Disclaimer Workshops for Lawyers (W4L)
By accessing and using this website, you fully agree with the following terms and conditions:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

The content of this website, including copyrights, designs, trademarks, brand names, logo’s, graphics,
internet domain names, texts, images, etc., are protected by intellectual property rights which are used or
owned by W4L.
The information on this website is for general information purposes only. The information is not tailor made
nor adjusted to specific circumstances and can thus not be seen as professional, personalized or legal advice
for the client.
W4L will use reasonable efforts to make sure that the information made available to the client through the
website is correct and up to date. However, it will take no responsibility in case inaccuracies would occur.
In such cases, or in case certain information would be unavailable, W4L will try to rectify this as soon as
possible.
In case you discover any inaccuracies in the information which is made available through our website, you
may contact us at info@workshopsforlawyers.com.
The content of the website, including any hyperlinks to third party websites, can at any time be modified
or changed without notice. W4L does not guarantee the proper functioning of its website at all times and
cannot be held liable in case of (temporary) malfunctioning of its website.
W4L cannot be held responsible or liable for direct or indirect damages caused by the use of the website or
any information on its website. W4L is not in any way responsible or liable for the content or website of
any third parties, referred to via hyperlinks on its website.

Privacy Policy Workshops for Lawyers (W4L)
W4L respects your privacy and the related privacy laws.
Your data will be solely used by W4L for customer management, to keep you informed of our website, newsletter
Workshops, blogs, to process your purchase orders and to provide for your in-company and on location Workshops.
W4L respects the privacy of each client and customer of its website. All your data entered into our website will be
treated with strict confidence. We only use such data to provide you with a better service.
Upon a request for information, booking request, question or registration for our newsletter, W4L requests you to
provide a minimum amount of personal data in order to be able to contact you, which is the following:
•
•
•
•
•

First Name
Last Name
Company Name
E-mail address
Questions, requests or remarks

In case you register for a Workshop, W4L requests you to provide a minimum amount of personal data in order to
be able to process your purchase order, which is the following:
•
•
•
•
•
•
•
•

First Name
Last Name
Language of preference
CompanyNname
Address
E-mail address
Phone number
VAT number

You can also add other personal data as well, if you wish to do so.
Your personal data will be saved in our database, for the purposes as mentioned above. By providing us with your
personal data, you explicitly grant W4L permission to collect and process such data for the purposes as mentioned
above. We will try to keep your data accurate at all times and update your data when we become aware of changes.
Your data will be stored in our database for an unlimited period of time, until you request us to delete such data.
Data security is of importance to W4L and we will take sufficient measures to ensure appropriate security of your
data.
In accordance with the law of 8 December 1992 on the protection of private life, and upon written request and proof
of your identity, you can always request to see your data and modify your data. You may request to delete your data
from our database at any time. You may also request W4L not to use your data for direct marketing purposes at any
time at no cost.
You may always contact us at info@workshopsforlawyers.com.

Cookies Policy Workshops for Lawyers (W4L)
Workshops for Lawyers (“W4L”) gebruikt cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld
voor het onthouden van een taalkeuze) en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze
websites.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel
apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw
browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere,
herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van
de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen
de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of
mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw
browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een
vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen
de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt
worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en
aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
Geen persoonsgegevens
Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde. Het bevat geen persoonsgegevens.
Welke cookies gebruikt W4L
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies
niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven
of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen.
W4L maakt gebruik van volgende cookies:
1.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen
gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de
website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van
de website niet of niet optimaal werken.
2.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer
maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn
bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

3.

Performantie cookies

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik
dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te
passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er
bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina's
het populairst zijn.
4.

Third party cookies

De website kan ook elementen van andere, derde partijen bevatten, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of
advertenties.
Cookies weigeren
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren.
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

