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Verwerking van persoons, - en/of bedrijfsgegevens.
In het kader van de door u aan ons verstrekte opdracht(en), verwerken wij persoons,- en/of
bedrijfsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en/of daarvoor toestemming heeft verleend.
Onderstaand treft u een overzicht aan van de gegevens die wij verwerken.






Volledige naam, adres en woonplaats gegevens van u, uw echtgenote/partner, eventuele
kinderen en ex partners, Iban nummer(s).
Bedrijfsnamen, uw web-site, gegevens over uw bedrijfsactiviteiten, Iban nummer(s) en het
gebruik van internet sites voor de toepassing en/of raadpleging van gevoerde financiële
administraties.
BSN/Sofi nummers en fiscale nummers verstrekt door de Belastingdienst.
E-mail adres, telefoonnummer, IP adres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verwerken.
Wij verwerken de gegevens voor de navolgende doelen (indien van toepassing):





Het afhandelen van betalingen aan ons verricht.
Het verzenden van eventuele nieuws-, en/of andere (fiscale) informatie om u te informeren
over eventuele wijzigingen van onze dienstverlening.
U te kunnen bellen, mailen, post verzendingen etc, dit in het kader van de uitvoering van de
aan ons verstrekte opdracht (en).
Wij verwerken uw gegevens tevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals onder andere
ten behoeve van fiscale aangiften.

Geautomatiseerde besluiten.
Wij nemen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen hebben voor personen en ondernemingen. Het betreft in deze besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s en/of systemen, zonder dat wij daar zelf tussen zitten.
Hoe lang bewaren wij de gegevens.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens alleen langer als dit is toegestaan en/of als de
gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan de “wettelijke bewaarplicht”.
De gegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de aan ons verstrekte opdracht(en)
schriftelijk is ingetrokken en/of is beëindigd.
Het delen van gegevens met derden.
Wij verstrekken uitsluitend gegevens aan derden indien zulks voor de uitvoering van onze opdracht
noodzakelijk is en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor het overige nadat u ons
daarvoor expliciete toestemming heeft verstrekt.
Cookies of vergelijkbare technieken.
Wij maken ook gebruik van een website. Het is mogelijk dat derden daarop cookies plaatsen, dat
hebben wij zelf niet in de hand. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en social media organisaties. Zie
voor een nadere toelichting: https://veiliginternetten.nl/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de
gegevens waarover wij beschikken, in een bestand, naar u en/of een ander door u aangegeven
organisatie te kunnen sturen.
Indien en/of voor zover u van vorenstaande gebruik wenst te maken, kunt u ons een email zenden. Bij
een dergelijk verzoek dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs te worden toegevoegd. Ter
bescherming van uw privacy kunt u de gegevens zoals paspoortnummers, BSN nummers onleesbaar
maken. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen vier weken afwerken.
Wij wijzen erop dat u zich voor eventuele klachten kunt richten de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij de gegevens beveiligen.
Wij nemen de bescherming van gegevens zeer serieus en nemen passende maatregelen ter voorkoming
van misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en om ongeoorloofde
wijziging, tegen te gaan.
Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen:



Gebruik van beveiligingssoftware zoals virus scanners, antimalware en fire wall(s).
Wij verzenden uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Wij maken gebruik van professionele leveranciers voor onze hosting, het gebruik van internet, en voor
het gebruik van financiële,- en fiscale software.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik
neemt u dan direct contact met ons op per email.
Wij zijn gevestigd, Burgemeestersrand 57C (2e etage), 2625 NV Delft en zijn verantwoordelijk voor
de verwerking van persoons-, en/of bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met vriendelijke groeten,

Alex IJA Nieuwenhout

Delft, 25 mei 2018.

Steven van de Meijden
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