Privacy en cookies (www.lawton.nl)
Deze verklaring hee8 geen toepassing op informa<e welke wordt of dient te worden verzameld in het
kader van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht met de cliënt. Op die verwerking
van gegevens is een ander beleid van toepassing.
De via deze website verkregen gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de wet en op
behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met het doel van de gegevensverzameling,
door ons verwerkt.
ContacEormulier en nieuwsbrief. Indien u gegevens invult in een contacEormulier of via een
aanmeldformulier, dan worden deze contactgegevens door ons bewaard zo lang dit mogelijk is voor
het aGandelen van uw verzoek of het toezenden van onze nieuwsbrieven. Met onze nieuwsbrieven
informeren wij degene die zich aanmeldt over actualiteiten, onze diensten, en daaraan gerelateerde
zaken. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief.
Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een bestand dat op uw
computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies kan door u worden geweigerd, maar dit kan
aNreuk doen aan de werking van deze website. Cookies hebben als doel om de func<onaliteit te
verbeteren of om de bezoeken van onze website te kunnen analyseren.
Google Analy<cs
Voor de analyse van het gebruik van onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analy<cs. Deze
dienst maakt onder meer gebruik van cookies en het IP-adres van uw computer. Google Analy<cs
maakt gebruik van opslagloca<es in de VS. Google kan de door haar verkregen informa<e, buiten de
invloedssfeer van Lawton om, doorsturen aan derden bijvoorbeeld indien hiertoe een weUelijke
plicht bestaat. Zie voor meer informa<e:
hUp://www.google.nl/intl/nl/analy<cs/privacyoverview.html.
Mailchimp
Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van het programma Mailchimp. Onze
distribu<elijsten worden vertrouwelijk door Mailchimp behandeld, doch Mailchimp kan gegevens
doorsturen indien zij hiertoe weUelijk wordt verplicht. Mailchimp is geves<gd in de VS. Zie ook:
hUp://mailchimp.com/legal/privacy/.
Correc<e en inzage
U kunt, wanneer u een rela<e met ons kantoor hebt, verzoeken om inzage, aanvulling en correc<e
van persoonsgegevens. Dit verzoek kunt u richten aan:
Lawton Advocaten
t.a.v. info@lawton.nl
Claudius Prinsen 146
4818 CP BREDA

Aanpassingen
Lawton behoudt het recht voor om deze verklaring aan te passen en een aangepaste verklaring op
haar website tepubliceren.
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