Privacyverklaring in het kader van de AVG
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Inleiding
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dient een privacyverklaring
opgesteld te zijn die inhoudelijk toegankelijk dient te zijn voor betrokkenen. Onder betrokkenen
dient in dit geval te worden verstaan: de clientèle en potentiële cliënten van ons als
Administratiekantoor Kees van Galen.
De verantwoordelijke in dit kader is Administratiekantoor Kees van Galen. Voor vragen kunt u bellen
naar telefoonnummer 076 56 15 805 of 06 38 90 82 82, of mailen: info@keesvangalen.nl
Welke gegevens verwerken wij over u?
Wij verwerken in twee gevallen persoonsgegevens over u: wanneer u een potentiële klant bent die
contactgegevens achterlaat op onze website, en indien u klant bent, of het bedrijf waarvoor u
werkzaam bent klant is. In het eerste geval verwerken wij de volgende gegevens over u: voornaam,
achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en naam en type van het bedrijf waarvoor u
werkzaam bent. In het tweede geval verwerken wij de volgende gegevens over u: voorletters,
voornaam, geslacht, achternaam, adres, postcode, plaatsnaam, land, telefoonnummer, emailadres,
IBAN-nummer en de naam van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent. Daarnaast verwerken wij
bedrijfsresultaten, inkomensgegevens, (hypotheek-)schuldgegevens) en persoonsgegevens zoals
NAW gegevens, geboortedata van alle gezinsleden van cliënten (alleen indien relevant voor de
Belastingaangiften) en BSN nummers.
Doeleinden en rechtsgrond van de gegevensverwerking
De rechtsgrond van het verwerken van de gegevens is gelegen in het feit dat de cliënt ons opdracht
geeft tot het voeren van boekhouding en het verzorgen van belastingaangiften.
De doeleinden van de verwerking zijn dat de fiscale belangen van de cliënt optimaal behartigd
worden door ons. Tevens dragen wij zorg voor een overzichtelijke boekhouding van de
ondernemers/cliënten.
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Verstrekken van gegevens aan derden
Wij zullen zo min mogelijk gegevens verstrekken aan derden. En uitsluitend indien dit onderdeel is
van de opdracht die we van onze cliënt krijgen. Bijvoorbeeld cijfers aanleveren aan Belastingdienst,
aan Kamer van Koophandel, of aan andere overheidsorganen.
Wij bedienen ons van software en internetcontacten om alle gegevens te verwerken. Zo is iMuis de
softwareleverancier van de boekhoudsoftware. Unit4/Fiscaal Gemak is onze partner op het
internet, die digitale belastingaangiften en deponering van publicatierapporten aan de Kamer van
Koophandel voor ons faciliteert. En tot slot faciliteert Bas Payroll de salarisadministratie die we voor
onze cliënten verzorgen. Met deze derden hebben wij contractuele afspraken gemaakt teneinde de
bescherming van persoonsgegevens absoluut te waarborgen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij ons administratiekantoor is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.
Informatiebron
Alle informatie, door ons verkregen om daarmee administratie en belastingen te verzorgen, wordt
aangeleverd door de cliënt zelf.
Bewaartermijn
Conform de fiscale voorschriften worden de gegevens door mij gedurende zeven jaar bewaard. De
fiscus is gerechtigd tot het opvragen van gegevens tot vijf jaar terug en in bijzondere situaties tot
zeven jaar terug. Overige persoonsgegevens zullen door ons niet langer bewaard worden dan
noodzakelijk is voor onze dienstverlening.
Uw rechten
Gedurende de periode dat wij persoonsgegevens over u verwerken, heeft u het recht om bij ons een
overzicht aan te vragen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Indien u constateert dat
persoonsgegevens die wij over u verwerken onjuist, incompleet of niet langer relevant zijn, kunt u
ons verzoeken die gegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid, het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw
persoonsgegevens en het recht om ons te verzoeken de verwerking daarvan te beperken. Tot slot
kunt u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Kees van Galen
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