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Bedrijfsgegevens
Dit is de privacyverklaring van Zilt Belastingadvies & Administratie (hierna Zilt).
Zilt is een een’mans’zaak en wordt dan ook alleen door mij, Selma Voskamp-de Jong, vertegenwoordigd.
Zilt is gevestigd aan de Veesser Enkweg 21 te Veessen. Mijn telefoonnummer is 06-38750116 en mijn
mailadres is selma@ziltbelastingadvies.nl. Het kvk-nummer is 63898195.
Zilt verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG / GDPR).
Omdat je er als (potentiële) klant op moet kunnen vertrouwen, dat er met zorg om wordt gegaan met je
gegevens, heb ik deze privacy verklaring opgesteld. Deze privacy statement heeft vooral betrekking op de
persoonsgegevens van mijn klanten, aangezien ik op dit moment geen gegevens van niet-klanten
verzamel voor het verzenden van bijv. een nieuwsbrief.

Gegevensvastlegging
Doel van de gegevensvastlegging
Het doel van de gegevensvastlegging is mijn werk als belastingadviseur en administrateur zo goed
mogelijk te doen en te onderbouwen naar jouw als klant en naar derden, waarvan de belangrijkste de
Belastingdienst is.
Daarnaast moet ik voldoen aan de Wet Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) en moet ik op
basis van deze wet ook bepaalde gegevens vastleggen.
Welke gegevens?
Om je een zo goed mogelijk advies te kunnen geven, je administratie goed te kunnen verwerken of te
controleren en je aangiften zo goed mogelijk op te stellen, maak ik gebruik van de volgende gegevens:





NAW-gegevens
Geboortedatum
Paspoort / identiteitsbewijs (Wwft)
Alle financiële gegevens welke nodig zijn voor advies, administratie en/of aangifte (afhankelijk
van de opdracht), waaronder:
o (Kopieën van) belastingaangiften en belastingaanslagen
o Inkomensgegevens
o Gegevens van gemaakte kosten en uitgaven (zowel zakelijk als privé)
o Bankgegevens
o Verstuurde & ontvangen facturen*

*Nb. Door de verwerking van de door jou als klant verstuurde en ontvangen facturen (met name bij
administratie-opdrachten) heb ik daarmee ook de op die facturen aanwezige gegevens van jouw klanten
en leveranciers en geleverde producten/diensten verwerkt.
Ik zal nooit meer gegevens opvragen, dan ik nodig heb voor het uitvoeren van de opdracht. In principe
vraag ik de gegevens alleen bij jou, als (potentiële) klant op. Mocht ik gegevens bij derden opvragen, dan
stel ik je hiervan op de hoogte.
Ik maak via mijn website geen gebruik van cookies, Facebookpixels en dergelijk. Dus via die weg
verzamel ik geen gegevens.

Aan wie worden de gegevens verstrekt?
Bovengenoemde gegevens worden in de volgende gevallen doorgegeven aan derden:








In het geval van belastingaangiften worden de daarvoor benodigde gegevens rechtstreeks aan de
Belastingdienst verstrekt, dan wel via Unit4 Fiscaal gemak. Met U4 heb ik een
verwerkersovereenkomst.
In het geval van het voeren van een administratie worden de gegevens verwerkt in (en daarmee
verstrekt aan) E-boekhouden. E-boekhouden heeft de privacy van de verwerking van door haar
ontvangen gegevens vastgelegd in een privacy statement en haar algemene voorwaarden.
In het geval van een bezwaar aan of vragenbrief van de Belastingdienst verstrek ik alleen de
daarvoor relevant zijnde gegevens rechtstreeks aan de Belastingdienst.
In het geval van een adviesopdracht verstrek ik geen gegevens aan derden, alleen aan jou als
klant/opdrachtgever.
Bij verzoek van anderen dan hierboven om gegevens, zal ik dit eerst altijd overleggen met jou als
klant (tenzij dit in het kader van een FIOD-/Wwft-onderzoek niet is toegestaan, maar ik hoop en
ga er vanuit hier nooit mee te maken te krijgen).

Hoe lang bewaar ik de gegevens?
Bovengenoemde gegevens bewaar ik, zolang je klant bent bij mij en zolang wettelijk verplicht is. In
principe is dit 7 jaar, of in internationale situaties 10 jaar.

Beveiliging
Ik heb de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om je gegevens te beschermen. Ik maak
vanzelfsprekend gebruik van (dubbele) beveiliging van de bestanden (Word, Excel, PdF) en programma’s
(Toegang tot het beveiligde deel van de website van de Belastingdienst, E-boekhouden, Unit4 Fiscaal
gemak).

Jouw rechten
Het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)
Je hebt het recht om de eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen. Verder heb je het recht
om mij te verzoeken al je persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op
dataportabiliteit. Dit houdt in dat ik er voor zorg, dat je de aan mij verstrekte gegevens van mij kan
ontvangen en op een eenvoudige manier weer aan een andere organisatie kan verstrekken.
Het recht op intrekking van verleende toestemming
De meeste verstrekte persoonsgegevens zijn nodig voor het uitvoeren van de opdrachten. Wanneer ik je
gegevens anderszins gebruik, zal ik daar expliciet om toestemming voor vragen.
Je mag je (zowel impliciete als expliciete) toestemming voor het gebruik van je gegevens altijd intrekken.
Dit kun je het makkelijkste doen, door mij een e-mail te sturen.
Het recht om een klacht in te dienen
Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop ik met je persoonsgegevens om ga, heb je het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Natuurlijk hoop ik wel, dat wanneer je
klachten hebt, je deze eerst met mij bespreekt.

