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INGANGSDATUM: 10 maart 2021 
 

Privacyverklaring van Fragomen 
 

Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP, Fragomen Global LLP en onze gerelateerde filialen en dochterondernemingen1 
(gezamenlijk “Fragomen” of “wij”) willen ervoor zorgen dat onze klanten, werknemers en alle betrokkenen (“u”) worden 
geïnformeerd over de veiligheid en het gebruik van de persoonlijke informatie die wij namens u ontvangen en verwerken. 
We zetten ons in voor voortdurende verbetering van ons privacyprogramma, onze normen en naleving, zowel lokaal als 
wereldwijd. 

 
Dienovereenkomstig is deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) bedoeld om u te informeren over de 
privacypraktijken van Fragomen. Het beschrijft de soorten persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we 
die informatie kunnen gebruiken, met wie deze kan worden gedeeld en de maatregelen die zijn genomen om 
de veiligheid ervan te waarborgen. 

 
Daarnaast geven we informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen om: (1) uw recht uitoefenen om 
bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde aspecten van uw persoonlijke informatie in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; 
(2) uw persoonlijke gegevens inzien, corrigeren of verwijderen; (3) stel al uw vragen over onze 
privacypraktijken. 

 
In sommige gevallen worden we rechtstreeks ingeschakeld door bedrijven of bedrijfsgroepen, wat resulteert 
in de verwerking van werknemersinformatie op hun verzoek. Waar we hieronder naar “werkgever” 
verwijzen, is het in deze omstandigheden waar bedrijven of andere zakelijke groepen ons hebben 
ingeschakeld om te handelen. U kunt op elk gewenst moment, indien van toepassing, eventuele problemen 
rechtstreeks tot uw werkgever richten. 

 
 

Persoonlijke informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken 
 

Persoonlijke informatie die we over u verzamelen 
 

Fragomen verzamelt bepaalde persoonlijke informatie over u en, indien nodig, uw gezinsleden en werkgever 
met het oog op het verstrekken van immigratieadvies en juridische diensten. We kunnen de gevraagde 
diensten niet leveren als we niet alle relevante persoonlijke informatie krijgen. Hieronder worden de 
doeleinden uiteengezet waarvoor persoonlijke informatie wordt gebruikt en voorbeelden van de soorten 
informatie die nodig kunnen zijn. Als u en/of uw werkgever tijdens onze vertegenwoordiging om aanvullende 
diensten verzoeken, zoals [visumverlengingen, aanvragen voor een permanente verblijfsvergunning en 
wijzigingen in het dienstverband], kunnen we worden verplicht om aanvullende soorten persoonlijke 
informatie te verzamelen om de gevraagde diensten te verlenen. 

 
Klantenservice 

 
Ten behoeve van het verlenen van klantenservice, inclusief de toepasselijke juridische diensten, en/of 



2 | Pagina  

immigratieadviesdiensten die u en/of uw werkgever verzoekt, verzamelt en verwerkt. Fragomen persoonlijke 
informatie zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat, paspoort nummer, 
arbeidsverleden, opleidingsachtergrond, belastingstatus, werknemersnummer, functietitel en functie en 
status van expat. Waar vereist voor de service verzamelt Fragomen bepaalde persoonlijke documenten, zoals 
paspoortkopieën, educatieve documenten, cv's, visumkopieën, geboorteakten en andere documenten. 

 
We verkrijgen de persoonlijke informatie uit een aantal bronnen, zoals via onze online portals, onze mobiele 
website of applicaties, online vragenlijsten en formulieren die u invult, en andere informatie die u 
rechtstreeks aan ons verstrekt, inclusief per e-mail of in gesprek met onze advocaten, adviseurs en 
medewerkers. Daarnaast verkrijgen we persoonlijke informatie van externe bronnen, zoals voormalige 
werkgevers, onderwijsinstellingen die u bezocht, verhuisbedrijven en uw huidige of toekomstige werkgever. 
We gebruiken deze informatie om immigratieadvisering en juridische diensten te verlenen, waaronder het 
analyseren, invullen en verwerken van immigratie-, visum- en gerelateerde deponeringen en indieningen bij 
relevante overheidsinstanties, het verstrekken van juridisch en consultatief advies over het in aanmerking 
komen voor immigratievoordelen, en assisteren bij verhuizingen en andere aan expats gerelateerde zaken. 

 
In veel gevallen, zoals visumverlengingen, permanente verblijfsvergunningen en andere gevallen die verband 
houden met veranderingen in het dienstverband, vereisen de diensten die wij leveren vervolgdiensten. Als 
een dergelijke nabehandeling vereist is, wordt de informatie die we eerder hebben verzameld, gebruikt om 
de aanvullende gerelateerde diensten te leveren waarvoor we zijn ingeschakeld. 

 
We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook in andere gevallen in verband met de diensten die we leveren. 
Dit gebruik vindt alleen plaats als er een legitiem belang is om dit te doen dat niet terzijde wordt geschoven 
door uw gegevensbeschermingsrechten zoals vereist door de wet, zoals het assisteren bij het beheer en de 
administratie van de wereldwijde mobiliteitsprogramma's van onze klanten (zoals het volgen van 
visumverloop, immigratie programmanaleving, enz.), toegang bieden tot tools voor online dossierbeheer, 
waar van toepassing, en immigratietrends analyseren, zoals visumverwerkingstijden en 
goedkeuringspercentages van de overheid. Wanneer we worden ingeschakeld door uw werkgever, 
verwerken we uw persoonlijke gegevens omdat het in ons legitieme belang is om dit te doen om ons 
contract met uw werkgever voor klantenservice na te komen. 

 
Naast het leveren van onze diensten aan u of uw werkgever, verwerken we persoonlijke informatie om te 
voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen, inclusief vereisten voor het bijhouden van 
gegevens. We verwerken bijvoorbeeld persoonlijke informatie onder “ken uw klant”, anti-witwasregelgeving, 
anti-omkopingsregelgeving en beroepsregelgeving. 

 
Verificatie vóór indiensttreding 

 
Bepaalde landen vereisen verificatie van de arbeidsgeschiktheid van nieuwe werknemers op het moment 
van indiensttreding. Voorbeelden van dergelijke vereisten zijn de immigratie hervorming en controle wet van 
1986 (“IRCA”) in de Verenigde Staten en de immigratie-, asiel- en nationaliteitswet van 2006 in het Verenigd 
Koninkrijk, op grond waarvan Fragomen persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt, zoals uw naam, e-
mailadres, thuisadres, militaire dienst en staatsburgerschap. 

 
Informatieverzoeken 



3 | Pagina  

Als u rechtstreeks informatie over onze diensten aanvraagt, kunt u ervoor kiezen om persoonlijke informatie 
te verstrekken, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken uw gegevens om op 
uw verzoek te reageren. 

 
BUSINESS VISA MATRIX™ 

 
De Business Visa Matrix (BVM) van Fragomen is een webgebaseerde tool die beoordeelt of een zakenreiziger 
rechtmatig geplande activiteiten in het buitenland mag uitvoeren op het gebied van zakelijke 
bezoekersstatus of dat werkvergunning vereist is. Als u ervoor kiest om deze service te gebruiken, zullen we 
een geautomatiseerde beoordeling geven, met behulp van de informatie die door de gebruiker is verstrekt 
en op basis van de lokale immigratiewetgeving, om te helpen bepalen welke immigratievereisten nodig 
kunnen zijn om naar of binnen een bepaald land te reizen. 

 
Nomadic 

 
Nomadic is een cloudgebaseerd platform voor immigratiediensten op korte termijn. De pre-trip 
beoordelingstool van Nomadic beoordeelt de door de gebruiker verstrekte biografische en 
reisinformatie aan de hand van de lokale immigratiewetten van Fragomen, om de 
immigratievereisten voor reizen naar een bepaald land te bepalen. Nomadic helpt ook bij het 
verkrijgen van visa, paspoorten, gedetacheerde werknemersmeldingen en andere consulaire 
immigratiedossiers. 

 
 

Ander gebruik van informatie 
 

Waar het in onze legitieme belangen is en niet opweegt tegen uw gegevensbeschermingsrechten, gebruiken 
we persoonlijke informatie die we verzamelen en verwerken voor de administratie van klanten en Fragomen, 
nalevingscontroles, naleving van het beleid en de procedures van Fragomen, om de veiligheid en integriteit 
van onze diensten te waarborgen en in ervoor te zorgen dat onze IT-systemen effectief werken. 

 
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens met uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer wij uw 
contactgegevens gebruiken om te reageren op een verzoek of vraag van u, of indien wettelijk vereist. 

 
 

Gevoelige persoonlijke informatie 
 

Immigratiediensten 
 

Overheden over de hele wereld eisen het verzamelen en verwerken van een grote verscheidenheid aan 
persoonlijke informatie van buitenlanders die het land willen binnenkomen en immigratievoordelen willen 
verkrijgen, zoals een arbeidsvergunning of verblijfsstatus. Overheden hebben deze informatie nodig om 
redenen zoals de bescherming van grenzen, gezondheid, soevereiniteit, nationale veiligheid en de regulering 
van de lokale arbeidsmarkt. Bepaalde categorieën persoonlijke informatie kunnen als “gevoelig” worden 
beschouwd en zijn onderworpen aan een hoger niveau van gegevensbescherming. Deze categorieën kunnen 
bestaan uit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, 
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lidmaatschap van een vakbond, seksleven of seksuele geaardheid, lichamelijke of geestelijke gezondheid of 
toestand, gegevens met betrekking tot strafbare feiten en/of strafrechtelijke veroordelingen, en biometrische 
gegevens, zoals vingerafdrukken, wanneer gebruikt om u uniek te identificeren. 

 
In het kader van de diensten die wij leveren, verzamelt Fragomen gevoelige persoonlijke informatie wanneer 
het verstrekken van dergelijke gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van 
het land waarin u een visum of werkvergunning aanvraagt. Bovendien moet Fragomen mogelijk informeren 
naar bepaalde gevoelige informatie om juridisch of consultatief advies te kunnen geven over uw geschiktheid 
om naar een bepaald land te reizen of een immigratievoordeel te verkrijgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we 
u moeten vragen of u eerder bent veroordeeld voor strafbare feiten, bepaalde politieke voorkeuren hebt of 
andere persoonlijke zaken wanneer de lokale toepasselijke immigratiewetten dergelijke gegevens zouden 
vereisen voor het voorbereiden van een aanvraag of petitie namens u of evalueren of bepaalde persoonlijke 
informatie u zou beletten het land binnen te komen. In sommige gevallen vereisen de wetten van de EU-
lidstaten dat we gevoelige persoonlijke informatie voor deze doeleinden verwerken, zoals toegestaan door 
de voorwaarden van de AVG; bij andere gelegenheden zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om 
deze gegevens te verwerken. 

 
Juridische diensten 

 
In het kader van onze klantenservice kunnen we u en/of uw werkgever vertegenwoordigen in juridische 
aangelegenheden waarbij we gevoelige persoonlijke informatie over u moeten verzamelen en gebruiken. Als 
we u bijvoorbeeld vertegenwoordigen in een strafzaak, verzamelen we informatie over de vermeende 
strafbare feiten en een eventueel gerelateerde criminele geschiedenis. In sommige 
arbeidsvertegenwoordigingen, zoals geschillen over vermeende discriminatie, kan informatie over medische 
aandoeningen, ras, religie en/of seksuele geaardheid relevant zijn voor de vertegenwoordiging. Evenzo 
kunnen vertegenwoordigingen in belasting- of socialezekerheidskwesties ons ook verplichten om gevoelige 
persoonlijke informatie te verzamelen, bijvoorbeeld als we adviseren over de vraag of bepaalde handicaps in 
aanmerking komen voor socialezekerheids- of belastingvoordelen. Wanneer we gevoelige persoonlijke 
informatie verwerken in de loop van deze en andere soortgelijke klantenservice, doen we dit om u en/of uw 
werkgever te helpen bij het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of om u en/of uw 
werkgever te helpen bij het vervullen van de rechten en verplichtingen van de toepasselijke arbeids- of 
socialezekerheidswetten. 

 
 

Informatie die we automatisch verzamelen 
 

We gebruiken cookies en gerelateerde technologieën op onze websites en andere webgebaseerde 
interfaces, zoals Fragomen Connect, werkgeversspecifieke Immigration Home Page Applications, onze 
mobiele website en applicaties, en de BUSINESS VISA MATRIX™. We gebruiken deze technologieën om te 
begrijpen hoeveel gebruikers onze sites hebben bezocht en welke pagina's ze hebben bezocht, zodat we 
onze webservices het beste kunnen afstemmen op onze bezoekers. 

 
Cookies 

 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u 
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bepaalde websites bezoekt die helpen bij het verzamelen van gegevens. We kunnen cookies gebruiken om 
ons bijvoorbeeld te vertellen of u ons al eerder hebt bezocht of dat u een nieuwe bezoeker bent en om ons 
te helpen bij het identificeren van sitefuncties waarin u mogelijk het meest geïnteresseerd bent. Cookies 
kunnen uw online-ervaring verbeteren door uw voorkeuren op te slaan  terwijl u een bepaalde site bezoekt. 

 
De meeste browsers zullen u vertellen hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe cookies, hoe u op 
de hoogte kunt worden gesteld wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt 
uitschakelen. Houd er echter rekening mee dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van onze website 
kunt benutten. 

 
Logbestanden, gebruiksgegevens en IP-adressen 

Logbestanden zijn webserverbestanden (met informatie zoals domeinnaam of IP-adres, URL, http-
responscode of de datum en duur van uw bezoek) die automatisch worden aangemaakt wanneer een 
internetgebruiker een website bezoekt. Een IP-adres is een identificatie die bepaalde elektronische apparaten 
gebruiken om elkaar op internet te identificeren en met elkaar te communiceren. Wanneer u onze website 
bezoekt, registreren onze servers uw IP-adres. In combinatie met andere gegevens helpt deze informatie ons 
te begrijpen welke functies van belang zijn voor onze bezoekers en de regio's van de wereld waar deze 
bezoekers zich bevinden. Daarnaast helpen logbestanden bij het opsporen van verstoringen die de levering 
van onze website kunnen verstoren. 

 
 

Informatie die we delen 
 

We zullen uw informatie niet verkopen, delen, overdragen, verhuren, gebruiken of distribueren voor andere 
doeleinden dan de doeleinden die hier worden vermeld, tenzij vereist door de wet of zoals toegestaan door u 
of uw werkgever. We delen de informatie die u verstrekt met onze dochterondernemingen, gelieerde 
ondernemingen en uw huidige of toekomstige werkgever of een derde partij zoals uw werkgever ons 
opdraagt, voor zover van toepassing of noodzakelijk in verband met de diensten (zoals de relocatieprovider 
van uw werkgever, of om de belangen van elke persoon, voor zover toegestaan door de toepasselijke 
wetgeving. Waar onze diensten namens u door uw werkgever worden bewaard, delen we uw persoonlijke 
gegevens zoals geïnstrueerd door uw werkgever, voor belastingdoeleinden, om u te helpen bij het verkrijgen 
van verhuisdiensten en voor elk ander doel dat vereist is om de diensten te verlenen zoals toegestaan door 
de toepasselijke wetgeving. 

 
Bovendien maakt Fragomen, als onderdeel van de immigratieadvisering en juridische diensten die we 
moeten leveren, persoonlijke informatie vrij aan overheidsinstanties, uw voormalige, huidige of toekomstige 
werkgever en de gerelateerde entiteiten. Om namens u of uw werkgever immigratievoordelen te verkrijgen, 
zullen we persoonlijke informatie bekendmaken aan overheidsinstanties en immigratieautoriteiten. 

 
We delen de informatie ook met bepaalde dienstverleners die we hebben ingehuurd in verband met de 
diensten die we leveren, zoals vertalers, onderwijsevaluatiediensten, koeriers of andere noodzakelijke 
entiteiten. We ondernemen stappen om te eisen dat dienstverleners de informatie in overeenstemming met 
deze privacyverklaring beschermen. Deze dienstverleners zijn geautoriseerd om de informatie alleen te 
gebruiken als dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan de wet of juridische 
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procedures. Wanneer we weten dat een dienstverlener uw persoonlijke gegevens verwerkt op een manier 
die in strijd is met deze privacyverklaring, zullen we redelijke stappen ondernemen om de verwerking te 
voorkomen of te stoppen. Daarnaast zullen we informatie over u vrijgeven: (1) als we hiertoe wettelijk of 
wettelijk verplicht zijn, (2) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, (3) wanneer 
we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om lichamelijk letsel of financieel verlies in 
verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten; of (4) indien nodig om 
de vitale belangen van een persoon te beschermen. 

 
Hoe we persoonlijke informatie beschermen 

 
We proberen ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die we over u hebben, nauwkeurig, volledig, 
actueel en anderszins betrouwbaar is op basis van gegevens die u of een werkgever verstrekt om 
immigratieadvies en juridische diensten te verlenen. We proberen alleen die persoonlijke informatie te 
verzamelen die geschikt, relevant en niet buitensporig is voor deze doeleinden. 

 
We handhaven passende administratieve, technische, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen ter 
bescherming tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging 
van persoonlijke informatie. 

 
We leiden onze medewerkers op en streven ernaar om passende gedragsnormen te handhaven met 
betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie. 

 
We ondernemen stappen om te eisen dat derde partijen die helpen bij onze dienstverlening, zich houden 
aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten en hen verbieden om uw informatie te 
gebruiken anders dan in verband met de diensten die zij hebben verleend. 

 
We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang we deze nodig hebben om de diensten te leveren die u of 
uw werkgever heeft gevraagd, voor onze eigen administratie en interne doeleinden, en voor perioden die 
wettelijk verplicht zijn of anderszins zijn overeengekomen met onze klanten, waarna, nemen we stappen om 
de informatie te verwijderen of te anonimiseren. 

 
 

Informatie die we overdragen 
 

Overschrijvingen vereist voor de diensten 
 

Wanneer we uw informatie naar andere landen overdragen, zullen we die informatie gebruiken, delen en 
beschermen zoals beschreven in deze privacyverklaring. We geven persoonlijke informatie door aan derde 
landen waar dit nodig is om u de door u (of uw werkgever) gevraagde dienst te verlenen. De overheid heeft 
bijvoorbeeld bepaalde persoonlijke informatie nodig om aanvragen te beoordelen, buitenlanders te 
screenen, visa en andere werkvergunningsdocumenten uit te geven, enz. We verstrekken uw persoonlijke 
informatie ook aan lokale adviseurs, vertalers en andere dienstverleners waar het nodig is om de door u 
gevraagde dienst. 
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Overdrachten naar andere Fragomen kantoren 
 

We delen sommige van uw persoonlijke gegevens met andere Fragomen-kantoren om groepsfuncties te 
beheren en te beheren en om internationale adviesdiensten te verlenen. Voor deze doeleinden worden uw 
persoonlijke gegevens verwerkt in, of toegankelijk gemaakt vanuit, Fragomen-kantoren in  
 rechtsgebieden die geen gelijkwaardige gegevensbeschermingswetten hebben als die in uw land van verblijf. 

 
Bovendien worden sommige van onze wereldwijde systemen voor het verlenen van diensten gehost door 
onze kantoren in de Verenigde Staten. We beschermen uw gegevens binnen de Fragomen-groep van 
bedrijven door het gebruik van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractuele 
gegevensbeschermingsclausules. 

 
Overdrachten naar andere dienstverleners 

 
Uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met bedrijven die onder contract met ons diensten verlenen voor 
de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, waarvan sommige zich buiten de EER 
bevinden. Als u in de EER woont, kunnen we standaard contractuele gegevensbeschermingsclausules 
gebruiken, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Voor meer informatie, inclusief het verkrijgen 
van een kopie van de documenten die worden gebruikt om uw informatie te beschermen, kunt u contact 
met ons opnemen zoals beschreven in de sectie “Hoe u contact met ons” kunt opnemen hieronder. 

 
 

Uw keuzes en rechten 
 

Zoals hierboven uiteengezet, kan Fragomen bepaalde informatie over u verzamelen in combinatie met 
immigratieadvies en juridische diensten. We zullen uw beslissing respecteren als uw werkgever ons 
vervolgens op de hoogte stelt of, wanneer u ons rechtstreeks instrueert, ons laat weten dat u zich wilt 
afmelden voor persoonlijke informatie. Als er gevoelige persoonlijke informatie is betrokken voor de levering 
van een nieuw doel, zullen we uw informatie alleen gebruiken als u uw toestemming voor deze verwerking 
actief meedeelt aan uw werkgever of ons, indien van toepassing, wanneer het nodig is om de gevraagde 
dienst te leveren, of in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving. We zullen 
dezelfde procedure volgen als we persoonlijke informatie bekendmaken aan derden die naar verwachting de 
persoonlijke informatie voor hun eigen onafhankelijke doeleinden zullen verwerken. 

 
We zullen onze klanten ook helpen om u, of rechtstreeks, waar van toepassing, toegang te geven tot uw 
persoonlijke informatie en, indien van toepassing, de mogelijkheid om onnauwkeurigheden te bekijken en te 
corrigeren, onnodige persoonlijke informatie te verwijderen en een kopie van uw persoonlijke gegevens te 
ontvangen informatie in een gestructureerd, machineleesbaar formaat. We kunnen, waar van toepassing, 
redelijke inspanningen leveren om uw werkgever te helpen bij het reageren op een verzoek om toegang tot, 
correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonlijke informatie of, indien wettelijk 
vereist, om binnen een redelijke termijn rechtstreeks op een dergelijk verzoek te reageren. In het geval dat u 
of uw werkgever ons schriftelijk laat weten dat u zich wilt afmelden voor toekomstige verwerking van 
persoonlijke informatie, zullen wij uw verzoek respecteren. 

 



8 | Pagina  

Om uw privacy en de veiligheid van uw informatie te helpen beschermen, onderneemt Fragomen redelijke 
stappen om uw identiteit te verifiëren voordat toegang tot informatie wordt verleend. Waar we uitsluitend 
op uw toestemming vertrouwen, kunt u deze op elk moment intrekken. U kunt ook bezwaar maken tegen 
verwerking die uitsluitend is gebaseerd op onze legitieme belangen. In dergelijke gevallen moeten onze 
zakelijke belangen dwingend worden bevonden en uw individuele rechten niet in gevaar brengen voordat de 
verdere verwerking kan worden voortgezet. Om deze rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen 
met uw werkgever of met Fragomen, indien van toepassing. Als u onopgeloste problemen heeft, voor zover 
voorzien door de lokale wetgeving, heeft u mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een 
gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, waar u werkt of waar u denkt dat er een inbreuk is gemaakt 
op de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

 
 

Updates van onze privacyverklaring 
 

Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt zonder voorafgaande kennisgeving aan u om 
wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. We zullen een kennisgeving op onze toepasselijke 
websites of materialen plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze 
Privacyverklaring en in de kennisgeving aangeven wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt. In bepaalde 
landen kunnen aanvullende of andere procedures die niet in strijd zijn met deze privacyverklaring van 
toepassing zijn om te voldoen aan lokale wettelijke vereisten. 

 
 

Hoe kunt u contact met ons opnemen 
 

De verwerkingsverantwoordelijken voor uw persoonlijke informatie zijn Fragomen, Del Rey, Bernsen & 
Loewy, LLP, Fragomen Global LLP en het Fragomen-kantoor dat de diensten aan u levert. Onze 
vertegenwoordiger in de Europese Unie is Fragomen LLP, 95 Gresham Street, 1st Floor, Londen, EC2V 
7NA, Verenigd Koninkrijk. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring die is gericht aan 
een van de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken, neem dan per e-mail contact op met 
onze functionaris voor gegevensbescherming op dataprivacy@fragomen.com.U kunt ons ook schrijven 
op: 

 
t.a.v.: Kantoor van de algemene raadsman 
van Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy,LLP 
90 Matawan Road 
Postbus 2001 
Matawan, New Jersey 07747 
VS 

 
 
 
 
 

1 Een volledige lijst van Fragomen-entiteiten en filialen met contactgegevens vindt u hier: .Fragomen-kantoor in de VS 


