
PRIVACYVERKLARING DOORNBOS ADVIES&ACCOUNTANCY 

 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij 
van u ontvangen en/of –na uw toestemming- van derden. In deze privacyverklaring informeren wij u 
hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.  
 
 
Welke persoonsgegevens worden gebruikt 
De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en communicatie worden 
gebruikt. Dit zijn naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummers en e-mailadres. 
Daarnaast kunnen andere persoonsgegevens worden verwerkt indien dit noodzakelijk is voor het 
nakomen van een (dienstverlenings)overeenkomst of een wettelijke verplichting. 
Voor het verzorgen van belastingaangiften e.d. is het verwerken van het BSN-nummer verplicht.  
De Wwft verplicht ons uw identiteit vast te stellen en een copy van het ID-bewijs te bewaren. 
 
 
Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt 
De persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst. 
Tevens worden deze gegevens gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
 
Dienstverlening door derden 
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden die over 
specialistische kennis of middelen beschikken. Dit kunnen leveranciers zijn van software, 
hostingbedrijven, adviseurs die worden ingeschakeld bij uw opdracht en andere dienstverleners. 
De dienstverlening door deze derden gebeurt onder onze verantwoordelijkheid. Als deze derden 
toegang kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, zullen wij zorgdragen voor afspraken over veilige 
en correcte verwerking en geheimhouding van uw persoonsgegevens. 
 
 
Gegevensverstrekking aan derden 
Uw persoonsgegevens en ook andere gegevens zoals belastingaangiften en financiële rapportages, 
zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, behalve als daarvoor een 
wettelijke verplichting toe is. Deze wettelijke verplichting is er bij een controle door de 
Belastingdienst en andere organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben. 
 
 
Beveiliging van de gegevens 
Voor de bescherming van de persoonsgegevens zijn passende organisatorische en technische 
maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd. 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt als dat noodzakelijk is en worden als ze niet meer nodig zijn 
vernietigd. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel van de verwerking en de wettelijke 
bewaartermijnen. 
 
 
Incidenten met persoonsgegevens  
Ondanks alle maatregelen kan een incident nooit volledig worden uitgesloten. Als er sprake is van 
een incident (datalek), informeren wij u hierover z.s.m. Een datalek dat ernstige gevolgen kan 
hebben zal worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de personen wiens gegevens in 
het datalek zijn betrokken. 



Uw rechten 
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. 
Ook hebt u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en kunt u ons 
verzoeken de verwerking te beperken of te staken. 
Indien u van deze rechten gebruik wilt maken, dient u persoonlijk contact met ons op te nemen. Uw 
verzoek zal worden gehonoreerd met uitzondering van de situaties waarin er wettelijke 
belemmeringen zijn. 
 
 
Vragen en klachten 
Als u meer wilt weten over uw rechten en de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, 
kunt u met ons contact opnemen. Uw contactpersoon is Jan Doornbos. 
 
Contactadres: 
Doornbos Advies&Accountancy 
Spreeuwenhof 1 
9502 TK  Stadskanaal 
 
e-mailadres jan@doornbosaena.nl 
telefoon 0599-615983 of 06-10401598 
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