
 

PRIVACY-VERKLARING ADMINISTRATIEKANTOOR UITENTUIS VOF. 
 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy 

te beschermen.  

Dit privacy-beleid is van toepassing op de diensten van Administratiekantoor Uitentuis vof. U dient zich ervan bewust te zijn 

dat Administratiekantoor Uitentuis vof niet verantwoordelijk is voor het privacy-beleid van derden. 

ONS GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS / ONZE WERKWIJZE: 

Gebruik van onze diensten: Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten (opdracht) vragen we u om gegevens te 

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. (Bijvoorbeeld het doen van een 

belastingaangifte) Deze gegevens worden verwerkt in de door ons gebruikte software-pakketten. Met de leveranciers van 

deze pakketten hebben wij, indien nodig, een verwerkers-overeenkomst die voldoet aan de wetgeving.  De gegevens 

worden opgeslagen op onze eigen beveiligde computer of de server van onze software-leverancier. Wij zullen deze 

gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

Toestemming: Voordat wij uw aangifte (bijvoorbeeld Inkomstenbelasting) versturen, vragen wij uw toestemming. Hiermee 

geeft u toestemming  voor het verwerken van uw daarvoor benodigde gegevens. Uw gegevens zullen uitsluitend voor dit 

doel gebruikt worden. Ter verduidelijking: indien wij voor u de aangifte Inkomstenbelasting indienen, dan worden uw 

gegevens uitsluitend voor het samenstellen en indienen van deze aangifte Inkomstenbelasting gebruikt en bewaard. 

Bewaartermijn: wij hanteren de wettelijke bewaartermijn. 

Communicatie:  Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar (persoonlijke)  gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het 

mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen 

beveiligde server. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:  Wij vragen om uw persoonsgegevens op grond van uitvoering van een 

overeenkomst (opdracht).   Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die 

worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 

Derden: De informatie wordt niet met derden gedeeld. Wij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te 

respecteren. Ons kantoor is alleen actief in Nederland. Wij geven geen gegevens door aan “buitenlandse partijen”. 

Keuzes voor persoonsgegevens: Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle 

persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.  

Profiling: Ons kantoor doet niet aan “profiling”; uw gegevens worden hier dus ook niet voor gebruikt. 

Autoriteit Persoonsgegevens:  voor informatie over het gebruik van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de volgende 

website:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

We controleren regelmatig of we aan dit privacy-beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy-beleid, kunt u contact 

met ons opnemen: 

UITENTUIS.VOF@PLANET.NL                                                                                                                               TEL. 0299-374073 

mailto:Uitentuis.vof@planet.nl

