Privacy Policy
Advies- en administratiekantoor Hoogeveen & Jonker hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Hoogeveen & Jonker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Hoogeveen & Jonker is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens leveranciers worden door Hoogeveen & Jonker verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstellingen:
-

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

Uitvoering van een overeenkomst

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Hoogeveen & Jonker de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

NAW gegevens;
Functie contactpersonen;
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Hoogeveen & Jonker niet langer bewaard dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7
jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en oud-cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Hoogeveen & Jonker verwerkt omdat zij gebruik maken
van onze diensten en/of omdat zij deze zelf aan ons verstrekken ten behoeve van de volgende
doelstellingen:
-

Administratieve doeleinden;
Verzenden van nieuwsbrieven en/of mailingen;
U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Om onze diensten en producten aan u te leveren;
Hoogeveen & Jonker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor bijvoorbeeld de belastingaangifte.

De grondslagen voor het verwerken van deze persoonsgegevens zijn:
-

Uitvoering van een overeenkomst;
Wettelijke plicht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Hoogeveen & Jonker de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

NAW gegevens;
Functie contactpersonen;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Burgerlijke staat;
Partner;
Bankgegevens;
Overlijdensdatum;
Salarisgegevens;
Functie;
Burgerservicenummer;
Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé;
Kopie en gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft);
NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van cliënten

Uw persoonsgegevens worden door Hoogeveen & Jonker niet langer bewaard dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn:
tenminste 7 jaar en ten hoogste 10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Hoogeveen & Jonker verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
-

Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De arbeidsovereenkomst.
De overeenkomst van opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Hoogeveen & Jonker de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
-

NAW gegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Salarisgegevens;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Hoogeveen & Jonker opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
-

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Het verzorgen van de internetomgeving;
Gebruik van cloudsoftware;
Het verzorgen van de salarisadministratie;
Het verwerken van administraties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Hoogeveen & Jonker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, voorzover die van ons kunnen worden
verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten
van de relevante beveiligingsmaatregelen. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
-

Gebruik van dubbele wachtwoorden, verificatiecodes en token
Digitale wachtwoordenkluis
Schermbeveiliging en printer/scannerbeveiliging met wachtwoord
Indringeralarm/alarmsysteem in het bedrijfspand van met persoonlijke code
Beveiligde website met certificaat
Beveiligingsbeleid met onder meer firewall, spamfilter en virusscanner, protocol gebruik
electronica-, internet social media werknemers en clean desk policy
Zakelijke mobiele telefoons en laptops beveiligd met wachtwoord en/of vingerafdruk en/of
schijf-encryptie
Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten en met derden
Gecertificeerd afvoeren van documenten met persoonsgegevens en harde
schijven/electronica
Gebruik disclaimer in e-mail
Backup- en herstelprocedures
Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd)
Bevoegdheden zijn functioneel toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de
uitvoering van de verwerking is belast (inclusief periodieke controle hierop)

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage of rectificatie van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Ook heeft u (uitgezonderd een aantal omstandigheden genoemd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming) recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één
van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!

Contactgegevens
Advies- en administratiekantoor Hoogeveen & Jonker
Gieterij 7a
2211 WC Noordwijkerhout
info@hoogeveenjonker.nl

