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Privacyverklaring JACOB VAN DEN BELDT FISCAAL JURIST
Versie: december 2018
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle dienstverlening door JACOB VAN DEN BELDT FISCAAL
JURIST.
Persoonsgegevens
JACOB VAN DEN BELDT FISCAAL JURIST verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, faxnummer, geboortedatum,
geboorteplaats, BSN-nummer, KvK-gegevens, BTW-nummer, IBAN-nummer.
Doeleinden verwerking persoonsgegevens
JACOB VAN DEN BELDT FISCAAL JURIST verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van
overeenkomsten, transacties en diensten, naleving van wettelijke verplichtingen (o.a. WWFT) en zo
nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot JACOB VAN DEN BELDT
FISCAAL JURIST.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Data voortkomend uit het uitvoeren
van overeenkomsten worden bewaard conform de wettelijk benodigde termijn.
Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen,
verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Wij geven
uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering
van de overeenkomst (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen
of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met externe ICT-dienstverleners en
leveranciers van administratieve en fiscale software. Met deze bedrijven hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
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Gegevensbeveiliging
JACOB VAN DEN BELDT FISCAAL JURIST maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich
onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke
personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd
is.
Links naar andere websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van
deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.
Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bijhouden, kunt u contact met ons
opnemen via info@vandenbeldt.nl of 023 532 53 04. U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
• overdraagbaarheid van gegevens.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. Voor
meer informatie ga naar www.autoriteitpersoonsgegevensl.nl.
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Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd.

