PRIVACY STATEMENT SCALES LEGAL B.V.
Scales Legal B.V. (hierna: “Scales Legal”) draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van uw
persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de huidige
privacy eisen.
DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt ter uitvoering en het
aangaan en uitvoeren van dienstverleningsovereenkomsten door Scales Legal met
inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons
klantenbestand.
Daarnaast worden persoonsgegevens door ons verwerkt ten behoeve van de uitvoering
van de door ons gedreven onderneming. Ook kunnen sommige persoonsgegevens door
ons worden verwerkt op basis van een wettelijke verplichting, dan wel een
gerechtvaardigd belang, zoals bij een incidentele mailing aan onze bestaande klanten.
In geval u ons toestemming hebt gegeven tot het verwerken van persoonsgegevens, bent
u te allen tijde gerechtigd deze toestemming weer in te trekken. Persoonsgegevens
worden in algemene zin door Scales Legal niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.
Indien u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard
zolang als naar de aard van of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor
toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van
een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.
BEZOEKGEGEVENS VAN DE WEBSITE
Op de website houdt Scales geen algemene bezoekgegevens bij. Scales Legal maakt ook
geen gebruik van Google Analytics.
GEBRUIK VAN COOKIES
Scales Legal maakt via haar website geen gebruik van cookies.
INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u door middel van een schriftelijk verzoek
inzage ontvangen in uw persoonlijke gegevens die wij hebben geregistreerd. Indien het
door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de
gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden
benaderd met informatie over onze producten en diensten. U kunt dan contact met ons
opnemen via de navolgende contactgegevens:
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Scales Legal B.V.
Grindweg 82-88
3055 VD Rotterdam (Hillegersberg)
KvK 71229302
Indien ons handelen daartoe aanleiding geeft, dan bent u gerechtigd een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor nadere informatie verwijzen wij u graag
naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen
op onze website worden gepubliceerd.
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