
 

COOKIEBELEID LAWYERS2MEET 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker 

plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden 

verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.  

Welke cookies gebruiken wij?                                                                                 

Lawyers2meet, verder ‘L2M’ te noemen, gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Deze 

cookies bevatten geen persoonsgegevens. Er wordt geen persoonlijke informatie verwerkt. Je blijft 

anoniem. Nadrukkelijk maakt L2M geen gebruik van ‘tracking cookies’, cookies bedoeld voor het 

opbouwen van profielen om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden.  

Functionele cookies 

Functionele cookies zijn kleine bestanden die nodig zijn om een website te laten werken. Zonder cookies 

is bijvoorbeeld inloggen niet mogelijk en werken webwinkelwagentjes of taalkeuzes niet. Functionele 

cookies maken weinig inbreuk op de privacy. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming 

van jou als bezoeker van de website van L2M nodig. 

Analytische cookies                                                                                                                                   

Om de website steeds verder te kunnen verbeteren en aan te passen, gebruikt L2M analytische cookies. 

Wij gebruiken cookies die aan de website doorgeven welke pagina's je bekijkt, in welke volgorde en hoe 

lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website beter op de bezoekers 

af te stemmen. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden 

niet door L2M verkocht aan derden. L2M gebruikt voor onderzoek naar websitegebruik Google 

Analytics. 

 



Google Analytics                                                                                                                                     

Via de website van L2M wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 

“Analytics”-dienst. L2M gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 

bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 

hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.  

L2M volgt de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat L2M Google heeft geïnstrueerd om de laatste drie 

cijfers van je IP-adres te verwijderen (zodat het moeilijk is om het IP-adres te herleiden tot een 

specifieke bezoeker) en dat L2M de standaardinstellingen om data met Google te delen, heeft 

uitgeschakeld.  

Daarnaast heeft L2M een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. L2M maakt geen gebruik van 

andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte informatie die 

door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google, kan door Google worden 

overgebracht naar en worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij 

het EU/US Privacy Shield, waardoor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 

persoonsgegevens wordt gewaarborgd.  

L2M gebruikt de volgende cookies: _ga, _gat en _gid. Deze worden 26 maanden bewaard.  

Voor het gebruik van deze cookies hoef je als bezoeker van de website van L2M geen toestemming te 

geven. Je kunt tussentijds cookies verwijderen via de instellingen van je browser. 

Wil je niet dat je bezoekgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je een plugin van Google downloaden die 

dit voorkomt. Deze functie is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen 

voor deze website. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 

Cookies van websites van derden 

Social media deel-knoppen                                                                                                                      

Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media 

platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de social media zelf 

en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/138._handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_aug_2018.pdf
https://www.privacyshield.gov/welcome
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl


opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen. Deze cookies 

worden niet door de website van L2M geplaatst. 

Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen, die zij met deze code binnen krijgen, kun je de 

desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website: 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Twitter: https://twitter.com/privacy 

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table 

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. L2M doet haar best om deze links up-to-date te houden. 

Embedded content                                                                                                                                              

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt 

ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de social media 

knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens 

doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. L2M heeft hier geen controle 

over. 

Vimeo: https://vimeo.com/cookielist                                                                                                                 

Google /YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies 

L2M houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens 

door en via genoemde derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor jouw eigen risico. Voordat 

je van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam genoemde privacyverklaringen van 

deze derden door te lezen. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-

post/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of 

verwijderen. 

Wijzigingen 

Dit cookiebeleid is voor het laatst aangepast op 1 september 2019. 
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https://vimeo.com/cookielist
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies


Omdat L2M haar cookiebeleid van tijd tot tijd kan wijzigen, b.v. omdat de regels rondom cookies 

veranderen of L2M haar website aanpast, is het raadzaam om deze pagina regelmatig te bekijken, zodat 

je op de hoogte bent van de wijzigingen. Als L2M haar beleid ingrijpend verandert, dan publiceert zij dat 

ook via een duidelijk bericht op haar website.  

 


