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Geachte cliënt,

In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonluke
gegevens, die w'lj in het kader van onze werkzaamheden onwangen.

Onze contactgegevens
U kunt ons telefonisch bereiken onder nummer OLO-5224L36 of 06-13476830. U kunt ons
ook mailen op info@hertoqfiscaal.nl. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere
informatie over ons kantoor kunt vinden. Deze website vindt u via www.hertogfiscaal.nl.

Onze diensWerléning
Ten behoeve van onze relaties verzorgen w'rj administratieve diensten, fiscale aangiften en
geven wij advies met betrekkingen tot deze werkzaamheden en specifieke (fiscale)
aangelegenheden in het bijzonder.

Wat wij voor u gaan doen (voor zover van toepassing)
Ook u heeft ons verzocht de nodige fiscale aangiften te verzorgen en indien nodig de
daaraan voorafgaande administratieve werkzaamheden (veelaLbetreft dit de boe[houding
met bijbehorende aangiften omzetbelasting en loonadministratie inclusief aangiften
loonheffingen) te verrichten. Met name voor deze laatste activiteit is in het veileden met de
zakelijke klanten een overeenkomst van opdracht gesloten.

Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen bedienen vragen wij van u veel persoonlijke zaken, zoals naam, adres,
woonplaats, geboortedatum en fiscale gegevens.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische
en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis
kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe gebruiken wij de van u onWangen gegevens?
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Wij gebruiken de gegevens die wij van u kr'rjgen om onze werkzaamheden naar behoren te
kunnen uitvoeren. Voor het verzorgen van de nodige fiscale aangiften hebben wij uw fiscale
nummer(s) nodig.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de
werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk zeven jaar nadat het kalenderjaar of
boekjaar is geëindigd zullen die documenten waarin de persoonsgegevens die w'rj van u in dit
kader hebben venruerkt worden vernietigd.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u w'rj wel of
niet ontvangen. Gegevens die nodig z'rjn ter uiWoering van verschillende wetten en regels,
zoals de verplichting tot het geven van informatie aan de belastingdienst moeten altijd
worden verstrekt. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder
samen.

a) U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
Dit overzicht verstrekken w'rj u kosteloos.

b) Indien u meent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben
verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat w'rj

uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u

werken correct zijn,

c) Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben
geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verw'rjderen. Uiteraard
voldoen wij in dat geval aan uw verzoek. Registratie(s) op basis van wettelijke regels
blijven daarvan uitgezon$erd.

d) Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde.
Bíjvoorbeeld uw notaris, advocaat of bank. Na ontvangst van uw vezoek zullen wÍj zo
spoedig mogelijk uw vezoek uitvoeren.

e) Indien w'rj van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, b'rjvoorbeeld van uw
bank of andere adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie

:'
hebben ontvangen.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in
het gebruik?

Het niet verstrekken van of het achterhouden van informatie die tot onjuiste aangiften
kunnen leiden, zijn reden voor het doen van ondezoek en een melding in het kader van de
WWFT.

Heeft u vragen of klachten?

Zoals hierboven aangegeven, proberen w'rj zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens
om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met
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uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. WU zullen dan
deze vragen zo goed mogelijk beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is
omgegaan, dan spreken w'rj de wens uit dat u hierover ook contact opneemt met ons
kantoor. Deze klacht wordt deskundig en zorgvuldig behandeld.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens
zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen b'rj de Autoriteit Persoonsgegevens:
www. a utoriteitpersoonsgeqevens. n l.
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