Privacy- en Cookieverklaring
Administratie- en Belastingadviesbureau Strijker

Administratie- & Belastingadvieskantoor Strijker, gevestigd aan Korte
Woldpromenade 27, 8331JK te Steenwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Administratie- & Belastingadvieskantoor Strijker
Korte Woldpromenade 27
8331JK Steenwijk
0521 51 23 36
info@strijkersteenwijk.nl
http://www.strijkersteenwijk.nl
Gebruik van persoonsgegevens
Administratie- & Belastingadvieskantoor Strijker verwerkt persoonsgegevens doordat
u gebruik maakt van onze dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en
transacties.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Onderstaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Bankrekeningnummer
Burgerservicenummer (BSN)

Administratie- & Belastingadvieskantoor Strijker gebruikt uw persoonsgegevens voor:
• de uitvoering van onze dienstverlening
• het verzenden van de (digitale)nieuwsbrief
• facturen op te stellen voor onze dienstverlening
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u
daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de
overeenkomst mogen of moeten doen.
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Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Administratie- & Belastingadvieskantoor Strijker gaat vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij
niet aan derde partijen voor marketing doeleinden. Wij geven uw persoonsgegevens
alleen aan instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
(zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of
wij dat wettelijk verplicht zijn. Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij
samen met externe ICT-dienstverleners. Met deze bedrijven hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met uw
gegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Administratie- & Belastingadvieskantoor Strijker gebruikt alleen technische,
functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld
uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U
kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Nieuwsbrief
Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw voor/ en achternaam en
emailadres. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u ons daar
toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij hiervoor verwerken zullen wij
bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal één jaar nadat wij u
voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen.
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.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens doen. Dit kunt u doen door contact met
ons op te nemen door ons een e-mail te sturen naar info@strijkersteenwijk.nl, of door
telefonisch contact met ons op te nemen op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00
en 17.30 uur.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze
privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren als
bewaartermijn van uw persoonsgegevens twee jaar, tenzij de wet of beroepsregels
hiervoor een andere termijn stellen

Hoe wij persoonsgegeven beveiligen
Administratie- & Belastingadvieskantoor Strijker neemt de bescherming van uw
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers of stuur
een email naar info@strijkersteenwijk.nl.
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Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en
cookieverklaring 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 alvorens van deze
websites gebruik te maken.

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. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Algemeen
Wij behouden ons het recht om deze online verklaring ten aller tijde aan te passen.
Aanpassingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De aanpassingen zullen
met onmiddellijke ingang van kracht worden. Het verdient dan ook aanbeveling om
deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de
hoogte bent.
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