Vanaf 25 mei 2018 moeten wij, zoals iedereen, werken volgens de AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming).
We werken nu niet veel anders dan voorheen, maar hebben wel enkele spelregels moeten vastleggen. Dit moment
hebben we aangegrepen ons beleid voor databescherming en dataveiligheid te controleren en aan te passen aan
nieuwe inzichten en onze interne procedures onder de loep te nemen.
Samengevat betekent dit dat:
- we (vanzelfsprekend) vertrouwelijk met gegevens omgaan
- de software is aangepast om aan de wet te kunnen voldoen aangaande het veilig vastleggen van
privacygevoelige informatie
- data zoveel mogelijk worden opgeslagen op servers binnen de EU
- wij afspraken maken met derden als data daar via onze software worden opgeslagen en/of verwerkt
- we onze gegevensstromen blijven analyseren en er zo nodig extra maatregelen genomen worden om de
data te beveiligen.

Voor het uitvoeren van onze diensten vragen we relevante persoonlijke gegevens op, waaronder naam- en
adresgegevens, BSN nummer, email adres, etc. We bewaren deze gegevens zo lang dit noodzakelijk is gezien
het doel waarvoor ze zijn opgevraagd en houden ons daarbij minimaal aan de evt. door de wet
voorgeschreven minimale en maximale bewaartijd.

Ons kantoor verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren. De
persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan de toegestane en in ons register
benoemde subverwerkers.

Ons kantoor deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een evt. wettelijke verplichting. Met deze partijen worden
overeenkomsten afgesloten.
Enkele voorbeelden zijn:
- Kluwer Belastingpraktijk (Aangiftesoftware Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)
- Snelstart (Boekhoudsoftware)
- Zenvoices (online factuur verwerkingssoftware)

Ons kantoor bewaart de persoonsgegevens voornamelijk digitaal op een beveiligde en afgeschermde plek. Er
wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van servers binnen de EU.
Ook t.a.v. het bewaren van fysiek aanwezige persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan qua beveiliging
van de locatie.

Je hebt als belanghebbende binnen de AVG rechten m.b.t. je persoonsgegevens: om deze in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Als je hiervan gebruik wilt maken, kan contact opgenomen worden met ons
kantoor. Uiteraard zijn we met bepaalde gegevens wel gehouden aan wettelijke verplichtingen qua
bewaarperiode.
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We gebruiken alleen zgn. “ necessary” cookies of vergelijkbare technieken die voor een goede werking en
analyse van het gebruik van de website noodzakelijk zijn.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden daarom
aan deze verklaring geregeld te raadplegen op onze website.
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