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Privacyverklaring 

I: Inleiding 
1. Hagemeijer & Tissen belastingadviseurs B.V., gevestigd aan Eiger 3, 1186 ED te Amstelveen, 
Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67399991 (hierna: “H&T”) 
hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie en ziet erop 
toe dat dergelijke informatie rechtmatig, behoorlijk en transparant wordt behandeld. H&T heeft 
daarom deze privacyverklaring opgesteld. Met deze privacyverklaring geeft H&T u inzicht in hoe wij 
als bedrijf voor diverse (wettelijke) doeleinden met uw persoonsgegevens omgaan. 

 

II: Gebruik van persoonsgegevens 
2. Op het gebruik van persoonsgegevens is vanaf 25 mei 2016 de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (hierna: “AVG”)1 van toepassing2. H&T verzamelt en verwerkt 
persoonsgegevens enkel voor de hieronder genoemde doeleinden: 

• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 
partij is en/of verwerkingen die noodzakelijk zijn in de aanloop naar de totstandkoming van 
een overeenkomst. 

• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust. 

• De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. 

 
III: Rechten van betrokkenen 
3. Een “betrokkene” in de zin van de AVG is een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon”. Op verzoek, informeert H&T u, op toegankelijke en begrijpelijke wijze, over de verwerking 
van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 
in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H&T. Tevens 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, 
door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming dan 
wel bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uw contactpersoon bij H&T. 
Uiteraard zullen de wettelijke verplichtingen met betrekking tot bijvoorbeeld bewaartermijnen van 
gegevens door H&T in acht worden genomen. 

 

4. H&T zal een dergelijk verzoek uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst behandelen. H&T zal u 
dan een volledig en duidelijk overzicht sturen van de betreffende persoonsgegevens, inclusief een 
omschrijving van het doel van de verwerking. Als onverhoopt blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist, 
onvolledig of niet relevant zijn, kunt u een aanvullend verzoek doen om de persoonsgegevens te laten 
wijzigen of aan te vullen.  

 

5. Indien u het niet eens bent met het gebruik, door H&T, van uw persoonsgegevens, kunt u een 
klacht indienen bij de Nederlandse “Autoriteit Persoonsgegevens” via de website 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

 
1 Verordening (EU) 2016/679 van 27 April, 2016 (PB L-119 van 4 mei, 2016). 
2 Tot dat moment is de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” van kracht in Nederland. 
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IV. Verwerkingsverantwoordelijke en (sub-)verwerkers 
6. H&T is de zogeheten “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de AVG, zijnde de partij 
die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 

 
7. H&T kan in uitzonderingssituaties andere bedrijven inschakelen om diensten voor haar uit te 
voeren. H&T blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Met deze bedrijven maakt H&T, indien en voor zover relevant, contractuele afspraken over de 
omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Deze andere bedrijven 
worden “verwerkers” respectievelijk “sub-verwerkers” genoemd. 

 
V: Delen met derden 
8. Uw persoonsgegevens worden enkel aan derden verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u hiervoor 
toestemming heeft verleend. 

 

VI: Cookies 
9. Via de websites www.htbelastingadviseurs.nl en www.debelastingpraktijk.nl kan H&T gebruik 
maken van cookies. De cookies worden op uw harde schijf geïnstalleerd zodat u de websites op een 
goede manier kunt benaderen. De meeste websites maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat 
cookies op uw harde schijf worden geplaatst, dan bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het 
gebruik van cookies uit te sluiten. De cookies die H&T de mogelijkheid geven om gegevens die op 
operationele systemen aanwezig zijn vast te leggen of te benaderen worden door H&T niet gebruikt.  

 
VII: Geautomatiseerde individuele besluitvorming 
10. H&T neemt geen besluiten uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. 

 
VIII: Beveiliging persoonsgegevens 
11. H&T heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen 
dat uw persoonsgegevens verloren gaan of dat onbevoegden toegang krijgen tot uw 
persoonsgegevens. Hiervoor worden onder andere beveiligde servers en een provider die over 
Europese privacy certificaten beschikt gebruikt (o.a. SCC- en PKI-certificaten). Indien er reden is om 
aan te nemen dat uw persoonsgegevens niet voldoende beveiligd zijn door H&T dan wel dat er 
indicatie hieromtrent bestaat, neem dan contact op met uw contactpersoon bij H&T. 

 

IX: Bewaartermijn persoonsgegevens 
12. H&T bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de 
verwerking. H&T hanteert een bewaartermijn van 10 kalenderjaren. Buitenlandse inkomens- en 
vermogensgegevens kunnen om aan wettelijke termijnen te voldoen 12 kalenderjaren bewaard 
worden. Alleen relevante gegevens zullen gedurende deze periode worden bewaard. 

 
X: Datalekken 
13. H&T stelt alles in het werk om datalekken te voorkomen. Voor onverhoopte situaties dat zich 
een datalek voordoet, kan H&T genoodzaakt zijn een melding te maken bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens en, in voorkomend geval, aan betrokkene(-n). 

 
XI: Wijzigingen 
14. H&T behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen en/of te wijzigen. 
Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, zal H&T u hiertoe overeenkomstig informeren. 

*** 
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