
 

 

 

Privacy statement 
 

Wij respecteren uw privacy. Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld of gebruikt 

worden door Van de Schootbrugge Belastingadvies, voor zover zij daarvoor als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in 

de zin van de AVG is aan te merken. Van de Schootbrugge Belastingadvies houdt zich aan de geldende wet- en 

regelgeving met betrekking tot persoonsgegevensbescherming en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan. 

 

Van de Schootbrugge Belastingadvies, gevestigd aan de F.A. Molijnlaan 131, 8071 EA Nunspeet, is verantwoordelijk 

voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

www.vandeschootbrugge-belastingadvies.nl  

F.A. Molijnlaan 131 

8071 EA Nunspeet  

tel. : 0341-760710 

 

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming 

De functionaris gegevensbescherming is de heer Albert van de Schootbrugge. Hij is bereikbaar via 

albert@vandeschootbrugge-belastingadvies.nl en telefoonnummer 0341-760710. 

 

Verwerking persoonsgegevens  

Van de Schootbrugge Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Wij verwerken de volgende (al dan niet bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Burgerservicenummer (BSN) 

• Bankrekeningnummer 

• Salarisgegevens 

 

Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens 

Van de Schootbrugge Belastingadvies verwerkt uw persoonsgegevens op één van de volgende rechtsgronden: 

• Toestemming 
 Als u toestemming heeft verleend mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Denk hierbij 
 bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent. U heeft 
 het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken. 

• Overeenkomst waarbij u partij bent  
 Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van accountants- of adviesdiensten, verwerken 
 wij persoonsgegevens als - en voor zover - dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. 

• Wettelijke verplichting 
 Van de Schootbrugge Belastingadvies is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en 
 financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken, bepaalde 
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 informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een 
 identiteitsbewijs (paspoort). 

• Gerechtvaardigd belang 
 Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een 
 gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige inbreuk 
 maken op uw privacy. 

 

Duur van bewaren persoonsgegevens 

Van de Schootbrugge Belastingadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld/ontvangen.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Van de Schootbrugge Belastingadvies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 

dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 

bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen 

voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van de Schootbrugge Belastingadvies 

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Van de Schootbrugge Belastingadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht 

om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Van de Schootbrugge Belastingadvies en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die 

wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek 

tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

albert@vandeschootbrugge-belastingadvies.nl. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 

strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Van de Schootbrugge Belastingadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen 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 via albert@vandeschootbrugge-belastingadvies.nl. Mocht hij uw klacht niet kunnen oplossen 

dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Overige 

Wij behouden ons het recht voor om - bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons verlangt - deze 

privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene versies. 
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