
 

 

BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING VAN DE WEBSITE 

 

OTIS Advocaten Spanje, handelsnaam en merknaam van Gimbrère International Advocaten, S.L.P. 

is een bedrijf dat transparantie in de informatievoorziening hoog in het vaandel heeft staan om 

een vertrouwensrelatie op te kunnen bouwen met zowel de personen die deel uit maken van ons 

project als de leveranciers en klanten. 

Wij achten het van groot belang om de persoonsgegevens te beschermen van de personen die 

vertrouwen in ons hebben gesteld en om die reden willen wij u, aan de hand van dit beleid inzake 

privacy en bescherming van persoonsgegevens, uitleg geven van de manier waarop wij die 

gegevens verzamelen, verwerken of gebruiken. 

Dit beleid inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens vormt de basis waarop 

Gimbrère International Advocaten, S.L.P., kantoorhoudend te Rambla de Catalunya 73 1º, 08007 

Barcelona (Barcelona), de persoonsgegevens behandelt die onze gebruikers op vrijwillige basis 

via de website aan ons verstrekken. 

Wanneer een gebruiker middels de contact- of aanmeldingsformulieren of op andere wijze 

persoonlijke gegevens (naam, e-mail, etc.) aan Gimbrère International Advocaten, S.L.P. 

verstrekt, zal dit beleid te allen tijde van toepassing zijn. Gimbrère International Advocaten, S.L.P. 

is in dit kader verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens (gegevensverwerking 

verantwoordelijke). 

WIJ VERBINDEN ONS ERTOE OM: 

▪ de privacy van onze gebruikers te respecteren en persoonsgegevens alleen met diens 

toestemming te verwerken. 

▪ alleen persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de verlening van de 

gevraagde dienst en deze op veilige en vertrouwelijke wijze te behandelen. Daarbij worden de 

nodige maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot die gegevens alsmede het 

oneigenlijke gebruik ervan te voorkomen. 

▪ de persoonsgegevens niet te gebruiken voor doeleinden waarvoor wij geen voorafgaande 

toestemming hebben verkregen.  

▪ geen persoonsgegevens aan derden te verstrekken of met derden te delen. 

▪ de persoonsgegevens gedurende de tijd te bewaren die strikt noodzakelijk is voor het specifieke 

doel waarvoor zij werden verstrekt. 

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WIJ? 

Wij ontvangen op de volgende manier persoonsgegevens via onze website: 

▪ Door middel van een informatieverzoek van een gebruiker 

▪ Door middel van de aanmelding voor een nieuwsbrief 

▪ Door middel van de toezending van een curriculum vitae van personen die bij ons willen werken 

Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt, is alleen opgave van de strikt 

noodzakelijke gegevens vereist. 

  



 

 

 

Het is van belang dat de gebruiker ervan op de hoogte is welke gegevens en voor welk doel hij/zij 

deze verstrekt aangezien hij/zij er, op het moment van de verstrekking van die gegevens, mee 

akkoord gaat dat wij die gegevens verzamelen, opslaan en voor het vereiste doel gebruiken. De 

gebruiker kan de toestemming hiervoor te allen tijde intrekken via de geëigende kanalen, daar de 

toestemming van de belanghebbende de wettelijke basis en rechtsgrond is voor de verwerking 

van zijn/haar persoonsgegevens. 

JUISTHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS 

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en waarheidsgetrouwheid van de 

persoonsgegevens die hij in de formulieren vermeldt en verbindt zich ertoe deze gegevens up-to-

date te houden.  

WELKE RECHTEN HEEFT U M.B.T. DE DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS? 

Nadat u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft u het recht om: 

▪ in geval van twijfel advies in te winnen, uitleg te krijgen over hoe wij de gegevens gebruiken en 

TOEGANG te krijgen tot deze gegevens.  

▪ de verstrekte informatie te laten rectificeren of wissen of BEPERKINGEN op te leggen aan de 

verwerking van de gegevens. 

▪ uw gegevens te VERWIJDEREN. 

▪ VERZET uit te oefenen tegen de verwerking van uw gegevens. 

▪ de gegevens OVER TE DRAGEN.  

U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door een schrijven te richten tot Gimbrère 

International Advocaten, S.L.P., Rambla de Catalunya 73, 1º, 08007 Barcelona (Barcelona), of 

door een e-mailbericht te sturen naar: info@otisadvocaten.es. 

U heeft daarnaast de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de controlerende instantie, te 

weten het Spaanse agentschap voor de bescherming van gegevens (“La Agencia Española de 

Protección de Datos”) als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens in strijd 

is met de toepasselijke wetgeving. 

GEGEVENSBEVEILIGING EN -OPSLAG 

Wij bewaren de gegevens gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het verlenen van de 

gevraagde dienst. Zolang de gebruiker niet om verwijdering van de gegevens verzoekt, zullen wij 

passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, waarbij alles in het werk 

gesteld zal worden om de gegevens veilig te beschermen en te bewaren. 
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WELKE PERSOONSGEGEVENS DELEN WIJ MET DERDEN? 

De gegevens worden alleen overgedragen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Het 

ligt niet in de verwachting dat de gegevens op internationaal niveau overgedragen worden. 

JURIDISCHE MEDEDELING CONFORM DE SPAANSE WET “LSSI –CE” 

Overeenkomstig de Spaanse Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de Diensten van de 
Informatiemaatschappij en de Elektronische Handel (“Servicios de la Sociedad de la Información 
y de Comercio Electrónico (LSSI-CE)”), stelt Gimbrère International Advocaten, S.L.P. u ervan in 
kennis dat zij de eigenaar van de website is. In overeenstemming met het vereiste ingevolge 
artikel 10 van voornoemde wet, wordt u hierbij geattendeerd op de volgende gegevens: 
 
De eigenaar van deze website is: Gimbrère International Advocaten, S.L.P. 
Spaans fiscaal identificatienummer: B64021215 
Maatschappelijke zetel: Rambla de Catalunya 73 1º, 08007 Barcelona (Barcelona)     
 
GEBRUIKERS 
 
U krijgt de hoedanigheid van GEBRUIKER die de hier weergegeven algemene 
gebruikersvoorwaarden accepteert op het moment dat u toegang krijgt tot dit portaal en/of er 
gebruik van maakt. De toepassing van deze algemene gebruikersvoorwaarden staat los van de 
algemene voorwaarden in het kader van de opdrachtovereenkomst, die, in het voorkomende 
geval, van verplichte naleving zijn. 
 
GEBRUIK VAN HET PORTAAL 
 
De website biedt de GEBRUIKER toegang tot een veelheid aan informatie, diensten, programma’s 
of gegevens (hierna, “de inhoud”) van Gimbrère International Advocaten, S.L. of van haar 
licentiegevers. De GEBRUIKER draagt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van het portaal. 
Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de mogelijkheid dat u zich dient te registreren om 
toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud.  
 
Wanneer de GEBRUIKER zich registreert, is hij/zij verantwoordelijk voor de verstrekking van 
waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Bij het registreren kan de GEBRUIKER in het bezit 
gesteld worden van een wachtwoord. Hij/zij is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het 
wachtwoord en verbindt zich ertoe er zorgvuldig en op vertrouwelijke wijze gebruik van te maken. 
De GEBRUIKER verbindt zich er voorts toe de inhoud en diensten die Gimbrere International 
Advocaten, S.L.P. via het portaal aanbiedt, op gepaste wijze te gebruiken en deze niet te 
gebruiken voor de hiernavolgende niet-uitputtende opsomming: 
 

i)  het zich schuldig maken aan onwettige en illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met 
de goede trouw en de openbare orde 

ii) het verspreiden van inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, illegale pornografische 
aard, of die schendend zijn voor de mensenrechten of terrorisme ondersteunen. 

(iii)  het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van Gimbrère International 
Advocaten, S.L.P., haar leveranciers of derden, het installeren of verspreiden van 
computervirussen of andere fysieke of logische systemen die soortgelijke schade kunnen 
veroorzaken; 

(iv)  het trachten om toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers, deze te 
gebruiken en berichten te manipuleren of te wijzigen. Gimbrère International Advocaten, S.L. 
behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen en bijdragen te verwijderen die de menselijke 
waardigheid schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch of pornografisch zijn of die een 
bedreiging vormen voor jeugd, kinderen, de openbare orde of veiligheid of die naar haar mening 
niet geschikt zijn voor publicatie. Gimbrère International Advocaten, S.L.P.   
 



 

 

 
is in geen geval aansprakelijk voor de uitingen van gebruikers die op forums, chats of via andere 
kanalen gepubliceerd worden. 
 
INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM 

Gimbrère International Advocaten, S.L.P. is eigenaar van alle intellectuele en industriële 

eigendomsrechten van haar website, alsook van de elementen die erin vervat zijn (met inbegrip 

van maar niet beperkt tot beelden, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of 

logo's, kleurencombinaties, structuur en design, selectie van gebruikte materialen, 

computerprogramma's die nodig zijn voor de werking, de toegang en het gebruik ervan, etc.). 

Alle rechten voorbehouden. Krachtens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede alinea, 

van de Wet op Intellectuele Eigendom is het uitdrukkelijk verboden om de inhoud van deze 

website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te verspreiden en openbaar te maken, met 

inbegrip van het ter beschikking stellen ervan, voor commerciële doeleinden, op welke drager dan 

ook en met welke technische middelen dan ook, zonder toestemming van Gimbrère International 

Advocaten, S.L.P. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële 

eigendomsrechten van Gimbrere International Advocaten, S.L.P. te respecteren. U kunt de 

elementen van het portaal bekijken en ook afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van 

uw computer of op een andere fysieke drager, zolang het maar uitsluitend voor persoonlijk en 

privégebruik is. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, uitwissen 

of manipuleren van elk beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de pagina's van 

Gimbrère International Advocaten, S.L.P. is geïnstalleerd. 

EXONERATIE 

Gimbrère International Advocaten, S.L.P. kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor 

schade van welke aard dan ook die, zonder beperking, kan leiden tot: fouten of weglaten van 

gegevens in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van het portaal of de overdracht van virussen of 

kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud, ook al zijn daartoe alle nodige 

technologische maatregelen genomen om dit te voorkomen. 

WIJZIGINGEN 

Gimbrère International Advocaten, S.L.P. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 

kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het portaal en kan zowel de inhoud als de aangeboden 

diensten die via het portaal worden aangeboden alsmede de wijze waarop deze gepresenteerd 

zijn, wijzigen, verwijderen of toevoegen. 

WEBLINKS 

Indien de webpagina weblinks of hyperlinks naar andere websites bevat, zal Gimbrère 

International Advocaten, S.L.P. geen enkele vorm van controle uitoefenen op deze sites noch op 

de inhoud. Gimbrère International Advocaten, S.L.P. kan in geen geval aansprakelijk worden 

gesteld voor de inhoud van een link naar een website van een derde, noch kan zij de technische 

beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, 

waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van het materiaal of de informatie die in 

een van deze hyperlinks of andere internetsites is opgenomen, garanderen. 

Ook de opname van deze externe links impliceert geen enkele vorm van associatie, fusie of 

deelname met de verbonden entiteiten. 



 

 

RECHT OP UITSLUITING 

Gimbrère International Advocaten, S.L.P. behoudt zich het recht voor om de toegang tot het 

portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of in te 

trekken, op eigen verzoek of op verzoek van een derde, aan gebruikers die zich niet aan deze 

algemene gebruiksvoorwaarden houden. 

ALGEMEENHEDEN 

Gimbrère International Advocaten, S.L.P. zal bij de wet toegestane civiele en strafrechtelijke 

procedures kunnen starten bij niet naleving van deze voorwaarden, als ook bij het oneigenlijk 

gebruik van haar portaal. 

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN EN DUUR 

Gimbrère International Advocaten, S.L.P. kan de onderhavige voorwaarden te allen tijde wijzigen, 

waarbij de wijzigingen in dit document op correcte wijze gepubliceerd zullen worden. 

De onderhavige voorwaarden zijn van kracht zolang deze online zichtbaar zijn, en totdat deze 

worden gewijzigd door andere op correcte wijze gepubliceerde voorwaarden (vanaf welk moment 

de nieuwe voorwaarden van kracht zijn). 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Op de relatie tussen Gimbrère International Advocaten, S.L.P. en de GEBRUIKER is de geldende 

Spaanse regelgeving van toepassing, en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken 

en gerechtshoven van de stad Barcelona (Spanje). 

 


