
Privacyverklaring 

 

Belastingadviesbureau G. Petersen B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

Belastingadviesbureau G. Petersen B.V. 

Van Zuilenlaan 17 

3829 AP  Hooglanderveen 

033 258 01 69 

geerling@petersenacc.nl 

 

Algemeen 

In deze verklaring laten wij weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze 

gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Belastingadviesbureau G. Petersen B.V. verwerkt uw 

persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u of uw werkgever deze zelf aan ons 

verstrekt, u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van één van de diensten op onze website, 

bijvoorbeeld het contactformulier. 

Belastingadviesbureau G. Petersen B.V.  behoudt zich het recht om te allen tijde de privacyverklaring 

te wijzigen. Wij raden u dan ook aan om dit privacy statement regelmatig door te nemen. Hierdoor 

blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Belastingadviesbureau G. Petersen B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die voor een goede 

dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hieronder een overzicht van de belangrijkste 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 

 Geboortedatum 

 Geboorteplaats 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 
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Burgerservicenummer (BSN) 

Voor onder andere het verzorgen van belastingaangiften en de loonadministratie zijn wij wettelijk 

verplicht het BSN nummer te verwerken. Een volledige kopie van een (geldig) identiteitsbewijs op het 

moment van in dienst treden is daarnaast verplicht vanuit de Wet op de Loonbelasting. De Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ons de identiteit van onze 

cliënten vast te stellen bij het aangaan van een overeenkomst aangaande onze dienstverlening en 

een bewijs daarvan te bewaren. 

Financiële (persoons)gegevens 

De kern van onze activiteiten bestaat uit het samenstellen van diverse soorten financiële- en 

adviesrapportages, het verzorgen van belastingaangiften en het (laten) verwerken van 

loonadministraties. Alle financiële gegevens die wij verwerken worden aangemerkt als “gevoelige 

persoonsgegevens”. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om. Vertrouwelijkheid en 

geheimhouding zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit geldt ook voor inloggegevens, zoals 

gebruikersnamen en wachtwoorden. Wij hebben onze technische en organisatorische beveiliging 

hierop afgestemd. 

Overige (persoons)gegevens 

In het kader van de aan ons verleende opdracht kan het noodzakelijk zijn om andere 

persoonsgegevens te verwerken zoals: bankrekeningnummer, geslacht, titulatuur en overige 

persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. 

Gegevens die worden verzameld via de website 

Via onze website verzamelen en verwerken we de volgende gegevens: gegevens die u opgeeft ten 

behoeve van een contactverzoek, locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, 

IP-adres, internetbrowser en apparaat type. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Belastingadviesbureau G. Petersen B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals 

informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke 

gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Belastingadviesbureau G. Petersen B.V wel tracht 

dergelijke gegevens te verzamelen, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag van sollicitanten , zal u 

vooraf nadrukkelijk om toestemming worden gevraagd. 

 

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Wij hebben persoonsgegevens nodig voor onze bedrijfsvoering. De aard van de dienstverlening 

brengt met zich mee dat persoonsgegevens een belangrijk en noodzakelijk onderdeel zijn van de 

producten en diensten die wij aan onze cliënten leveren. 



De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt voorwaarden aan de verwerking van 

persoonsgegevens. Elke verwerking moet gerechtvaardigd zijn. Een verwerking is gerechtvaardigd, 

wanneer het doel van de verwerking is gebaseerd op één van de zes grondslagen die in de 

verordening worden genoemd. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend als (minimaal) één van 

de grondslagen van toepassing is. Wij noemen hieronder verschillende doelen waarvoor wij 

persoonsgegevens verwerken met de bijbehorende verwerkingsgrondslag: 

 Uw toestemming, om uw gegevens te gebruiken voor het doel dat u beoogt; 

 Het uitvoeren van een overeenkomst, de grondslag op grond waarvan wij vrijwel alle 

persoonsgegevens verwerken is de noodzaak voor een goede uitvoering van een 

overeenkomst of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst. Dit geldt voor 

alle dienstverlening die wij voor onze cliënten verzorgen, de overeenkomsten met 

(software)leveranciers, de arbeidsovereenkomsten met onze medewerkers en alle 

bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is. 

 Wettelijke verplichting, wij zijn in de bedrijfsvoering gehouden aan wettelijke verplichtingen 

zoals het verifiëren van de identiteit van onze klanten in het kader van de Wwft. 

 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Belastingadviesbureau G. Petersen B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is 

om de doelen en wettelijke verplichtingen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Belastingadviesbureau G. Petersen B.V.  verstrekt uitsluitend persoonsgegevens indien dit nodig is 

voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de cliënt hebben of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Hieronder valt tevens het inzagerecht van instanties zoals de Belastingdienst. 

Met organisaties die gegevens voor onze cliënten verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

(sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van cliënten. Belastingadviesbureau G. Petersen B.V. blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

In bijzondere gevallen kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan externe 

deskundigen zoals een notaris, advocaat of pensioenspecialist in het kader van een met de cliënt 

overeengekomen opdracht voor deze externe deskundige(n). In dat geval zullen wij deze gegevens 

niet zonder toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n). 

 

Beveiliging 

Belastingadviesbureau G. Petersen B.V.  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 met ons op via geerling@petersenacc.nl. 
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Uitoefening van rechten:  gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om 

persoonsgegevens in te zien, en te verzoeken om correctie of verwijdering. Daarnaast hebben 

betrokkenen het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Belastingadviesbureau G. 

Petersen B.V. en hebben betrokkenen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat 

betrokkenen bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij verwerken, in 

een computerbestand naar de betrokkene of een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, 

te sturen. 

Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de 

eigen persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking 

van de persoonsgegevens sturen naar geerling@petersenacc.nl of gebruikmaken van de 

contactgegevens bovenaan deze pagina. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een 

kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, 

indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 

paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van 

de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek. 
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