PRIVACYVERKLARING Dijkstra Brekelmans
Uw privacy is belangrijk. Daarom informeren wij u – als dienstafnemer van Dijkstra Brekelmans – hierbij
graag over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
VOF Dijkstra Brekelmans (hierna: Dijkstra Brekelmans) houdt zich bezig met het ondersteunen van
organisaties, bedrijven en (rechts-) personen op het gebied van sociaal en financieel advies en diensten.
Wij leveren diensten aan particulieren, bedrijven en organisaties bij het opstellen en uitvoeren van: een
belasting aangifte; een btw aangifte; het opstellen van jaarrekeningen; het opstellen van een persoonlijk
financieel advies; het opstellen van een bedrijfsadvies; het indienen van een bezwaar of beroepsschrift;
het uitvoeren van de salarisadministratie; het uitvoeren van een projectadministratie; bij een opdracht op
basis van overeenkomst zoals een organisatieadvies; een quick scan; management ondersteuning,
projectleiding en projectverantwoording.
Dijkstra Brekelmans zal zich er voor inspannen passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen te treffen, die nodig zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid
van Persoonsgegevens te waarborgen en te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de
kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau waarborgen, gelet op de risico’s die de
Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. In
voorkomende gevallen wordt in het kader van de wet AVG, een aanvullende overeenkomst afgesloten.
Wij geven aan niemand, uitgezonderd op basis van een afspraak of overeenkomst met u, de
persoonsgegevens die wij verwerken door, ook niet aan het buitenland. Indien u als dienstafnemer
vragen heeft over bijvoorbeeld hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en/of welke persoonsgegevens
wij van u hebben verwerkt, zijn wij te bereiken via info@dijkstra-brekelmans.nl.
Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens voor onze eigen boekhouding (i.v.m. o.a. facturen), wat
Dijkstra Brekelmans verplicht is als gevolg van haar wettelijke boekhoudplicht.
Ook informeren wij u hierbij graag over uw rechten ter zake uw persoonsgegevens:
-

-

-

u hebt het recht Dijkstra Brekelmans te verzoeken om inzage van en correctie of wissing van
persoonsgegevens of beperking van de uw betreffende verwerking, evenals het recht tegen
verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
u hebt (in sommige gevallen) het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
intrekking daarvan; en
u hebt het recht een of meerdere klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
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Indien u echter een klacht, opmerking of vraag heeft, verzoeken wij u vriendelijk zich (eerst) bij ons te
melden, om te kijken of wij de klacht, opmerking of vraag zelf kunnen oplossen.
Indien u gebruik maakt van uw rechten en Dijkstra Brekelmans verzoekt uw persoonsgegevens te
wissen, wat u uiteraard geheel vrij staat, kan het mogelijke gevolg wel zijn dat (een deel van) Dijkstra
Brekelmans haar dienstverlening voor u zal (moeten) staken.
Dijkstra Brekelmans behoudt zich het recht voor deze verklaring te wijzigen.
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