Persoonsgegevens die wij verwerken
Accountantswerk verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige financiële en persoonlijke gegevens die u actief verstrekt..
Daarnaast verwerken wij mogelijk gevoelige persoonsgegevens, afhankelijk van het doel
waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Dit betreft bijvoorbeeld BSN/RSIN nummers,
betaalgegevens en andere informatie benodigd voor de uitvoering van onze dienstverlening.
De WWFT verplicht ons uw identiteit vast te stellen. Wij kiezen er voor een bewijs hiervan te
bewaren.
Vertrouwelijkheid en geheimhouding is hiervoor het uitgangspunt. Wij hebben de nodige
technische en organisatorische maatregelen getroffen om dit te waarborgen.

Bijzondere persoonsgegevens
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of
etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke
en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen
wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde gegevens
vragen.

Bewaartermijn
Accountantswerk bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering
van de aan haar opgedragen werkzaamheden dan wel zoals wettelijk vereist. Wanneer er nog
persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel
worden deze verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden
aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

Beveiliging
Accountantswerk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@accountantswerk.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@accountantswerk.nl.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behoudens ons het recht voor deze privacyverklaring indien daartoe aanleiding is. De
meest recente versie van de privacyverklaring treft u aan op onze website.

Aansprakelijkheid
Wij hebben de website met grote zorgvuldigheid opgesteld. Accountantswerk aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering.

Cookies
Accountantswerk gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Delen met anderen
Accountantswerk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Accountantswerk blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contactpagina
alle informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen.

