WEBSITE & COOKIE VERKLARING VAN LaRORSCH
Deze versie van de Website & Cookie verklaring
is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2019 en
kan in de loop van de tijd worden gewijzigd. Het
verdient aanbeveling om deze Website & Cookie
verklaring geregeld te raadplegen op de website
www.larorsch.com.
Vragen? Mail: vivien@larorsch.com of schrijf
naar: Kloksteeg 5, 2311 SK LEIDEN. Bellen of
WhatsAppen kan ook: 06 10 42 6000.
Disclaimer
01. De informatie op deze website bevat slechts
algemene informatie en ziet niet op persoonlijke
of specifieke omstandigheden, en kan dus niet
als juridisch advies worden beschouwd. Aan de
informatie op de website kunnen dan ook geen
rechten worden ontleend.
02. LaRorsch is niet aansprakelijk voor schade
als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie
op de website. Bevat de verstrekte informatie
naar jouw mening onjuistheden of is bepaalde
informatie niet beschikbaar? Stuur een email
naar vivien@larorsch.com.
Website van derden
03. LaRorsch kan in geen geval tegenover wie
dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of
andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor
schade te wijten aan het gebruik van de website
of websites van derden waarmee de website
verbonden is door middel van links, ook niet in
het geval van bijvoorbeeld werkonderbrekingen,
beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, apparatuur,
software of andere gegevensdragers.
04. Deze Verklaring is niet van toepassing op
websites van derden die door middel van links
met de website van LaRorsch zijn verbonden,
zoals LinkedIn en Twitter. LaRorsch kan niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare
of veilige manier met jouw persoonsgegevens
omgaan. LaRorsch raadt jou aan de
voorwaarden van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken.
Maakt LaRorsch gebruik van Cookies?
05. LaRorsch maakt op de website
www.larorsch.com gebruik van cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw
bezoek op de website op bijvoorbeeld jouw
computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.
06. LaRorsch gebruikt cookies voor statistische
doeleinden en om het gebruiksgemak van de
website te vergroten. De langs deze weg
verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel
anoniem en worden niet door LaRorsch verkocht
aan derden.
07. Ook maakt de website www.larosch.com
gebruik van cookies van Google Analytics om,
in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en
algemene trends te volgen en rapportages te

verkrijgen. Dit helpt om de werking van de
website te verbeteren. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover
derde partijen de informatie namens Google
verwerken. Eveneens worden cookies geplaatst
door het gebruik van buttons en/of links, zoals
hiervoor onder ‘Websites van derden’ is
omschreven. La Rorsch heeft geen invloed op
het plaatsen en gebruik van cookies door die
derde partijen.
08. Op de website van de Autoriteit Consument
en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) lees je meer
over cookies en hoe je deze kunt blokkeren of
verwijderen.
Contactformulier
09. LaRorsch biedt de mogelijkheid om vragen
te stellen middels een contactformulier op de
website, waarbij jij gevraagd wordt diverse
gegevens in te vullen om jouw vraag te
behandelen. Je kiest zelf welke gegevens jij
daarbij verstrekt. De gegevens die jij toestuurt,
worden bewaard zolang als naar de aard van het
formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is
voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan. Indien dat nodig is voor een goede
afhandeling kan LaRorsch jouw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.
Hierbij valt te denken aan waarneming van de
praktijk door een andere advocaat, het doorverwijzen naar andere advocaten of het inschakelen van derden namens en in opdracht van
LaRorsch.
10. Informatie verzonden aan LaRorsch via
e-mail of het contactformulier op de website is
niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk
beschouwd.
11. Op de website en via LinkedIn biedt
LaRorsch een blog aan die vrij toegankelijk is.
Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan
door ieder willekeurige derde partij worden
gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om
persoonsgegevens te verwijderen uit een blog
kan worden ingediend via het contactformulier op
de website of een email te sturen naar
vivien@larorsch.com. LaRorsch is in sommige
gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit
een blog te verwijderen. In een reactie op jouw
verzoek geeft LaRorsch dan aan dat het niet
gelukt is en ook om welke reden. In het geval jij
als betrokkene persoonsgegevens post via een
applicatie van een derde partij (via social media),
dan is die derde partij of de beheerder van de
applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke
verzoeken om verwijdering of andersoortige
vragen.

