
 
Privacy statement Administratiekantoor Practical & Personal 

 
Doeleinden 

U staat vrijwillig uw persoonsgegevens af ten behoeve van: 
1. De verwerking van de boekhouding van uw onderneming, 
2. Het doen van aangifte omzetbelasting, 
3. Het invullen en indienen van uw aangifte inkomstenbelasting, 
4. Het doen en indienen van overige fiscale aangiften, zoals schenk- en erfbelasting, 

vennootschapsbelasting, dividendbelasting, en dergelijke, 
5. Het geven van relevante fiscale adviezen. 

 
Privacy 

Uw persoonsgegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan hierboven genoemd en 
worden niet met derden gedeeld, uitgezonderd het indienen van de verplichte fiscale aangiften. 
De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier 
openbaar worden gemaakt. 
U heeft te allen tijde recht op inzage in uw bij ons opgeslagen gegevens.  
 
Direct mail 

U geeft, door bij ons klant te zijn, impliciet toestemming om van ons mails te ontvangen met 
actuele informatie (geen reclame) op het gebied van boekhouding en belastingen. 
 
Onze website 

Door een bezoek van u aan onze website zullen wel cookies worden meegestuurd om de 
statistieken van onze website te kunnen blijven meten. 
 
Recht om te worden vergeten 

Als u bij ons als klant zou stoppen, dan heeft u het recht om al uw persoonsgegevens door ons te 
laten verwijderen. 
Omdat u de administratieve plicht heeft om de boekhouding tenminste 7 jaren te bewaren (en in 
uitzonderlijke gevallen 12 of meer jaren), zullen wij ten behoeve van u een export hiervan maken en 
de kosten hiervan bij u in rekening brengen. 
U kunt er ook voor kiezen dat wij uw boekhouding gedurende de verplichte bewaartermijn onder 
onze hoede nemen. De kosten hiervan zullen bij u in rekening worden gebracht. 
 
Verwerking van gerelateerde gegevens 

Voor de persoonsgegevens van uw klanten en relaties (zoals personeel, leveranciers) treden wij op 
als verwerker. De door u verstrekte gegevens hiervan worden voor geen andere doeleinden 
verzameld, opgeslagen en/of verwerkt dan bovenstaande doeleinden. 
 
 
 
 



Sub-verwerkers 

Met de sub-verwerkers van onze organisatie hebben wij verwerkingsovereenkomsten afgesloten. 
Het gaat hierbij om Exact Online, Visionplanner, Fiscaal Gemak en Alfa Accountants. Deze 
overeenkomsten sluiten aan bij dit privacy statement. 
 
Algemene voorwaarden 

Voor een compleet statement van ons kantoor maken onze Algemene Voorwaarden deel uit van dit 
Privacy Statement. 
 
 
Wijk bij Duurstede, 1 juni 2018     
             


