal Solutions. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle
privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of
tijdens een intakegesprek. Wij leggen u duidelijk uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke
doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier al uw rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens. Waarbij wij uitleggen hoe u gebruik kan maken van deze rechten.
XY Legal Solutions levert u het beste juridische advies en juridische documenten. Ons advies is altijd
toegespitst op uw situatie en bevat altijd een eerlijk ondubbelzinnig en juridisch onderbouwd advies.
De juridische documenten die wij leveren, worden op maat gemaakt voor u en uw onderneming.
Daarbij zorgen wij ervoor dat uw documenten altijd voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving.
Zodat uw onderneming altijd juridisch up-to-date is.
Als juridisch kantoor neemt XY Legal Solutions uw privacy uiterst serieus. Wij verwerken en gebruiken
uw informatie op een veilige manier. De wijze waarop wij gegevens verwerken en gebruiken alsmede
deze privacyverklaring, zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving. Welke in Nederland
in werking is getreden sinds 25 mei 2018.
Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u altijd
contact met ons opnemen.
Contactgegevens:
XY Legal Solutions B.V.
info@xyls.nl
Euclideslaan 1 | Unit 3 | 3584BL | Utrecht |
BTW nr. NL859638923B01 | KVK Nr. 73716855

2. Categorieën persoonsgegevens
Wanneer u op enige wijze gebruik maakt van de diensten die XY Legal Solution aanbiedt, dan laat u
bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres,
geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden
zijn tot een natuurlijk persoon. De strikte AVG Wetgeving schaart eveneens bepaalde bedrijfsgegevens
onder persoonsgegevens. Denk aan het e-mailadres piet.pietersen@bedrijf.nl.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven
of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3. Grondslag en doel voor gegevensverwerking
Uit hoofde van de AVG mogen wij alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken, indien wij dit
doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor
het aanbieden, uitvoeren en leveren van onze diensten en producten. Deze verwerking doen wij op
basis van verkregen toestemming gegeven door een betrokkene, als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a,
een commercieel belang, ook wel het uitvoeren van een overeenkomst, als bedoeld in artikel 6 lid 1
sub b en om aan enige wettelijke verplichtingen en/of voorschriften te voldoen, als bedoeld in artikel
6 lid c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
E-mail: info@xyls.nl
Website: www.xyls.nl
Tel: +31 (0)30 – 227 03 86
Adres: Euclideslaan 1 | Unit 3 | 3584 BL | Utrecht, Nederland
BTW nr. NL859638923B01 | KvK. Nummer: 73716855
Versie: 2020

3

Zonder persoonsgegevens is het voor ons niet mogelijk om onze diensten en producten aan te bieden/
uit te voeren/ te leveren. Het gebruiken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren,
gebruiken en inzien van persoonsgegevens.
è XY Legal Solutions gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

1. Contact

Voor het onderhouden van contact tussen XY Legal Solutions en andere partijen worden
persoonsgegevens bewaard. In ieder geval worden uw naam, e-mail en eventueel
telefoonnummer verwerkt.

2. Aanbieden/uitvoeren/leveren

Als juridisch kantoor zijnde verzamelen wij de persoonsgegevens van u en eventueel gegevens
van anderen, welke nodig zijn om onze diensten en producten naar onze beste mogelijkheid
tot vervulling te brengen.
Deze gegevens zijn in ieder geval maar niet uitsluitend:
- Uw naam, adres (van uw bedrijf), telefoonnummer en e-mail;
- Uw rekeningnummer.

3. Wettelijke verplichtingen

Wij zijn gehouden aan enige wettelijke verplichtingen, die gesteld worden in het kader van
gegevensverwerking, zoals gesteld in artikel 6 lid 1 sub c van de AVG. Wij verwerken uw
persoonsgegevens naar de beginselen inzake verwerking zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 sub a
t/m f van de AVG.

4. Gebruik van derden

Voor het uitvoeren van onze dienstverlening maakt XY Legal Solutions gebruik van derde
partijen. Zie voor meer informatie over welke derde partijen dit zijn hoofdstuk 5 Ontvangers
van persoonsgegevens van deze privacyverklaring.

5. Administratieve bewaartermijnen

Wij dienen onze administratie te bewaren voor een minimale periode van 7 jaar, om te
voldoen aan de administratieve bewaartermijnen die de belastingdienst (en eventueel overige
overheidsinstanties) stelt.

6. Factureren

Voor het versturen van facturen, alsmede het bijhouden van onze boekhouding/administratie,
verzamelen wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die hieronder vallen zijn in ieder
geval:
- Uw naam, adres en rekeningnummer.

7. Incasso

Wanneer klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens XY Legal Solutions en betaling
uitblijft na meerdere sommaties van XY Legal Solutions, wordt het verschuldigde bedrag
verhaalt middels een incassobureau. Hiervoor worden strikt de noodzakelijke gegevens voor
het verhalen van het verschuldigde bedrag verstrekt.
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4. Periode van opslag
1. Contact

Wanneer u contact opneemt met XY Legal Solutions worden uw contactgegevens voor een
maximale periode van twee jaar bewaard, mits de persoonsgegevens in de tussen tijd niet
worden gebruikt. Wanneer er wel gebruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens,
uiteraard met uw toestemming, begint de bewaartermijn te lopen vanaf het laatste gebruik
van de persoonsgegevens.
Zoekt u contact met XY Legal Solutions via het contactformulier op de site, dan worden er in
ieder geval uw naam en e-mail adres verwerkt. Optioneel kunt u zelf uw telefoonnummer
opgeven ter verwerking. Deze gegevens worden eveneens bewaard voor een periode van
twee jaar.

2. Actieve klanten

Persoonsgegevens van actieve klanten worden in ieder geval bewaard voor de periode dat
klant gebruikt maakt van de diensten van XY Legal Solutions, dan wel voor de periode dat de
overeenkomst tussen XY Legal Solutions en klant loopt.

3. Non-actieve klanten

Wanneer een overeenkomst tussen XY Legal Solutions afloopt van rechtswege of anderzijds,
worden persoonsgegevens bewaard. Persoonsgegevens worden voor een periode van twee
jaar bewaard.

4. Facturen/administratief bewaartermijn

Voor het voeren van een gedegen administratie, dient XY Legal Solutions persoonsgegevens
te bewaren om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Persoonsgegevens bestemd voor
het versturen van facturen en het bijhouden van de administratie worden voor minimaal 7
jaar bewaard, zoals verplicht door de Belastingdienst.
Uw Persoonsgegevens kunnen voor een langere periode bewaard worden indien XY Legal
Solutions hiertoe verplicht wordt door enig wettelijk voorschrift.

5. Fysieke kopieën

Fysieke kopieën van documenten worden bewaard voor de periode dat de overeenkomst
loopt. Na afloop van de overeenkomst worden fysiek kopieën voor rechtszaken voor een
periode van vijf jaar bewaard. Fysieke kopieën van andere aard worden voor een periode van
twee jaar bewaard.
Na verstrijking van deze termijnen worden de fysieke kopieën zorgvuldig vernietigd, waarbij
de persoonsgegevens onleesbaar dan wel onbruikbaar worden gemaakt.

6. Overeenkomst van opdracht

Voor de overeenkomsten van opdracht en gerelateerde documenten hieraan die
persoonsgegevens bevatten van opdrachtgevers en opdrachtnemers, is de bewaartermijn van
deze gegevens minimaal vijf jaar en maximaal twintig jaar in verband met aansprakelijkheid.
Ingaande de dag na de beëindiging van de overeenkomst.
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5. Ontvangers van persoonsgegevens
In bepaalde gevallen is het nodig dat XY Legal Solutions uw persoonsgegevens deelt met derde
partijen. Dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het voeren van onze
administratie, uitvoeren van diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Uw
persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Hieronder vindt u een lijst met partijen die de persoonsgegevens van ons verstrekt krijgen. Voor de
doeleinden achter deze verwerking kunt u hoofdstuk 3 onder 1 t/m 7 van deze privacyverklaring
raadplegen. Partijen waar XY Legal Solutions uw persoonsgegevens aan verstrekt zijn:
- Boekhouder;
- XY Marketing Solutions (middels een verwerkingsovereenkomst);
- Incassobureau (zie hoofdstuk 3 onder 7 van deze privacyverklaring);
- ICT bedrijf Monteba (middels een verwerkingsovereenkomst);
- Belastingdienst;
- Overige overheidsinstanties (indien wettelijke voorschriften hiernaar verplichten).
Voor (persoons)gegevens welke verzameld worden door cookies zie: hoofdstuk 7 Cookiebeleid van
deze privacyverklaring.

6. Beveiliging
Indien nodig behoudt XY Legal Solutions zich het recht om fysieke kopieën te maken van
persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld voor het opstellen van contracten zijn. Deze worden beveiligd
bewaard.
Uw digitale persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. De Apparaten waarop uw gegevens
zijn opgeslagen zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord. Hierbij gaat het enkel om de
noodzakelijke apparaten.
Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw
verbinding met XY Legal Solutions privé is.
Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:
-

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de
adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Fysieke kopieën
Indien er fysieke kopieën worden gemaakt waar gegevens of informatie op staat die op enige wijze
kunnen herleiden naar een natuurlijk persoon, worden deze beveiligd bewaard. Alleen werknemers
van XY Legal Solutions kunnen bij deze beveiligde documenten. Zij doen dit alleen indien dit nodig blijkt
voor uitvoering van de werkzaamheden die in verband staan met deze documenten, dan wel voor enig
administratief of wettelijk verplicht doeleind.

7. Cookiebeleid
Om u een optimale dienstverlening en website ervaring te bieden, maakt XY Legal Solutions gebruik
van cookies. Voor het gebruik van bepaalde cookies wordt er middels een banner op het
beginscherm toestemming gevraagd.
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Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet
worden geplaatst. Welke cookies XY Legal Solutions gebruikt, wordt hieronder voor u uiteengezet.

1. Hotjar Cookies
Naam
_hjClosedSurveyInvites

_hjDonePolls

_hjMinimizedPolls

_hjDoneTestersWidgets

_hjIncludedInSample

Beschrijving
Hotjar cookie. Deze Cookie wordt geactiveerd
wanneer een bezoeker enige vorm van interactie
heeft met een enquête pop-up. De cookie zorgt
ervoor dat u niet meerdere malen de pop-up te zien
krijgt.
Hotjar cookie. Deze cookie wordt geactiveerd zodra
een bezoeker een peiling voltooit met behulp van de
Feedback Poll-widget. De cookie wordt gebruikt om
ervoor te zorgen dat dezelfde peiling niet opnieuw
verschijnt als deze al is ingevuld.
Hotjar cookie. Deze cookie wordt geactiveerd zodra
een bezoeker een Feedback Poll-widget
minimaliseert. De cookie wordt gebruikt om ervoor
te zorgen dat de widget minimaal blijft wanneer de
bezoeker door uw site navigeert.
Hotjar cookie. Deze cookie wordt geactiveerd zodra
een bezoeker zijn informatie indient in de widget
Recruit User Testers. De cookie wordt gebruikt om
ervoor te zorgen dat hetzelfde formulier niet
opnieuw verschijnt als het al is ingevuld.
Hotjar cookie. Deze sessie-cookie is ingesteld om
Hotjar te laten weten of de bezoeker is opgenomen
in de steekproef die wordt gebruikt om Funnels te
genereren. Funnels worden gebruikt om de activiteit
op een site bij te houden.

_hjShownFeedbackMessage Deze cookie wordt geactiveerd wanneer een

Opslagperiode
365 dagen

365 dagen

365 dagen

365 dagen

365 dagen

365 dagen

bezoeker inkomende feedback minimaliseert of
voltooit. Dit wordt gedaan zodat de inkomende
feedback onmiddellijk wordt geminimaliseerd
als ze naar een andere pagina navigeren waar
deze is ingesteld om te worden weergegeven.

_hjid

_hjRecordingLastActivity

Hotjar cookie. Deze cookie wordt ingesteld wanneer 365 dagen
de klant voor het eerst op een pagina met het
Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de
Hotjar-gebruikers-ID te behouden die uniek is voor
die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij
volgende bezoeken aan dezelfde site wordt
toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.
Dit wordt gevonden in sessionStorage (in
Lopende
tegenstelling tot cookies). Dit wordt bijgewerkt
sessie
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HjTLDTest

_hjUserAttributesHash

_hjCachedUserAttributes

wanneer een bezoekersopname begint en wanneer
gegevens via de WebSocket worden verzonden (de
bezoeker voert een actie uit die Hotjar registreert).
Wanneer het Hotjar-script wordt uitgevoerd,
proberen we het meest generieke cookiepad te
bepalen dat we moeten gebruiken, in plaats van de
hostnaam van de pagina. Dit wordt gedaan zodat
cookies kunnen worden gedeeld tussen
subdomeinen (waar van toepassing). Om dit te
bepalen, proberen we de _hjTLDTest-cookie op te
slaan voor verschillende alternatieven voor URLsubstring totdat deze ophoudt. Na deze controle
wordt de cookie verwijderd.
Gebruikersattributen die via de Hotjar Identify API
worden verzonden, worden in de cache bewaard
voor de duur van de sessie om te weten wanneer
een kenmerk is gewijzigd en moet worden
bijgewerkt.
Deze cookie slaat gebruikersattributen op die
worden verzonden via de Hotjar Identify API,
wanneer de gebruiker niet in het voorbeeld
aanwezig is. Deze attributen worden alleen
opgeslagen als de gebruiker een Hotjar Feedbacktool gebruikt.

Lopende
sessie

Lopende
sessie

Lopende
sessie

2. Analytische cookies (Google Analytics)
Cookie
_gat
_gid
_ga

Doel
Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om
onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Opslagperiode
1 minuut
24 uur
26 maanden

3. Social media cookies
Cookie

Doel

Opslagperiode

Facebook; Act,
c_user, csm,
fr, lu, s,
presence, p,
xs

Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media 540 dagen
effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt,
nadat u op de websites van de loterijen bent geweest, advertenties
van Siriz te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based
targeting).
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LinkedIn

We gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze Een aantal cookies met
LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer
verschillende vervaldata,
op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table.
raadpleeg het privacy
beleid van LinkedIn voor
meer informatie.

4. Advertentie cookies
Cookie

Doel

Opslagperiode

Google
Adwords

Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media
effectief is.

540 dagen

8. Uw rechten
U kunt gebruik maken van alle hieronder genoemde rechten door het sturen van een e-mail, naar het
eerder genoemde e-mail adres van XY Legal Solutions.

1. Recht op inzage
Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u opgegeven persoonsgegevens in te zien,
op grond van artikel 15 van de AVG.

2. Recht op rectificatie
U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen indien deze niet volledig en/of onjuist zijn,
op grond van artikel 16 van de AVG.

3. Recht op het wissen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen door XY Legal Solutions. Echter heeft
u alleen dit recht indien er wordt voldaan aan de voorwaarden op grond van artikel 17 lid 1 van de
AVG. Het gaat hierbij om de volgende voorwaarden:
-

XY Legal Solutions heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig, voor de doeleinden die
waarvoor ze bedoeld zijn;
U trekt uw toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens in;
U maakt bezwaar tegen de verwerking/het gebruik van uw persoonsgegevens;
XY Legal Solutions heeft op onrechtmatige wijze uw persoonsgegevens verkregen en maak
hier op enige wijze onrechtmatig gebruik van;
XY Legal Solutions een wettelijk bewaartermijn overschreden heeft;
De persoonsgegevens verstrekt zijn door een minderjarige die de leeftijd van 16 (zestien)
nog niet heeft bereikt en dit zonder toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger
(ouder/voogd) heeft gedaan.
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4. Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht om XY Legal Solutions te beperken in de manier waarop zij uw persoonsgegevens
verwerkt, op grond van artikel 18 lid 1 van de AVG. U heeft hier echter alleen recht op als de beperking
om minstens één van de volgende redenen is:
-

U als betrokkene de juistheid van de persoonsgegevens betwist;
Er sprake is van een onrechtmatige verwerking, echter u de persoonsgegevens niet gewist
wilt hebben;
XY Legal Solutions de persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar u ze niet verwijdert
wil hebben om aan uw eigen doeleinden te kunnen voldoen;
U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en in afwachting bent van behandeling
hiervan.

5. Recht op gegevensoverdracht
U heeft het recht om XY Legal Solutions een opdracht te geven tot het overdragen van uw gegevens
aan een andere partij/verwerker, aangewezen door uzelf op grond van artikel 20 van de AVG.

6. Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
op grond van artikel 21 van de AVG. Uw bezwaar zal afgehandeld worden naar de interne
klachtenprocedure van XY Legal Solutions. Wij streven ernaar om uw bezwaar zo snel mogelijk af te
handelen, waarbij een streven van 1 week wordt aangehouden, al dan niet een langere periode van
uiterlijk 30 dagen of 1 kalendermaand indien deze langer is.

9. Plichten
XY Legal Solutions verwerkt uw gegevens altijd op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier
om een commercieel belang (voor verdere details zie: artikel 3 alinea 1 van deze privacyverklaring).
XY Legal Solutions zal nooit uw gegevens verkopen aan derde partijen.
De gegevens welke benodigd zijn om aan te leveren, zijn de minimale persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Wanneer u deze gegevens niet aan ons
levert, is het voor XY Legal Solutions niet mogelijk om haar werkzaamheden (naar behoren) uit te
oefenen.
Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de onder artikel 5 van deze
privacyverklaring genoemde partijen, zal daar uiteraard eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
XY Legal Solutions behoudt zich het recht persoonsgegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
vereist is, of wanneer XY Legal Solutions dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch dan
wel strafrechtelijk verzoek of proces. Alsmede wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van
XY Legal Solutions. Hierbij streven wij ernaar om uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren.
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Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.
XY Legal Solutions B.V.
E-mail: info@xyls.nl
Website: www.xyls.nl
Tel: +31 (0)30 – 227 03 86
Adres: Euclideslaan 1 | Unit 3 | 3584 BL | Utrecht, Nederland
BTW nr. NL859638923B01 | KvK. Nummer: 73716855
Versie: 2020
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