Eerste Molenweg 12
1261 TD Blaricum
T: 035 533 05 11
E: j@seegers-administratie.nl

Seegers administratie belastingadvies b.v.
Seegers administratie belastingadvies b.v., gevestigd te Blaricum aan de Eerste Molenweg 12.
KvK nummer is: 53495101
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of
anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren wij als
verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
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Recht op privacy
Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in
overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.
Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw
persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden.
Verder bevat dit Privacy beleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking
van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.
Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacy beleid te wijzigen.
Attentie: Door gebruik te maken van onze diensten en door uw persoonsgegevens met ons te delen,
verklaart u ermee bekend te zijn dat uw persoonsgegevens, in dit Privacy beleid beschreven, door ons
worden verwerkt en geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Mocht u geen
toestemming aan ons willen geven, dan verzoeken wij u dit te laten weten middels een email aan
j@seegers-administratie.nl
Persoonsgegevens
In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze
website, voor administratie en belastingdienst, ontvangers van onze e-mails, personen die telefonisch
contact met ons opnemen.
Verwerking van persoonsgegevens
Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:
• direct van u, bijvoorbeeld wanneer u uw gebruik maakt van onze diensten, telefonisch contact
met ons opneemt of via onze website;
• direct van u, wanneer u onze website bezoekt, waaronder informatie die u aan ons verstrekt via
contactformulieren op onze website;
• van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee u al mee samenwerkt en u
toestemming geeft deze met ons te delen;
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Vastleggen van gegevens
Wij verzamelen onder meer identificatie- en/of contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van drie
grondslagen, namelijk hetzij
1. het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met
u, hetzij
2. het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde
belangen of van een derde, hetzij
3. op basis van uw toestemming.
Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze
gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.
1. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u;
2. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen of van een derde.
Persoonsgegevens:
Uw identificatie en/of contactgegevens
(naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
of andere contactgegevens)

Doelen en grondslagen:
-eigen klanten administratie (1)
-voor verwerken administratie (1)
-voor de Belastingdienst (1)
-om diensten te leveren die u heeft
gevraagd (1)

Verstrekking aan derden
In sommige gevallen zullen wij uw identificatie en/of contactgegevens met derde partijen delen, zoals
bijvoorbeeld de Belastingdienst.
Wij baseren de verstrekking van uw identificatie en/of contactgegevens aan deze derden op uw
toestemming. U heeft op ieder moment het recht om uw toestemming in te trekken. U kunt dit doen door
contact met ons op te nemen via j@seegers-administratie.nl
Wij delen wij uw persoonsgegevens alleen met derde partijen die zijn gevestigd in de Europese Unie (EU).
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor
de persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt. Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of
indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen zullen wij de persoonsgegevens voor langere
perioden bewaren.
Beveiliging persoonsgegevens
We hebben de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen getroffen om een
veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij specifieke risico’s. Wij beschermen uw persoonsgegevens
tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot
persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden.
Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw
persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).
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Contact
Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post gericht aan
Seegers administratie belastingadvies b.v, Eerste Molenweg 12, 1261 TD Blaricum of
via j@seegers-administratie.nl

Blaricum, 25 mei 2018
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