Privacy Verklaring Heidinga Accountants ten behoeve van clienten
(inclusief verwerkersovereenkomst)

In deze privacy verklaring willen we aan onze cliënten heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Vanuit onze functie als accountant en adviseur kunnen wij zowel verantwoordelijke zijn (de “echte”
accountantstaken) als verwerker (administratie/loonadministratie/belastingaangiften)
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN OPDRACHTGEVERS; RELATIES EN MEDEWERKERS VAN
OPDRACHTGEVERS;
Persoonsgegevens worden door ons verwerkt (als verantwoordelijke, verwerker en sub-verwerker)
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•

Het uitvoering geven aan een door onze client verstrekte opdracht, zoals de opdracht tot het
voeren of assisteren bij de administratie, het voeren van de loon/salarisadministratie; het
verzorgen van belastingaangiften; het samenstellen van de jaarrekening; het afgeven van een
accountantsverklaring of een adviesopdracht.

•

Administratieve doeleinden;

•

Communicatie over de opdracht en/of onze dienstverlening;

•

Wettelijke verplichtingen.

Voor de hiervoor vermelde doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
•

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, woonplaats;

•

BSN; Gegevens ID-bewijs;

•

Telefoonnummer, E-mailadres;

•

Geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland;

•

Geslacht;

•

Gegevens over samenwonen, partnerschap, huwelijk en kinderen;

•

Gegevens over pensioenregelingen, levensverzekeringen, overige verzekeringen;

•

Gegevens huwelijksgoederenregime en testamenten;

•

Kadastergegevens en Kamer van Koophandel informatie en uittreksels;

•

Overige juridische, financiële en economische gegevens, zowel zakelijk als privé;

•

Foto- beeld- en geluidsmateriaal, ;

•

Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens;

•

NAW-gevens en BSN van personeelsleden van opdrachtgever/verantwoordelijke;

•

NAW-gegevens van relaties van opdrachtgever/verantwoordelijke
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Wij zullen nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de
opdracht die u ons verstrekt heeft.
Uw persoonsgegevens worden ons opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en
daarna nog uitsluitend gedurende wettelijke bewaartermijnen en de termijnen gedurende welke wij
nog verantwoordelijk zijn voor de door ons verrichte dienstverlening.
Als wij verplichtingen hebben op basis van wettelijke voorschriften, of de voor accountants geldende
beroeps- en gedragsregels, dan leven wij deze verplichtingen na.
Een overzicht van de voor ons geldende beroeps- en gedragsregels kunt u vinden op de website van
de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl)
WEBSITE
Wij maken gebruik van een website, enerzijds voor onze dienstverlening aan u, en anderzijds voor
communicatie over onze dienstverlening en informatieverstrekking. Wij verzamelen via onze website
geen gegevens van bezoekers; Bepaalde onderdelen van onze website (vermeld onder “inloggen”)
worden beheerd door (sub-)verwerkers (AFAS; AttachingIt; Winsalar). De subverwerkers kunnen wel
bezoekers en bezoekgedrag registreren, en u kunt ook persoonsgegevens met ons delen via deze
onderdelen van onze website.
SUB-VERWERKINGEN / SUB-VERWERKERS
Voor de uitvoering van de door u aan ons verstrekte opdracht maken wij gebruik van sub-verwerkers
(AFAS / Snelstart / Winsalar / AttchingIT / Go2ubl / Zenvoices), en ook zogenaamde “specialisten”,
zoals belastingadviseurs, juristen, en regelingdeskundigen. (Bastide; Auxilium; FullFinance; NOVAK;
NBA; HoutsmaBedrijfdadvies; HansBTWAdvies; Consensio)
Aan deze subverwerkers stellen wij uitsluitend de voor dat doel noodzakelijke persoonsgegevens ter
beschikking.
Wij sluiten met de sub-verwerkers verwerkersovereenkomsten die minimaal dezelfde waarborgen
geven, als die voorvloeit uit deze privacy verklaring.
Wij zullen u informeren indien wij andere (dan genoemde) subverwerkers inschakelen, en u in de
gelegenheid stellen hiertegen bezwaar te maken.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Uit de aard van de opdracht die u ons geeft kan het zijn dat wij persoons-gegevens aan derde
partijen/instanties verstrekken, niet zijnde subverwerkers. Wij doen dit uitsluitend nadat u ons
daartoe opdracht heeft gegeven, of indien dit impliciet voortvloeit uit de gegeven opdracht
(bijvoorbeeld inkomensgegevens verstrekken aan de belastingdienst in het kader van een
belastingaangifte; loongegevens verstrekken aan een bedrijfstakfonds).
Indien wij buiten de hiervoor bedoelde derden, een verzoek krijgen om gegevens te verstrekken, dan
doen wij dat uitsluitend nadat u ons daartoe toestemming heeft gegeven.
Het is ook mogelijk dat een dergelijk verzoek wordt gedaan door een daartoe wettelijk bevoegde
instantie. In het laatste geval beoordelen wij of wij van mening zijn of dat verzoek bindend is, of dat
wij op grond van de voor ons geldende beroeps- en gedragsregels aan dat verzoek moeten voldoen.
Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij u op de hoogte
van een dergelijk verzoek.
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BEWAARTERMIJN
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, of op grond van de wet vereist is danwel gedurende de termijn dat wij nog tuchtrechtelijk
aan te spreken zijn.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
DATALEKKEN
Als er sprake is van een datalek dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wij streven er naar dat te
doen binnen 48 uur nadat wij het datalek hebben ontdekt, of hierover door onze subverwerker zijn
geinformeerd. De melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens is altijd uw
verantwoordelijkheid, tenzij wij optreden als verantwoordelijke.
BEËINDIGING EN TERUGGAVE/VERNIETIGING
Als de opdracht die u ons heeft verstrekt wordt beëindigd, dan zullen wij de door u aan ons
verstrekte gegevens bewaren voorzover wij op grond van wettelijke bewaartermijnen hiertoe
verplicht zijn, danwel gedurende de termijn dat wij nog verantwoordelijk zijn voor de door ons
verrichte dienstverlening.
Op uw verzoek zullen wij een copie van de gegevens aan u overdragen.
RECHTEN VAN BETROKKENEN
Wij respecteren de rechten van betrokkenen c.q. opdrachtgevers, en zullen altijd uitvoering geven
aan het recht op informatie, inzage en correctie. Wij zullen persoonsgegevens niet meer gebruiken
indien een opdrachtgever daarom vraagt.
Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen, terzij er
gerechtvaardigde gronden die zich daartegen verzetten, bijvoorbeeld zoals onder bewaartermijn is
vermeld.
Om gebruik te maken van zijn rechten, kan betrokkene een verzoek indienen bij ons. Dit verzoek kan
zowel schriftelijk als per e-mail worden gedaan. Wij zullen binnen vier weken beoordelen of een
verzoek gerechtvaardigd is. In dat kader kunnen wij aanvullende informatie opvragen om zeker te
zijn van de identiteit van de betrokkene. Als wij het verzoek niet opvolgen kan bezwaar worden
gemaakt bij ons of kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
AANPASSINGEN
Wij kunnen deze privacy-verklaring aanpassen. Indien zich dat voordoet zullen wij u tijdig
informeren, en heeft u het recht toestemming te weigeren. In sommige gevallen kan dit betekenen
dat de dienstverlenings-overeekomst tussen u en ons daardoor beëindigd moet worden.
VERWERKERSOVEREENKOMST
Indien wij als verwerker ten behoeve van u persoonsgegevens verwerken, is het volgens de AVG
verplicht dat u een verwerkersovereenkomst met ons afsluit. Door ondertekening van de
instemmingsverklaring (pagina 4) gelden deze privacy-voorwaarden als verwerkersovereenkomst, en
worden daarmee onderdeel van de lopende dienstverleningsovereenkomst.
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