Disclaimer
Verantwoordelijkheid
Onze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij doen er alles aan om de
informatie juist en actueel te houden. Daarnaast proberen we de informatie begrijpelijk te houden.
Aan de gegevens/informatie op de website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De KBvG
(Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van
de gegevens/informatie op deze website. De KBvG is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van
websites waarnaar wij op onze website verwijzen, of voor de inhoud van websites die verwijzen naar
onze website.
Auteursrecht
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de gegevens/informatie (teksten,
foto’s, andere afbeeldingen, video’s) die daarop worden weergegeven, liggen bij de KBvG en haar
eventuele licentiegevers. Je mag teksten en van de website https://beslagvrijevoet.nu gebruiken onder
voorwaarde dat je de bron vermeldt. Daarbij mag niet de indruk worden gewekt dat de KBvG zonder
meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft. Je mag het beeldmateriaal op deze website
niet gebruiken, afgezien van voorgaande. Als je vragen hebt over het gebruik van gegevens/informatie
op deze website, neem dan contact met ons op.

Privacyverklaring
https://beslagvrijevoet.nu is een platform en website van de KBvG (Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders, KvK: 27356362). De KBvG vindt het belangrijk om je te vertellen hoe wij met
verschillende soorten persoonsgegevens omgaan.
Voor de persoonsgegevens die verwerkt worden zoals onder de kopjes hieronder beschreven, is de
KBvG ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywet Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Hieronder lees je welke persoonsgegevens de KBvG gebruikt, waarom
en hoe lang de KBvG de gegevens bewaart.
De KBvG behandelt je gegevens in alle gevallen vertrouwelijk en in overeenstemming met de
privacywet AVG.

Wijzigingen in deze verklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring staat
altijd op deze site. De verklaring is voor het laatst gewijzigd op: 12 november 2019.
Bezoek https://beslagvrijevoet.nu en cookies
De KBvG houdt van de bezoeker algemene bezoekgegevens bij. Dit zijn technische loggegevens zoals
je IP-adres, tijdstip van bezoek, browsergegevens en welke pagina’s er zijn opgevraagd. Dit gebeurt
voor technisch noodzakelijke redenen en optimalisatie van de site. heeft een ‘gerechtvaardigd belang’
om je gegevens te verwerken (rechtsgrond). De bewaartermijn van deze gegevens is zes maanden.
Daarna verwijdert de KBvG de gegevens.
Daarnaast worden analytische cookies geplaatst zodat algemene gebruikersstatistieken kan herleiden.
Dit helpt de KBvG om te begrijpen hoe websitebezoekers de website gebruiken, zoals welke pagina’s
zij bezoeken, vervolgens kan de KBvG haar website optimaliseren. De KBvG gebruikt hiervoor Google
Analytics.
De KBvG heeft het verwerken van persoonsgegevens met Google Analytics beperkt, zoals
voorgeschreven in de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens over het gebruik van Google
Analytics: zo worden de IP-adressen van de websitebezoekers gemaskeerd (te weten het laatste ‘octet’
van het adres) en is ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De KBvG maakt geen gebruik van andere
Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Verder heeft de KBvG een
verwerkersovereenkomst gesloten met Google over de verwerking van persoonsgegevens. Een deel
van deze cookies worden één dag bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Een ander deel van
deze cookies worden twee jaar bewaard en vervolgens automatisch verwijderd. Je kunt deze cookies
ook tussentijds verwijderen via de instellingen van je browser. De cookies worden geplaatst vanwege
een ‘gerechtvaardigd belang’ (rechtsgrond).
Bevestiging tekenen petitie en nieuwsbrief via MailChimp
Voor het tekenen van de petitie is het vereist je voorletter(s), achternaam, e-mailadres en woonplaats
op te geven. Daarbij bestaat de keuze je naam en woonplaats onder de petitie af te schermen of
openbaar te tonen. Daarvoor moet je een hokje aanvinken om toestemming te geven voor openbaar
gebruik (rechtsgrond). Je kunt je toestemming op elk moment weer intrekken. Dit doet geen afbreuk
aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je
naam en woonplaats worden dan afgeschermd onder de petitie.
De gegevens worden door de KBvG bewaard tot het sluiten van de petitie en het overhandigen daarvan
aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Je kunt ook persoonsgegevens toesturen aan de KBvG door je e-mailadres op te geven voor de
nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van de status van de petitie en de
voortgang. Om je te kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief moet je een hokje aanvinken om
toestemming te geven om je e-mailadres te gebruiken voor de nieuwsbrief (rechtsgrond). Je kunt je
toestemming op elk moment weer intrekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de
verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je wordt dan afgemeld voor de
nieuwsbrief. Na afmelding worden er geen nieuwsbrieven meer verstuurd en wordt je e-mailadres
direct verwijderd.
Voor het tekenen van de petitie, het bevestigen daarvan en de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van
MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/).

Je rechten
Je hebt de volgende rechten onder de privacywet AVG: recht op inzage, wijziging (rectificatie), wissing
of beperking van de persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heb je
ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en/of het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact: kbvg@kbvg.nl

