Privacyverklaring
Gegevens
Administratie en Belastingadvies Muurmans hier na te noemen Mr. Bookkeeper is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Darryl
Muurmans is de gegevensbescherming van Mr. Bookkeeper. Zijn contactgegevens zijn:
E-mail: info@MrBookkeeper.nl
Telefoon: 06-51881467
Adres: Beukengaard 54, 5051 ZE te Goirle
Inleiding
Mr. Bookkeeper verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld via fysieke documenten, onze website, e-mail, telefoon,
Messenger of Whatsapp. Gegevens die Mr. Bookkeeper van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het
kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Mr. Bookkeeper in ieder geval en ten minste
worden verwerkt.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam;
Voorletters;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
Kopie identiteitsbewijzen;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
Gegevens over uw activiteiten op onze website;
Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor
bijvoorbeeld de fiscale aangiften;
IBAN/ bankrekeningnummers.
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Verwerkt Mr. Bookkeeper ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Mr. Bookkeeper verwerkt geen
bijzondere persoonsgegevens.
Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke
verplichting, maar meestal doen wij dit om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening.
• Communicatie en informatievoorziening;
• De levering van onze diensten;
• Marketing en sales activiteiten uit te voeren;
• Het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die nodig zijn voor het voeren van de administratie en het doen van de belastingaangiftes;
• Facturering en incasso;
• De verbetering van onze diensten.
In kader van onze bedrijfsvoering delen wij o.a. de gegevens met andere partijen (ontvangers) zoals
Belastingdienst, banken en Kamer van Koophandel. In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij
persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet
toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis
van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst
opnieuw toestemming voor vragen.
Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld
als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit
kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de
persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn
van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze
systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij
betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang
hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die
derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard
zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen
zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit
houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor
genoemde doeleinden.
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Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband
met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw
expliciete toestemming aan derden verstrekken voor een goed doel of commerciële doeleinde.

In kaart brengen websitebezoek
Mr. Bookkeeper gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere website
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten,
of daar op een andere manier naar verwijzen. Mr. Bookkeeper heeft geen zeggenschap over de inhoud
of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en zijn in geen geval aansprakelijk voor
de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete
goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@MrBookkeeper.nl

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,
zal Mr. Bookkeeper u hierover binnen 10 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via
info@MrBookkeeper.nl
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Beveiliging
Mr. Bookkeeper 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 Mr. Bookkeeper maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen..
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover
met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacy.
Tot slot
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van Mr. Bookkeeper. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen en navraag te doen bij onduidelijkheden.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Mr. Bookkeeper. Wij moeten
je erop wijzen dat Mr. Bookkeeper niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites,
die via een link op onze website bereikbaar zijn.
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 1 januari 2020
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