Privacy statement

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door Van der
Linden Accountants of de aan haar gelieerde ondernemingen.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze diensten en omstandigheden.
Veelal gaat het om de volgende gegevens:














NAW gegevens
Functie contactpersoon
Geboortedatum en – plaats
Geslacht
Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van
contactpersonen
Kopie identiteitsbewijzen
Burgerservicenummer
Pasfoto
Leeftijd
Salaris en andere gegevens
Huwelijkse staat, gegevens partner en evt informatie over kinderen
Bankrekeningnummer
Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Van
der Linden Accountants gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen.
Wij verplichtten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot
de persoonsgegevens tot geheimhouding. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag in hoe wij de
bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Derden buiten Van der Linden Accountants





Het kan zijn dat Van der Linden Accountants andere bedrijven inschakelt voor de
behandeling van uw aanvraag of voor de verwerking van uw gegevens. U kunt hierbij denken
aan onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online software of adviseurs
wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Van der Linden Accountants eist van
deze bedrijven dat zij uw persoonlijke gegevens adequaat beveiligen en dat zij uw gegevens
niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze door Van der Linden Accountants
zijn verstrekt.
Van der Linden Accountants geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet
verplicht wordt gesteld.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. De
bewaartijd van bepaalde gegevens is verbonden aan wettelijke termijnen.

Het vastleggen van bezoekersgegevens

Als u een onze website bezoekt kunnen uw gegevens worden verzameld. Met behulp van deze
gegevens meten wij het verkeer op de website.

Uw rechten
Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons hebt verstrekt kunt u Van der Linden Accountants
op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

