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Privacybeleid
Het onderhavige Privacybeleid van Stibbe is bedoeld om elke bezoeker van de websites www.stibbe.com en
www.werkenbijstibbe.nl in te lichten over welke persoonsgegevens er worden verwerkt en de reden waarom. Het onderhavige
Privacybeleid werd opgesteld op 1 juni 2020 en zal regelmatig worden bijgewerkt ter weerspiegeling van elke verandering aan
wettelijke vereisten, verwerkingspraktijken of nieuwe functies die we zouden kunnen toevoegen. Dergelijke veranderingen aan
het Privacybeleid zal op de relevante website worden gepubliceerd en treedt in werking vanaf de publicatie ervan. Voor meer
informatie over onze beleidsregels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens kunt u ons cookiebeleid
raadplegen.

Inleiding
Het Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van:






cliënten;
leveranciers;
bezoekers;
sollicitanten;
procespartijen en hun raadslieden.

Dit is het Privacybeleid van het Stibbe Netwerk, dat is samengesteld uit:
1.

Stibbe BV/SRL, een vennootschap opgericht in België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen van
België onder nummer RLE 0429 914 688 - btw-nummer BE0429914688, met maatschappelijke zetel gelegen te 1000
Brussel, Loksumstraat 25, (hierna "Stibbe Brussel” genoemd).

2.

Stibbe N.V., een vennootschap opgericht in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse
Kamer van Koophandel onder nummer 34198700, met kantoor gelegen te 1077 WM Amsterdam, Beethovenstraat 10,
(hierna “Stibbe Amsterdam” genoemd).

3.

Stibbe B.V., een beheersmaatschappij van Stibbe NV opgericht in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van
de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 33170864, met kantoor gelegen te 1077 WM Amsterdam,
Beethovenstraat 10, (hierna “Stibbe B.V.” genoemd).

4.

Stibbe Avocats, een partnerschap zonder rechtspersoonlijkheid naar Luxemburgs recht, met kantoor gelegen te 2180
Luxemburg, 6 Rue Jean Monnet, (hierna “Stibbe Luxemburg” genoemd).

5.

Stibbe London B.V., een vennootschap opgericht in Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34206454 en in het Vennootschapsregister van Engeland en
Wales bij het Companies House onder nummers FC025331 en BR007672, met kantoor gelegen te London, EC2M
1JJ, 53 New Broad Street (hierna “Stibbe Londen” genoemd).

6.

Stibbe New York B.V. P.C., een vennootschap opgericht in Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de
Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 33261662, met kantoor gelegen te New York, NY 10022, 575
Lexington Avenue, Verdieping 23 (hierna “Stibbe New York” genoemd).

7.

Stibbe Luxembourg SARL PLLC, de New Yorkse vestiging van Stibbe Luxembourg SARL, ingeschreven in het
Luxemburgse Handelsregister (RCS) onder afdeling B, nummer 181.426., met kantoor gelegen te New York, NY
10022, 575 Lexington Avenue, Verdieping 23 (hierna “Stibbe Luxemburg New York” genoemd).
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Het Stibbe Netwerk is gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens in
afwezigheid van een territoriale voorkeur of als u de EU als voorkeur heeft ingesteld. Het is mogelijk om hetzij België, hetzij
Nederland of Luxemburg als voorkeursland te selecteren, waarna respectievelijk Stibbe B.V., Stibbe BV/SRL of Stibbe
Avocats, de entiteit zal zijn die verantwoordelijk is voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken
De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken kunnen de volgende informatie bevatten (al die gegevens
worden hierna "persoonsgegevens" genoemd):


Identiteitsgegevens omvatten de naam, de voornaam, de geboortedatum, het paspoortnummer, enz.



Contactgegevens omvatten het factuuradres, het e-mailadres, het telefoonnummer.



Professionele gegevens omvatten uw werkgever, uw titel of functie, uw professionele loopbaan, uw voorkeurstaal, de
praktijkgebieden, rechtsgebieden en domeinen waarin u interesse hebt, uw relatie met een persoon.



Financiële gegevens omvatten onder meer bankrekeninggegevens.



Gebruiksgegevens zoals Gegevens die we afleiden uit uw bezoek aan onze website www.stibbe.com, applicaties,
systemen en online platforms (waaronder MyStibbe, sociale mediakanalen), zoals uw IP-adres, de pagina's die u
bezoekt, de browser die u gebruikt, de website die u voorheen heeft bezocht, demografische gegevens en het tijdstip
en de duur van uw bezoek.
Marketinggegevens zoals Gegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij hebben verzameld al onderdeel van uw
inschrijvingen op evenementen, marketingmateriaal zoals nieuwsbrieven en notificaties, van het bijwonen van
vergaderingen en evenementen, waaronder de toegang en de details van een bezoek aan onze kantoren en eventuele
dieetvoorschriften.



HR-gegevens omvatten Gegevens die u aan ons heeft verstrekt wanneer u solliciteert voor een job bij Stibbe om uw
profiel en vaardigheden te kunnen beoordelen.

In zeldzame omstandigheden, in functie van de situatie, kan Stibbe:


persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verwerken.



speciale categorieën persoonsgegevens zoals bijv. religieuze of filosofische overtuigingen, politieke meningen,
vakbondslidmaatschap en informatie over de gezondheid verwerken.
o

Wij zouden deze persoonsgegevens bijvoorbeeld kunnen verwerken voor zaken met betrekking tot
arbeidsrecht of strafrecht of wettelijke doeleinden.

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken


Uw persoonsgegevens kunnen rechtstreeks van u worden verzameld wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt.
Bijv.: U verzoekt om onze diensten, u verstrekt ons persoonsgegevens die nodig zijn voor een klantendienst; u geeft
ons uw zakelijke gegevens tijdens een klantenevenement van Stibbe; u neemt deel aan een van onze evenementen,
enz.



Uw persoonsgegevens kunnen worden verzameld van derden wanneer we:
Bijv.: Wanneer een andere partij ons uw persoonsgegevens overmaakt; om achtergrondinformatie na te gaan;
wanneer we communiceren met overheidsinstanties of andere openbare instellingen; wanneer we documenten
ontvangen van procespartijen en hun raadslieden.
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Uw persoonsgegevens zouden kunnen worden verzameld op basis van publiek beschikbare bronnen zoals:
Bijv.: een openbaar rechtspersonenregister, een openbaar personenregister, enz.

Op welke manier maken wij gebruik van uw persoonsgegevens?
Stibbe kan uw persoonsgegevens verwerken in de volgende omstandigheden:


Om een overeenkomst uit te voeren: als de verwerking nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin u
betrokken partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het afsluiten van een
overeenkomst.



Om een wettelijke verplichting na te leven.



Voor zijn rechtmatige belangen: als dat nodig is in het belang van Stibbe of een derde partij en als dergelijke
belangen niet in strijd zijn met uw fundamentele rechten. Deze rechtmatige belangen bestaan onder meer uit het
organiseren van onze interne werking, het behandelen van onze dossiers, het verzekeren van een goede
administratie, het verzekeren van een passende beveiliging, en dergelijke.



Als u uw toestemming hebt gegeven of uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verwerking van de persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:


Om juridisch advies of andere diensten te verstrekken aan onze (potentiële) cliënten en om onze zakelijke relaties met
u of uw organisatie te beheren (zoals de facturatie, boekhouding, audit, invordering, betaling, tewerkstelling en andere
ondersteunende diensten).



Om onze dossiers te behandelen en in contact te treden met procespartijen en hun raadslieden.



Om te handelen in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, zoals het uitvoeren van
controles in het kader van de informatie over uw klant, de anti-witwaspraktijken en sancties.



Om de toegang tot onze kantoren, website www.stibbe.com, applicaties, systemen en online platforms te beheren en
te verzekeren.



Om u in te lichten over vacatures en opportuniteiten bij Stibbe waarvan wij menen dat deze geschikt zijn voor u.

Daarenboven kunnen we uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:


Met u communiceren over de juridische ontwikkelingen, evenementen, producten of diensten die door Stibbe worden
aangeboden en die relevant zijn voor u (zoals via nieuwsbrieven, meldingen, uitnodigingen tot evenementen, enz.).



Enquêtes of marketingmateriaal verspreiden.



Bovendien, als u daarmee instemt door op onze cookiemelding op onze website te klokken, verwerken wij automatisch
persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website en om het gebruiksgemak van de
website te garanderen. Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan de termijn die nodig is voor de doelstellingen waarvoor de gegevens worden
opgeslagen.
Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een aanwervingsproces worden gedurende zes jaar bijgehouden. De
persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens een aanwervingsevent worden gedurende twee jaar bijgehouden.
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Uitwisseling van uw persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen aan en uitgewisseld met de verschillende
entiteiten, verbonden vennootschappen en kantoren van Stibbe, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Voor de verwerking
van persoonsgegevens tussen deze entiteiten hebben we contractuele waarborgen vastgelegd.
Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen ook orden overgedragen aan derden (zoals (onder)aannemers,
andere adviseurs, juridische instellingen en derden die bij uw zaak betrokken zijn) die zowel binnen als buiten de Europese
Unie zijn gevestigd om een verwerkingsovereenkomst uit te voeren op basis van uw instemming of omdat dit wordt vereist door
de toepasselijke wet- en regelgeving.
Voor gegevens die worden verwerkt buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, past Stibbe de standaard
contractuele bepalingen toe die door de Europese Commissie werden vastgelegd.

Beveiliging
Stibbe beveiligt uw persoonsgegevens via verschillende technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls, verzekerde
servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten afgesloten met derden.

Sociale media – andere websites
Als u inhoud van de website www.stibbe.com, applicaties, systemen en online platforms van Stibbe deelt (zoals MyStibbe,
sociale mediakanalen) via sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke
pagina's op die sociale mediawebsites. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige verwerking van uw
persoonsgegevens via dergelijke media.
De website www.stibbe.com, applicaties, systemen en online platforms van Stibbe (zoals MyStibbe, sociale mediakanalen)
kunnen verwijzingen bevatten - zoals hyperlinks - naar websites, kanalen of sociale media en externe content van andere
vennootschappen/personen. Stibbe is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige verwerking van uw
persoonsgegevens via deze websites, kanalen of media. Het onderhavige Privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik
van die websites, kanalen of media.

Uw rechten
Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden voorzien door de toepasselijke wetgeving, kunt u met Stibbe contact op
nemen om de volgende rechten uit te oefenen:


U hebt het recht om te worden ingelicht over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.



U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien - U hebt het recht om een bevestiging te ontvangen over het feit
of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en om, in voorkomend geval, uw persoonsgegevens in te zien.



U hebt op elk ogenblik het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hierdoor kan u onnauwkeurige of
onjuiste persoonsgegevens die Stibbe verwerkt aanpassen of verbeteren.



U hebt het recht om te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Hierdoor kan u de persoonsgegevens die
Stibbe verwerkt permanent verwijderen. Stibbe is niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens op uw verzoek te
verwijderen. Dit recht is enkel van toepassing in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.



U hebt het recht om de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te beperken. Hierdoor kan u
het gebruik van uw persoonsgegevens door Stibbe 'bevriezen', zonder deze te verwijderen. Stibbe is niet altijd
verplicht om de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek te verwijderen. Dit recht is enkel van toepassing
in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.
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U hebt te allen tijde het recht om uw instemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens
plaatsvindt op basis van uw instemming.



U hebt te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor
doeleinden van rechtstreekse marketing. U kunt uw instemming intrekken of uw voorkeuren in verband met
nieuwsbrieven, meldingen en uitnodigingen op elk ogenblik wijzigen door te klikken op "uitschrijven" of "profiel
wijzigen" onderaan onze nieuwsbrieven, uitnodigingen of via onze website www.stibbe.com of onze online platforms.



U hebt het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Hierdoor kan u uw persoonsgegevens eenvoudig van de ene
gegevensbeheerder naar een andere verplaatsen, kopiëren of overdragen. Dit recht kan slechts worden uitgeoefend
wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van een overeenkomst die met u werd afgesloten.

Als u vragen of klachten heeft over dit Privacybeleid of als u uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door
Stibbe worden verwerkt wenst uit te voeren, kunt u uw verzoek verzenden




aan Stibbe B.V. via ASD.GDPR@stibbe.com
aan Stibbe BV/SRL via BRU.GDPR@stibbe.com
aan Stibbe Avocats via LUX.GDPR@stibbe.com

of per post aan de Stibbe-entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.
Indien u meent dat uw rechten, in uw hoedanigheid van betrokkene, werden geschonden, hebt u het recht om een klacht in te
dienen bij de betrokken toezichthoudende autoriteit. In functie van de verantwoordelijke identiteit, zal dit de Autoriteit
Persoonsgegevens zijn (voor Nederland), de Gegevensbeschermingsautoriteit / l'Autorité de protection des données (voor
België) of de National Commission for Data Protection (voor Luxemburg).
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Cookiebeleid
Het onderhavige cookiebeleid van Stibbe is bedoeld om elke bezoeker van de websites www.stibbe.com, en
www.werkenbijstibbe.nl in te lichten over welke cookies er worden gebruikt en de reden waarom. Het onderhavige cookiebeleid
werd opgesteld op 1 juni 2020 en zal regelmatig worden bijgewerkt ter weerspiegeling van elke verandering aan wettelijke
vereisten, verwerkingspraktijken of nieuwe functies die we zouden kunnen toevoegen. Dergelijke veranderingen aan het
cookiebeleid zal op de relevante website worden gepubliceerd en treedt in werking vanaf de publicatie ervan; Voor meer
informatie over onze beleidsregels die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens kunt u ons Privacybeleid
raadplegen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst wanneer u een van onze websites
bezoekt en die bepaalde gebruikersgegevens opslaan. Cookies zijn samengesteld uit unieke codes die toelaten u te herkennen
wanneer u onze website opnieuw bezoekt en verbeteren uw gebruiksgemak.
Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang de functionaliteit, bron en/of bewaartermijn.

Wat betreft hun functionaliteit
Noodzakelijke of essentiële cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de optimale werking van de website waardoor
u de functies van onze website kunt gebruiken.
Functionele cookies: deze cookies verzekeren dat de website naar behoren werkt. Voorbeelden hiervan zijn cookies die uw
inloggegevens onthouden, die de beveiliging van uw logingegevens verzekeren of die de uniformiteit van de lay-out van de
website garanderen.
Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt voor analytische doelstellingen, nl. om het aantal bezoeken aan de
website te meten. Deze cookies tonen aan hoe er van de website gebruik wordt gemaakt. Zo weten we bijvoorbeeld hoe vaak
een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand op onze website doorbrengt, enz. Statistische analyses worden
uitgevoerd op basis van de gegevens die wij ontvangen en dankzij deze analyses kunnen wij de structuur, navigatie en inhoud
van onze website verbeteren en de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website, evenals de verbonden diensten,
bevorderen. Wij gebruiken deze gegevens eveneens om onze aangeboden diensten te verbeteren (door de inhoud van onze
website af te stemmen en aan te passen met onderwerpen die relevant zijn voor onze bezoekers).

Wat betreft hun bron
Directe cookies: deze worden gecreëerd en beheerd door Stibbe.
Cookies van derden: deze worden gecreëerd en beheerd door derden en gematerialiseerd wanneer de website wordt bezocht.
De cookies zullen gegevens verzenden over uw bezoek aan derden.
Social media cookies: zijn cookies van derden die u in staat stellen om content van de website direct te delen op social
media, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube of Spotify door gebruik te maken van de respectievelijke knoppen. Via
deze knoppen kunnen de sociale media informatie over u verzamelen en uw activiteiten op verschillende websites volgen
om een gebruikersprofiel op te bouwen, zelfs als u geen gebruik maakt van deze knoppen. Omdat de privacy- en
cookieverklaringen van sociale media, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube of Spotify vaak aan verandering
onderhevig zijn, adviseren wij om regelmatig het privacy- en cookiebeleid van de betreffende sociale media te raadplegen.
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Wat betreft hun bewaartermijn
Sessiecookies: de gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen in uw browser of applicatie en sessiecookies verstrijken zodra
u uw browser of applicatie sluit.
Permanente cookies: blijven op uw computer of mobiel toestel staan, zelfs als u de browser of de applicatie sluit. Permanente
cookies slaan gegevens op tussen verschillende bezoeken aan de website en maken het mogelijk om u tijdens daaropvolgende
bezoeken aan onze website te herkennen. Dankzij deze gegevens kan de website u herkennen als een terugkerende bezoeker
en hierop reageren, bijvoorbeeld door uw taalvoorkeuren te onthouden. Permanente cookies blijven op uw toestel staan tot hun
einddatum is bereikt, tot een nieuwe cookie wordt geïnstalleerd of tot u deze verwijdert in uw instellingen van uw browser of
applicatie (hun levensduur wordt bepaald door de website).

Welke cookies gebruiken we?
Stibbe maakt gebruik van de volgende essentiële cookies. Gelet op het feit dat deze cookies essentieel zijn voor de
technische werking van onze website, worden deze cookies geplaatst zodra u toegang heeft tot onze website. U kan deze
cookies niet uitschakelen als u op onze website wilt surfen.
Naam

Bewaartermijn

Inhoud

Doelstelling

ASP.NET_SessionId

Sessiecookie

Sessiegegevens

Bijhouden van de huidige
sessie

_hjIncludedInSample

Sessiecookie

Essentiële cookie van
derden Hotjar Sessiegegevens

Deze sessiecookie identificeert
een bezoeker op een unieke
wijze tijdens een enkele
browsersessie en laat Hotjar
weten of een specifieke
bezoeker aanwezig is in een
doelgroepvoorbeeld.

Stibbe maakt gebruik van de volgende functionele cookies. Deze cookies worden geïnstalleerd als u daarmee instemt door te
klikken op de kennisgeving in verband met cookies die op onze website verschijnt.
Naam

Bewaartermijn

Inhoud

Doelstelling

AllowCookies

180 dagen

No-follow cookie

Als u niet instemt met het
gebruik van analytische
cookies, zullen we deze
functionele cookie op uw
computer of toestel plaatsen
om uw keuze te onthouden.

Stibbe maakt gebruik van de volgende analytische cookies voor analytische doeleinden en om de functionaliteit en het
gebruiksgemak van onze website te verbeteren. De goedkeuring van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze
cookies, wat impliceert dat u mag weigeren dat deze cookies worden geplaatst.
Naam

Bewaartermijn

Inhoud

Doelstelling

_hjid

7 dagen

Analytische cookie van derden
Hotjar

Deze prestatiecookie wordt
ingesteld wanneer de
bezoeker voor het eerst op
een pagina belandt met het
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Hotjar-script. Het wordt
gebruikt om de willekeurige
Hotjar Gebruikers-ID te
bewaren, die uniek is voor die
website op de browser. Dit
zorgt ervoor dat gedrag van
een bezoeker gedurende
daaropvolgende bezoeken van
dezelfde website aan dezelfde
gebruikers-ID wordt
gekoppeld.
_ga

2 jaar

_gat_UA

1 minuut

_gid

1 dag

Analytische cookies van derden
Google Analytics van Google
Inc.

Dit zijn prestatiecookies die we
gebruiken om gegevens op te
slaan over hoe onze
bezoekers de website
gebruiken. Wij gebruiken deze
gegevens om verslagen op te
stellen en om de ervaring op
onze website te verbeteren.
De cookies verzamelen
gegevens zoals: het aantal
bezoekers van de website, de
plaats waar bezoekers
vandaan komen en de
pagina's die ze hebben
bezocht.

Cookies beheren
U kan de functionele of analytische cookies op elk ogenblik in- of uitschakelen door de cookie-instellingen van uw browser te
wijzigen. Hoe u dit moet doen, vindt u in de help-functie van uw browser. In uw browser kunt u de huidige cookies op uw
computer of mobiel toestel bekijken en verwijderen en ervoor opteren om deze in de toekomst niet te aanvaarden.
Google Chrome: browser > Chrome-menu > instellingen > Privacy en beveiliging > Site-instellingen > cookies en sitegegevens
Internet Explorer: browser > Extra > Internetopties > Privacy:



Verplaats de schuifregelaar naar het gewenste beschermingsniveau
Klik op ‘geavanceerd’ en stel het beveiligingsniveau manueel in

Firefox: Menu > Opties > Privacy & Beveiliging > Cookies en Sitegegevens
Safari: Voorkeuren > Privacy > Verwijder alles

Vragen of klachten?
Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot dit Cookiebeleid, kan u deze overmaken




aan Stibbe B.V. (Nederland) via ASD.GDPR@stibbe.com
aan Stibbe BV/SRL (België) via BRU.GDPR@stibbe.com
aan Stibbe Avocats (Luxemburg) via LUX.GDPR@stibbe.com

of per post aan de Stibbe entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

