
 
 
PRIVACY STATEMENT 

 
Marble  

In dit privacy statement leest u hoe Marble Labour Law B.V. (“Marble”) omgaat met de verwerking van 
persoonsgegevens. Marble is de verwerkingsverantwoordelijke (als bedoeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (“AVG”)) met betrekking tot de persoonsgegevens die zij verwerkt. Wij behouden ons 
het recht voor om dit privacy statement te wijzigen en zullen steeds de meest recente versie van dit privacy 
statement op onze website plaatsen. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die één of meer 
betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streven wij er naar om deze betrokkenen hierover direct 
te informeren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in april 2019. 

Verwerking persoonsgegevens  

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Marble. Marble 
verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) cliënten, relaties en verwijzers, leveranciers en sollicitanten.  

Marble verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de advocatenpraktijk, voor werving- 
en selectiedoeleinden, voor het organiseren van events, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen 
voor events, het verbeteren van onze dienstverlening en om te voldoen aan wet- en regelgeving.  

Marble verwerkt onder meer de volgende persoonsgegevens: (a) naam, adres, woonplaats;  
(b) telefoonnummer, e-mailadres; (c) informatie die in onze dossiers zit; (d) andere persoonsgegevens die 
door u worden verstrekt. 

Grondslag van de verwerking  

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken, moeten deze zijn gebaseerd op één van de grondslagen uit 
de AVG. In het geval van Marble is dat - afhankelijk van de specifieke persoonsgegevens - op basis van het 
aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten met onze cliënten en onze leveranciers, een wettelijke 
verplichting, een gerechtvaardigd belang of toestemming.  

Geen cookies 

De website van Marble plaatst geen cookies waarvoor voorafgaande toestemming is vereist.  

Aan wie verstrekt Marble persoonsgegevens?  

Om u van dienst te kunnen zijn en om werkzaamheden uit te voeren, schakelt Marble andere partijen in om 
persoonsgegevens te verwerken. Soms is Marble wettelijk verplicht of dwingt een rechter om 
persoonsgegevens te verstrekken aan bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie of de toezichthouder. Soms 
is het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk dat Marble gegevens verstrekt aan rechterlijke 
instanties, koeriers en andere leveranciers, betrokken partijen in dossiers en deurwaarders.  

Als Marble persoonsgegevens laat verwerken door een derde partij, sluit Marble - als dat nodig is - met deze 
“verwerkers” een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG. Een verwerker kan bijvoorbeeld een IT-
dienstverlener zijn die ondersteunt in de werkzaamheden.  

 

 

 



 
 

 

Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens  

Als Marble uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u onder de in de AVG genoemde omstandigheden het 
recht om deze in te zien, te laten corrigeren verwijderen of beperken. Ook kunt u in de in de AVG voorziene 
gevallen bezwaar maken of overdracht van uw persoonsgegevens vragen.  

Inzage en correctie: indien u wilt weten of Marble uw persoonsgegevens verwerkt of als u uw 
persoonsgegevens wil aanpassen, neem dan contact op via info@marblelabourlaw.nl. Marble kan u vragen 
u eerst te identificeren.  

Verwijderen: de AVG biedt onder omstandigheden de mogelijkheid om persoonsgegevens te laten wissen. 
U kunt uw verzoek doen via het hiervoor vermelde e-mailadres. Wij zullen dan beoordelen of het verzoek uit 
te voeren is. In sommige gevallen is Marble verplicht uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld op 
basis van fiscale verplichtingen of om ervoor te zorgen dat u geen e-mails van Marble ontvangt.  

Beperken: u kunt contact opnemen via het hiervoor vermelde e-mailadres met een verzoek de verwerking 
van uw persoonsgegevens te beperken als u vindt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, de verwerking 
onrechtmatig is, u deze nodig hebt voor een rechtsvordering of u bezwaar hebt gemaakt tegen de 
verwerking. 

Bezwaar: Als Marble uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, dan kunt u 
vanwege uw specifieke redenen bezwaar maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens via het 
eerder genoemde e-mailadres.  

Hoe beveiligt Marble uw persoonsgegevens?  

Marble heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van 
persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.  

Hoe lang bewaart Marble uw persoonsgegevens?  

Marble bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw 
persoonsgegevens gebruikt worden.   

Vragen of klachten?  

Als u vragen hebt over de manier waarop Marble uw persoonsgegevens verwerkt, laat ons dat dan weten. 
Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

* * * 


