Privacyverklaring
KG boekhouding, gevestigd in Heiloo, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van
de persoonsgegevens die zijn vermeld in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
KG boekhouding
Willibrordus Business Centrum, Kennemerstraatweg 464, unit 3.18, 1851 NG Heiloo
tel: 072-2100102
www.kgboekhouding.nl | info@kgboekhouding.nl

Deze persoonsgegevens verzamelen wij
via de website
Deze gegevens worden (automatisch) verzameld als je de website bezoekt:
•

IP-adres

•

gegevens over je activiteiten op onze website

•

internetbrowser en apparaat type

Het IP adres komt alleen voor in logbestanden voor de beveiliging van de website.
De andere gegevens worden verzameld en verwerkt door de statistiekendienst van Google
Analytics, om ons inzicht te geven in het websitebezoek. De gegevens zijn anoniem en worden
niet gedeeld, ook niet met andere Google-partijen. Dit is vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst die KG boekhouding met Google heeft gesloten.
via ons kantoor
Deze gegevens verstrek je als je de diensten van KG boekhouding gebruikt. We hebben deze
gegevens nodig om voor (of namens) je te kunnen werken.
•

burgerservicenummer (BSN)

•

voor- en achternaam

•

geslacht

•

geboortedatum

•

geboorteplaats

•

nationaliteit

•

adresgegevens

•

telefoonnummer

•

bankrekeningnummer

•

e-mailadres

•

je foto

•

overige persoonsgegevens die je tijdens gesprekken, in correspondentie of telefonisch
met ons deelt
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Met dit doel verwerken wij persoonsgegevens
KG boekhouding verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•

identificatie;

•

het beantwoorden van je vragen;

•

het inrichten en voeren van je (salaris-)administratie ;

•

het afhandelen van je betalingsverkeer;

•

het verzorgen van je aangifte;

•

contact met je opnemen als dit nodig is;

•

het versturen van de kwartaalnieuwsbrief over je administratie;

•

je informeren over wijzigingen van onze diensten;

•

je informeren over belangrijke wijzigingen in de wet- of regelgeving;

•

een account voor je aanmaken in de softwarepakketten die wij gebruiken

•

overige diensten die wij aan je verlenen;

•

wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe worden verplicht,
bijvoorbeeld voor de controle van je belastingaangifte.

De wettelijke grondslagen daarvoor zijn:
•

de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en KG boekhouding;

•

de wettelijke verplichtingen die daarbij horen;

•

de wettelijke verplichting om onze klanten te identificeren (zie de wet Wwft);

•

de toestemming die je ons daarvoor geeft of hebt gegeven.

Verwerking van je persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden verwerkt door de programma’s waarmee wij werken. Soms gaat
een deel van die verwerking zonder onze tussenkomst. Als dat zo is, dan controleren wij dit altijd.
We gebruiken de volgende computerprogramma’s of -systemen:
•

Twinfield – dit programma is nodig om je boekhouding te doen

•

Basecone – via dit programma stuur je stukken voor je administratie in

•

We-Fact

•

Unit 4 Fiscaal Gemak – voor het maken en beveiligd verzenden van je aangifte

•

LaPosta – via dit programma versturen wij de nieuwsbrieven

•

Microsoft Office 365 – mailverkeer, klantencorrespondentie en archief

Delen van gegevens
KG boekhouding deelt je gegevens alleen met derden als dat nodig is voor onze dienstverlening
aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen je gegevens met:
•

PV Expert – dit bedrijf levert de salarisstroken (als KG je salarisadministratie doet)

•

Google – analytische gegevens van de website (deze gegevens zijn geanonimiseerd)

Met alle bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een
verwerkersovereenkomst gesloten. Zo zorgen we voor hetzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid bij iedereen die met je persoonsgegevens werkt.
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Zo beveiligen wij je persoonsgegevens
We hebben alle maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken wij gebruik van beveiligde
verbindingen tussen ons kantoor en de softwareleveranciers waarmee wij werken en loggen wij
in via two-step authentification.

Zo lang bewaren we je persoonsgegevens
KG boekhouding bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor
deze zijn verzameld. Als we de gegevens niet meer nodig hebben, of als de wettelijke
bewaartermijn voorbij is, dan verwijderen we de gegevens uit de systemen.
•

Klanten van KG
Onze branche heeft te maken met de belastingwetgeving. Daarom hanteren wij de fiscale
bewaartermijn van zeven (in sommige gevallen tien) jaar.

•

Bezoekers website
Google Analytics: deze gegevens worden 14 maanden bewaard en dan automatisch
verwijderd.

•

Overig
Heb je informatie of een offerte opgevraagd, maar ben je geen klant geworden? Of
hebben wij bij jouw bedrijf informatie of een offerte opgevraagd maar zijn wij geen klant
geworden? Dan verwijderen wij je persoonsgegevens na uiterlijk een jaar.

Jouw recht: inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je hebt ook
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons kunt vragen om de gegevens
die wij van je hebben naar jou of een andere organisatie te sturen. Tot slot heb je recht om je
toestemming voor de gegevensverwerking (tijdelijk) in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van je gegevens.
•

Een verzoek met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen
naar info@kgboekhouding.nl. We reageren binnen vier weken op je verzoek.

•

Wij wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
Website
KG boekhouding gebruikt uitsluitend functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
De cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat wij onze website kunnen optimaliseren.
Deze cookies worden tot maximaal twee jaar na je websitebezoek bewaard.
Google
Google Analytics plaatst cookies om de statistiekendienst te kunnen leveren. Wij gebruiken deze
dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De cookies bevatten anonieme
informatie en worden geplaatst en uitgelezen door Google. Google voldoet daarbij aan de
geldende regelgeving (lees ook de privacyverklaring van Google). Deze cookies worden maximaal
twee jaar na je websitebezoek automatisch verwijderd.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
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