Privacystatement Administratiekantoor van Broekhoven Financiële dienstverlening
Waarom dit privacystatement?
Dank voor uw interesse in Administratiekantoor van Broekhoven Financiële dienstverlening
(Verder genoemd VBFD) en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening
verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen
dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. In dit
privacystatement willen wij u hierover nader informeren. Voor specifieke dienstverlening
kunnen aparte of aanvullende regels van toepassing zijn.
Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?
VBFD is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met
ingang van 25 mei 2018 - de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onderaan treft u
de contactgegevens van VBFD aan.
Als we het over VBFD hebben dan hebben we het over de juridische entiteit
Administratiekantoor van Broekhoven Financiële dienstverlening B.V., ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 2809.7129.
Voor welke doelen verzamelt VBFD uw persoonsgegevens?











In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw gegevens alleen voor de uitvoering
van onze taken als administratiekantoor. Meer specifiek vragen wij u om uw
persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:
Om met u een opdrachtgever/ opdrachtnemer relatie aan te gaan en te
onderhouden en hiervoor een financiële, personeels-, uren- en/ of
salarisadministratie te voeren.
Om aangiftes aan de belastingdienst te verzorgen denk aan inkomstenbelasting,
omzetbelasting e.d.
Om pensioenaangiften te doen, jaarrekeningen op te stellen, uw administratie te
voeren.
Om u te informeren over onze dienstverlening.
Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits
en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de
bedrijfsveiligheid
Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen en/of het aanvragen van
subsidies en premiekortingen, denk bijvoorbeeld aan de identificatie of het afdragen
van belastingen en sociale premies

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw
gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen wij u conform de
wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.
Op welke wettelijke gronden mogen wij uw gegevens verzamelen?
Wij verwerken uw persoonsgegevens:






Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te
nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een
dienstverlening overeenkomst en/ of een arbeidsovereenkomst.
Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk
bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het afdragen aan een pensioenfonds.
Omdat u (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven
toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

Waar en wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met VBFD delen, bijvoorbeeld door:




Een dienstverlening overeenkomst met ons aan te gaan
Een arbeidsovereenkomst met ons aan te gaan
Per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met één van de medewerkers
van VBFD

Welke gegevens verzamelen wij?
Als u onze opdrachtgever wordt:














NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
Burgerservicenummer
Geslacht
Nationaliteit
Kopie ID DGA
Statuten
Uittreksel Kamer van koophandel
Bankrekeningnummer
Kopie bestaande administratie
Kopie Jaarrekeningen, en alle benodigde gegevens voor het opstellen van de
jaarrekening
Notulen aandeelhoudersvergaderingen
Kopie overeenkomsten gesloten namens en/of met uw onderneming
Belastinggegevens

Als u onze opdrachtgever wordt en wij in opdracht van u uw salarisadministratie voeren:










NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
Burgerservicenummer
Geslacht
Nationaliteit
Kopie ID DGA
Statuten
Uittreksel Kamer van koophandel
Bankrekeningnummer
Kopie bestaande administratie















Kopie Jaarrekeningen, en alle benodigde gegevens voor het opstellen van de
jaarrekening
Notulen aandeelhoudersvergaderingen
Kopie overeenkomsten gesloten namens en/of met uw onderneming
Belastinggegevens
Gegevens van medewerkers in loondienst, zijnde:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
Geboortedatum, geboorteplaats
Geslacht
Burgerlijke staat
Bankrekeningnummer
Kopie ID-bewijs, werkvergunning
Nationaliteit
Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en
verzuimregistratie

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
We kunnen uw persoonsgegevens delen met service providers, verzekeraars, de
belastingdienst, Pensioenfondsen, de bank, hypotheekverstrekkers, schuldeisers, in
overeenstemming met de geldende wetgeving. VBFD zal uw persoonsgegevens alleen
vrijgeven in overeenstemming met dit privacystatement en/of indien dit wettelijk is vereist.
VBFD kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw
persoonsgegevens in opdracht van VBFD door een cloudservice provider kunnen worden
verwerkt en opgeslagen. VBFD heeft organisatorische en contractuele maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te
leggen aan onze cloudserviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens
uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld
hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve
van de fiscus (belastingdienst), in acht. De wettelijke bewaartermijnen zijn als volgt: Uw
kopie ID en loongegevens voor de loonheffing worden tot 5 kalenderjaren bewaart na het
beëindigen van de overeenkomst. De rest van het dossier wordt tot 7 kalenderjaren na het
beëindigen van de overeenkomst bewaart.
In kaart brengen website bezoek
Op de website van VBFD worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. VBFD gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt .

Welke rechten hebt u?
Wij wijzen u op uw wettelijke recht van inzage, correctie, wissing en beperking. Verzoeken
tot correctie kunt u doorgeven aan uw contactpersoon. Overige verzoeken hiertoe kunt u
indienen via onderstaande contactgegevens. Op uw verzoek zullen wij binnen 4 weken
reageren.
Beveiligen
VBFD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van VBFD maakt gebruik van een betrouwbaar SSL
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VBFD verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met VBFD op via info@vbfd.nl. www.vbfd.nu en
www.vbfd.nl zijn de websites van VBFD. VBFD is als volgt te bereiken:
Postadres: Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
Vestigingsadres: Regulusweg 11, 2516 AC Den Haag
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 2809.7129
Telefoon: 070- 365 08 08
E-mailadres: info@vbfd.nl

