Privacyverklaring Octrooibureau Los en Stigter
Octrooibureau Los en Stigter is een gerenommeerd advieskantoor op het gebied van het
intellectueel eigendomsrecht.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de verzameling en het gebruik van uw
persoonlijke gegevens. U vindt hieronder informatie over welke persoonsgegevens wij
verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Tevens leggen wij u uit hoe u uw
gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Octrooibureau Los en Stigter vindt het van
groot belang dat u op de hoogte bent van uw rechten en raadt u dan ook aan deze verklaring
zorgvuldig te lezen.
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van
de privacyverklaring is beschikbaar op onze website www.losenstigter.nl. Op deze
privacyverklaring is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
Wij beheren de persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij op andere wijze hebben
verzameld of verkregen en zijn verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen louter administratieve gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
onze dienstverlening. De volgende persoonsgegevens kunnen wij dan ook verwerken in het
kader van de opdracht die u aan ons verstrekt of de informatie die u bij ons opvraagt:
• naam
• adres
• nationaliteit
• geboortedatum- en plaats
• gegevens kopie identiteitsbewijs
• handtekening
• e-mailadres
• telefoonnummer
• faxnummer
• bedrijfsgegevens
• functie
• informatie die u zelf invult op ons contactformulier op onze website
Wij verzamelen ook persoonsgegevens van partijen waarvan wij geen opdracht tot het leveren
van diensten hebben ontvangen, maar waartoe wij van één of meer van onze cliënten een
opdracht hebben ontvangen om deze eerstgenoemde partijen in rechte te bestrijden.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken bovenstaande persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van onze
dienstverlening. Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij dan ook voor een of meer
van de volgende doeleinden:
• communicatie met u via e-mails, post of telefoon
• advisering en verstrekken informatie aangaande de door u afgenomen of af te nemen
dienstverlening;
• verrichten van octrooi-, model- en/of merkaanvragen of i-depots
• beheer van uw octrooi, model en/of merkrechten of i-depots
• toesturen van opgevraagde offerte(s)

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw gegevens aan derde partijen, voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze dienstverlening. Met de volgende organisaties of partijen kunnen wij uw
gegevens dan ook delen:
•

•

•
•

Wij delen de persoonlijke gegevens met overheidsinstanties zoals nationale
Octrooiraden, het Europees Octrooibureau, nationale merken- en modellenautoriteiten
zoals het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) en het European Union
Intellectual Property Office (EUIOP) om uitvoering te geven aan de aan ons in
opdracht gegeven werkzaamheden. Daarbij kan gedacht worden aan het indienen en
verzorgen respectievelijk verdedigen van octrooiaanvragen, merkdepots en
modellendepots en het indienen en verder vervolgen van bezwaarschriften tegen
rechten van derden.
Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons
helpen met onze website en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen
en die zich houden aan de regels van de EU Verordening 2016/679.
Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven
om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
De verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens kan in verband met de aard van
de aan ons verstrekte opdrachten inhouden dat uw persoonlijke gegevens naar andere
landen moet worden verzonden, in het bijzonder naar aldaar gevestigde bureaus die
overeenkomstige diensten verlenen als ons bureau en naar nationale instanties in de
landen waar die bureaus gevestigd zijn. In voorkomend geval bestaan in die landen
niet gegarandeerd dezelfde normen ten aanzien van de bescherming van uw
persoonlijke gegevens als het geval is in de landen van de Europese Unie voorzover
die gebonden zijn en blijven aan de verplichtingen volgens EU Verordening 2016/679.
Wij verwachten in redelijkheid dat de Europese Commissie in staat zal zijn om aan
geïnteresseerden binnen een maand na een daartoe in de eigen taal ingediend eerste
verzoek een up-to-date lijst te kunnen aanleveren welke landen dit betreft, en in
hoeverre deze landen afwijken van de bepalingen uit EU Verordening 2016/679.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij
toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief actuele
technologie die is ingericht om online en offline verzamelde persoonlijke gegevens te
beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
Binnen ons bedrijf hebben alle werknemers toegang tot uw persoonlijke gegevens omdat alle
werknemers daarmee werkzaamheden moeten kunnen uitvoeren in het kader van de door ons
te verrichten werkzaamheden.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens voor zover
deze niet in de weg staan aan de nakoming van onze verplichtingen in het algemeen, en aan
onze verplichting in het bijzonder om onze rechtsverhouding met u adequaat en naar behoren
af te wikkelen. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw
persoonlijke gegevens, wanneer u deze zou zijn vergeten, gemakkelijk bij ons kunt opvragen
om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op
dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar mail@losenstigter.nl met opgave van
het e-mailadres waarnaartoe deze gegevens verstuurd kunnen worden. Wij zullen uw verzoek
binnen 4 weken behandelen. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen,
zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte brengen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer kunnen worden opgeslagen. Los en
Stigter gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze website
geanonimiseerd te analyseren. Hiermee krijgen wij beter inzicht in de functionaliteiten van de
website. Tevens kunnen wij de website hierop aanpassen, zodat uw gebruikerservaring op
onze website verbeterd wordt.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren
waarvoor wij uw persoonlijke gegevens hebben verkregen of verzameld. Mogelijk moeten wij
uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan fiscale eisen zoals een bewaarplicht
van zeven jaar.
Uitdrukkelijk merken wij op dat voorzover uw gegevens aan nationale autoriteiten worden
verstrekt zoals nationale Octrooiraden, het Europees Octrooibureau, nationale merken- en
modellenautoriteiten zoals het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) en het
European Union Intellectual Property Office (EUIOP), het zogeheten recht op vergetelheid

illusoir is. Als uw persoonlijke gegevens eenmaal bij de overheid liggen zijn zij prijsgegeven
aan de openbaarheid en dit valt niet te herstellen naar een situatie die voordien bestond en
waarin uw persoonlijke gegevens nog niet publiek waren.

Vragen of verzoek?
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat
via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch

+31 (0)20-6236832
Maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 17:15 uur

E-mail

mail@losenstigter.nl

Post

Weteringschans 96
1017 XS Amsterdam

Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct hebben verwerkt of deze
gegevens wilt aanpassen, stuur dan een e-mail naar mail@losenstigter.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben waar wij onderling niet uitkomen, dan heeft u op grond van de
privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op hun website
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden in juni 2018.

