Privacyverklaring
Timmer-Aalten B.V.

Inleiding
In deze verklaring willen wij u meer informatie verstrekken
over welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we
deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Een
duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan
als Timmer-Aalten zorgvuldig met uw persoonsgegevens te
werk gaat. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie
die u ons verstrekt geheel vertrouwelijk wordt behandeld.
Als u de privacyverklaring kort zou samenvatten komt het
erop neer dat we uw persoonsgegevens:
• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn
overeengekomen;
• niet met anderen zullen delen;
• zorgvuldig zullen beveiligen.
Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de
privacyverklaring, vragen die niet met deze
privacyverklaring worden beantwoord, suggesties en/of
opmerkingen heeft over de inhoud hiervan of wanneer u
een klacht heeft over de manier waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag in
contact met u. De contactgegevens van ons kantoor zijn
als volgt:
info@timmer-aalten.nl.
Deventerstraat 35
7311 LT Apeldoorn
Tel: 055 577 28 00
Persoonsgegevens die wij verwerken
Timmer-Aalten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht op hoofdlijnen van de
persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk
van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt.
• voor- en achternaam
• voorletters
• geslacht
• geboortedatum
• geboorteplaats
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• curriculum vitae (cv)
• bankrekeningnummer
• financiële gegevens
• fiscale identificatienummers

Deventerstraat 35
7311 LT Apeldoorn

T (055) 577 28 00
E info@timmer-aalten.nl

Gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Timmer-Aalten verwerkt de volgende gevoelige
persoonsgegevens van u:
• Burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag(en) wij
persoonsgegevens verwerken
Timmer-Aalten verwerkt uw persoonsgegevens voor
verschillende doeleinden. Mogelijk zijn niet alle doeleinden
op u van toepassing. De verschillende doeleinden zijn:
• om onze dienstverlening te kunnen (blijven) verrichten;
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• wij verwerken ook uw persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor de belastingaangifte.
Op basis van de volgende grondslagen verwerken wij uw
persoonsgegevens:
• toestemming;
• uitvoeren van een overeenkomst, zodat wij u kunnen
bellen of een e-mail kunnen sturen indien dit nodig is
om onze dienstverlenin g uit te kunnen voeren;
• wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld; omdat wij door
onze beroepsorganisaties NBA, Register
Belastingadviseurs en de Belastingdienst verplicht zijn
gesteld doormiddel van wet- en regelgeving zorg te
dragen voor een correcte dossiervorming.
Uw rechten
U heeft recht om op ieder gewenst moment een verzoek in
te dienen om de door u verstrekte gegevens in te zien, te
wijzigen of in zijn geheel te laten verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om bezwaar te maken tegen, of beperking
te verzoeken van het verwerken van uw persoonsgegevens.
U heeft te allen tijden het recht om uw toestemming met
betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens in
te trekken.
Een verzoek met betrekking tot het overdragen van
persoonsgegevens aan derden kan worden gericht aan:
info@timmer-aalten.nl

timmer-aalten.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij
het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze
kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te
maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Timmer-Aalten
zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op
uw verzoek reageren. Timmer-Aalten wil u er tevens op wijzen
dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Gegevens verstrekt via online formulieren
Onze website maakt gebruik van een online formulier
waarmee bezoekers algemene informatie kunnen
aanvragen. De via dit formulier gevraagde en verstrekte
gegevens worden gebruikt om contact op te nemen en aan
het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens
kunnen door Timmer-Aalten worden opgeslagen in haar
relatiebeheersysteem en kunnen worden
gebruikt om u informatie te verstrekken over de
dienstverlening van Timmer-Aalten.
Delen van persoonsgegevens met derden
Timmer-Aalten deelt uitsluitend uw persoonsgegevens met
derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst of om te voldoen aan eventuele
wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
gegevens. Timmer-Aalten blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Daarnaast verstrekt Timmer-Aalten uw
persoonsgegevens aan derden als dit in belang is voor de
cliënt. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke
toestemming zoals bijvoorbeeld aan de Belastingdienst en
banken.
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Cookies
Timmer-Aalten maakt gebruik van technische en functionele
sessie-cookies. Het betreft analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Beveiliging
Timmer-Aalten vindt het beschermen van uw
persoonsgegevens een belangrijk vereiste. Daarom heeft
Timmer-Aalten passende maatregelen genomen 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 op met ons via info@timmer-aalten.nl.
Hoe lang bewaren we persoonsgegevens
Timmer-Aalten bewaart uw persoonsgegevens die zij
verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
van het gegevensverwerking dan wel op grond van de
wet- en regelgeving is vereist.

timmer-aalten.nl

