
 

 

PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID LEGALUP B.V. 

 

Privacyverklaring 

In deze privacyverklaring van LegalUp B.V. (“LegalUp”) kunt u lezen welke persoonsgegevens LegalUp verzamelt en 

hoe LegalUp deze verwerkt. Daarnaast kunt u lezen welk cookiebeleid LegalUp hanteert. Voor zover LegalUp 

persoonsgegevens verwerkt, doet zij dit als verwerkingsverantwoordelijke en om de hieronder genoemde redenen: 

 

1. Het nakomen en uitvoeren van wettelijke en contractuele plichten 

2. Interactie met u via deze website of andere communicatiekanalen 

3. Uitvoering van marketing- en salesactiviteiten 

 

LegalUp verwerkt de volgende persoonsgegevens voor zover de verwerking daarvan noodzakelijk is voor 

bovengenoemde doelen: 

 

1. Naam 

2. Adres 

3. Telefoonnummer 

4. E-mailadres 

5. Bankrekeningnummer 

 

LegalUp houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Dit houdt onder andere in dat LegalUp dient te waarborgen dat de verwerking van persoonsgegevens 

rechtmatig, behoorlijk en transparant dient te zijn. Daarnaast dient LegalUp uitlsuitend gegevens te verwerken voor 

de gerechtvaardigde doeleinden en niet meer dan noodzakelijk. LegalUp bewaart uw gegevens niet langer dan nodig 

en hanteert verder de wettelijke bewaartermijnen. 

 

Als dienstverlener deelt LegalUp geen persoonsgegevens met derden, tenzij dat onvermijdelijk is. Denk hierbij aan 

het inschakelen van partners door LegalUp bij de uitvoering van haar werkzaamheden. 

 

Voor inzage in uw gegevens en voor de uitoefening van uw andere rechten onder de AVG, kunt u contact opnemen 

met LegalUp via de contactgegevens hier onderaan. Indien u toestemming heeft gegeven aan LegalUp voor het 

verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. De 

intrekking geldt uitsluitend vanaf het moment van uw verzoek en is uitsluitend van toepassing op toekomstige 

verwerkingen. 

 

 



versie 1.0 (31 januari 2022) 

Cookiebeleid 

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op uw computer, smartphone of tablet plaatst tijdens uw bezoek aan 

de website. 

 

Op de website van LegalUp wordt geen gebruikgemaakt van tracking cookies. Op dit moment worden alleen 

functionele cookies gebruikt op de website van LegalUp. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goede en 

snelle(re) werking van een website. Verder kan de eigenaar van de website met behulp van functionele cookies de 

werking van de website analyseren en verbeteren. 

 

Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft een website u niet om toestemming te vragen. Wel dient de 

eigenaar van de website de bezoekers van de website te informeren over het gebruik van functionele cookies in een 

privacyverklaring of cookiebeleid. LegalUp vindt transparantie belangrijk en informeert u hierbij graag dat de website 

van LegalUp gebruikmaakt van uitsluitend functionele cookies. Tot slot informeert LegalUp u graag dat u een 

anonieme gebruiker bent van de website van LegalUp, totdat u contact opneemt met LegalUp via het 

contactformulier. 

 

Vragen, verzoeken en klachten 

Als u meer wilt weten over deze privacyverklaring en het cookiebeleid van LegalUp of als u een verzoek of klacht 

heeft ten aanzien van het voorgaande, kunt u contact opnemen met LegalUp via de onderstaande gegevens: 

 

LegalUp B.V. 

Kerkewijk 165 

3904 JC Veenendaal 

info@legalup.nl 

 

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u het niet eens 

bent met een beslissing van LegalUp. 

 

mailto:info@legalup.nl

