PRIVACYVERKLARING
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing voor ons bedrijf
ADVIZAAK, omdat wij gegevens van personen in een bestand bewaren. Dat geldt zowel voor het
bewaren van digitale bestanden als gegevens in papieren dossiers.
Dit document is de privacyverklaring van ADVIZAAK en geeft uitleg over hoe ADVIZAAK omgaat met de
persoonsgegevens van zijn relaties/cliënten. Wij als ADVIZAAK respecteren de privacy van onze klanten,
relaties en waarborgen dat alle persoonsgegevens, die wij ontvangen en in ons bezit zijn, vertrouwelijk
worden behandeld en beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze Privacyverklaring hebben we voor u, als onze relatie, één en ander uitgewerkt uitgaande van
waarborging van uw privacy.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
ADVIZAAK zal persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
ADVIZAAK en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of in een
intakegesprek aan ADVIZAAK heeft verstrekt.
ADVIZAAK verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw geboortedatum
- Uw BSN nummer
- Uw telefoonnummer
- Burgerlijke staat
- Uw gezinssamenstelling
- Uw e-mailadres
- inloggegevens/machtigingscodes t.b.v. de Belastingdienst en/of andere overheids-, zorg- of
maatschappelijke instellingen.
WAAROM ADVIZAAK GEGEVENS NODIG HEEFT
ADVIZAAK verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar
om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast kan ADVIZAAK uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u
gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve dienstverlening,
begeleiding en advisering in financiële en juridische aangelegenheden en alle voorkomende
Belastingzaken.
De via de website verkregen gegevens worden gebruikt om met u contact op te nemen. De verkregen
gegevens worden niet openbaar gemaakt of gedeeld met derden.
Als klant van ons informeert ADVIZAAK u over al de voor u van belang zijnde informatie middels E-mail
en algemene mailing. Laatstgenoemde algemene mailing wordt altijd in Blind Carbon Copy (BCC)
verstuurd. De ontvangers van deze e-mailing zien dan niet wie er in het BCC veld staan.
HOE LANG ADVIZAAK GEGEVENS BEWAART
ADVIZAAK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De bewaartermijnen van de financiële administraties en documenten t.b.v. de Belastingdienst zijn voor
ondernemers wettelijk vastgesteld op 7 jaar. Voor particulieren wordt een termijn van 5 jaar

geadviseerd. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met
u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
ADVIZAAK verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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@advizaak.nl. ADVIZAAK zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
ADVIZAAK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. De website van ADVIZAAK maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat
uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Uw gegevens worden op een externe
opslagruimte (NAS) opgeslagen, die alleen verbonden is met ons beveiligde netwerk. NAS is een
afkorting voor Networked Attached Storage. Vrij vertaald betekent het dat het gezien kan worden als
een eigen clouddienst.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ADVIZAAK verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met ADVIZAAK op via info@advizaak.nl.
ADVIZAAK is als volgt te bereiken:
Postadres:
Vestigingsadres:
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK:
Telefoon:
E-mailadres:

Liesbospark 8, 4813HV Breda.
zie postadres
52171744
0640145232 / 076-5145009
info@advizaak.nl

