
 

PRIVACYVERKLARING LAWYERS2MEET 

Algemeen 
Lawyers2meet, verder ‘L2M’ te noemen, respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij 
persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand 
zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde 
informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens L2M verwerkt. Deze privacyverklaring is van 
toepassing op alle diensten van L2M. 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie 
L2M verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren 
en om persoonlijk met jou als betrokkene te kunnen communiceren. 

Doel verwerking persoonsgegevens 
In alle relaties die L2M aangaat zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening te 
bieden. L2M verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden: 

• Cursusadministratie. 
• Informeren over bijeenkomsten van L2M en andere activiteiten en diensten. 
• Toezending van facturen, verwerken van betalingen.  
• Verwerken van algemene vragen en verzoeken. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar L2M 

verzendt of aan ons telefonisch doorgeeft, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms 
vraagt L2M naar persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het 
mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. 

• Om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld wanneer je een contactformulier op de website van 
L2M hebt ingevuld. L2M heeft persoonlijke gegevens nodig om contact met jou te kunnen opnemen 
en/of je te kunnen aanmelden voor één van haar activiteiten, je aanmelding te kunnen bevestigen, je op 
de hoogte te kunnen houden van data van haar activiteiten, je aanwezigheid te kunnen registreren en/of 
je een certificaat toe te kunnen sturen. 

• Marketing- en communicatie activiteiten. Om haar klantenkring te onderhouden en uit te breiden kan 
L2M jou benaderen met voor jou relevante informatie, publicaties of uitnodigingen, bijvoorbeeld in de 
vorm van een nieuwsbrief of via social media. Als je dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, 
kun je jezelf 'afmelden' of ons een email sturen, waarin je dit kenbaar maakt. 

• De mogelijkheid bieden in te loggen op de website www.lawyers2meet.nl.  
• Verstrekken van opleidingspunten. Indien je studiepunten toegekend wenst te krijgen voor 

opleidingsactiviteiten, zal L2M gegevens verwerken om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van 
beroepsorganisaties, zoals KNB en NOvA, met betrekking tot registratie, certificering, evaluatie en 
onderzoek. 

• Deelname aan een L2M intervisie(groep)/intervisienetwerk. Als je deel wilt nemen aan een L2M 
intervisiegroep of aan het L2M intervisienetwerk, heeft L2M jouw persoonlijke gegevens nodig om je te 
kunnen informeren over de activiteiten, die bij jouw persoonlijke achtergrond passen of om je daarvoor te 
kunnen registreren/aan te melden. 

• Tevredenheidsonderzoeken en evaluaties. L2M evalueert intervisiebijeenkomsten, cursussen en 
andere dienstverlening, zodat zij ervan kan leren en haar diensten kan verbeteren. Daarom kan L2M jou 
na afloop van een activiteit uitnodigen om een klanttevredenheidsonderzoek of evaluatie in te vullen. 
Ook kan L2M jou na een bezoek aan een activiteit een uitnodiging sturen om de betreffende activiteit te 
beoordelen. 

 

 



Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
L2M verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of 
die door jou als betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: 

• voorletters 
• voor- en achterna(a)m(en) 
• geslacht 
• titel(s) 
• geboortedatum 
• adresgegevens van de werkgever of eigen onderneming/kantoor 
• afdeling/praktijkgroep/sectie waar je werkt 
• functie 
• anciënniteit/ervaringsjaren 
• rechtsgebied/specialisatie 
• jouw interesse voor bepaalde thema’s of onderwerpen voor intervisie 
• e-mailadressen 
• telefoon- en mobiele nummer 
• gegevens over jouw activiteiten op onze website (bv. aan-en afmelden voor cursussen/bijeenkomsten) 
• andere door jou in het kader van de (aanvraag voor) deelname aan cursussen/ bijeenkomsten verstrekte 

gegevens. 

Vanaf wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?  
Onder meer vanaf het moment dat je jezelf aanmeldt voor de nieuwsbrief of voor de besloten LinkedIngroep, 
wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of vanaf het moment dat je je gegevens mailt, telefonisch 
doorgeeft of WhatsAppt of wanneer je je op of via onze website inschrijft voor een cursus/bijeenkomst, verzamelt 
L2M jouw persoonsgegevens. 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?  
In de meeste gevallen verkrijgen wij jouw persoonsgegevens van jou zelf, bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een 
cursus/bijeenkomst, als je een formulier op onze website invult, je opgeeft voor een intervisiegroep of uit 
informatie die wij verkrijgen tijdens (telefoon)gesprekken, WhatsApp- en e-mailcontact met jou. Daarnaast kunnen 
wij jouw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van derden in het kader van een 
cursus die jij volgt of bijeenkomst die jij bijwoont, of andere dienstverlening via (openbare) registers (zoals het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites. 

Grondslag verwerking persoonsgegevens  
Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande 
verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming): 

• wettelijke verplichting 
• uitvoering van een overeenkomst 
• verkregen toestemming van betrokkene(n) 
• gerechtvaardigd belang. 

Verstrekking aan derden  
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij jouw persoonsgegevens uitwisselen. Wij kunnen voor de 
hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals bedrijven of personen die IT-
diensten, webdesign, hosting of andere diensten die hiermee verband houden aanbieden. In het kader daarvan 
worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts 
verwerken voor de voornoemde doeleinden. We kunnen je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken 
wanneer we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Je persoonsgegevens worden in geen geval door 
ons verkocht aan derden of met ze gedeeld voor commerciële doelen. Derden aan wie wij jouw 
persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor 
de naleving van de AVG. 
 
Verwerkers 
L2M kan voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die 
uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. L2M sluit met deze verwerkers een 
verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
daaraan stelt. 
 



Beveiliging persoonsgegevens 
L2M hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening 
houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op 
het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval L2M gebruik maakt van diensten van derde 
partijen, zoals een IT-leverancier, zal L2M in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een 
verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 
L2M bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde 
doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. L2M bewaart jouw 
persoonsgegevens gedurende 3 jaar vanaf jouw inschrijving voor een bijeenkomst of cursus. Van genoemde 
termijn kan worden afgeweken waar noodzakelijk, bijvoorbeeld in geval van niet voldoen van de verschuldigde 
betaling voor diensten van L2M en in het kader van de financiële administratie met het oog op haar fiscale 
verplichtingen of registratieverplichtingen vanuit beroepsgroepen, zoals de NOvA. 

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER  
Jouw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte 
bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder 
kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten. Daarnaast kunnen je gegevens door 
derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn of Facebook in het 
contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de 
Europese privacyregelgeving. 
 
Privacy rechten van betrokkenen 
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van jouw 
persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kun je sturen naar onderstaande 
contactgegevens. Je ontvangt binnen vier weken na ontvangst van jouw verzoek nader bericht. 
 
Je kunt L2M als volgt bereiken: 
info@lawyers2meet.nl 
T.a.v. het bestuur 
Postadres: Ramstraat 23 
3581 HC Utrecht 
 
Teneinde zeker te weten dat L2M op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste 
persoon verstrekt, kan zij jou ter verificatie verzoeken een kopie te overleggen van een geldig 
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. L2M neemt alleen 
verzoeken in behandeling die betrekking hebben op jouw eigen persoonsgegevens. 
 
L2M neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk 
hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
het bestuur: info@laywers2meet.nl 
 
Op de website kan L2M een blog of forum aanbieden dat vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt 
geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek 
om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder 
‘Privacy rechten van betrokkenen’. L2M is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of 
forum te verwijderen. In een reactie op jouw voornoemde verzoek geeft L2M dan aan dat het niet gelukt is en ook 
om welke reden. In het geval jij als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij 
(via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke 
verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen. 
 
Aanpassing privacyverklaring  
L2M heeft het recht om de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van L2M gepubliceerd. 
Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.lawyers2meet.nl. 
 
Vragen & Contact  
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en dit privacy statement kun je 
contact opnemen met mr. N. de Leon-van de Berg: noa@lawyers2meet.nl. 
Deze privacyverklaring is d.d. 1 september 2019 voor het laatst herzien. 

	


