
 

Privacy verklaring Harten AA’s Accountants 
 
 

Harten AA’s Accountants, gevestigd aan Dorpsstraat 2A, 6681 BN Bemmel, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw 
persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw 
persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de 
dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is.  
 
Contactgegevens:  
Harten AA’s Accountants 
Dorpsstraat 2A 
6681 BN Bemmel 
Telefoon: 0481 450214 
Email: info@harten-aas.nl 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
Wij gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en 
bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. 
 
Persoonlijke identificatiegegevens: 
naam, voornamen, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN nummer 
Persoonlijke kenmerken: 
geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit 
Overige gegevens: 
Bankgegevens, loongegevens, gezinssamenstelling en inhoud van e-mails 
 
Waarom gebruiken wij persoonsgegevens (doelen)  
Zoals elke organisatie hebben ook wij persoonsgegevens nodig voor de 
bedrijfsvoering. De aard van de dienstverlening brengt daarnaast met zich mee dat 
persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van de producten en diensten die 
wij aan onze klanten leveren. 
 
De wet stelt voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. Rechtmatigheid 
is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Wij gebruiken persoonsgegevens uitsluitend als 
een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd. Hieronder 
worden de doelen en bijbehorende grondslag genoemd waarvoor wij de 
persoonsgegevens verwerken.  
 
De grondslag op basis waarvan wij vrijwel alle persoonsgegevens verwerken is de 
noodzaak voor een (goede) uitvoering van onze dienstverlening. Dit geldt voor alle 
producten en diensten die wij voor onze klanten verzorgen, de overeenkomsten met 
leveranciers, de arbeidscontracten met ons personeel en alle bedrijfsvoering die 
daarvoor noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld de personeels- en financiële administratie 
en ICT-processen, nodig om de bedrijfsvoering correct, efficiënt en veilig te laten 
verlopen.  
 
De grondslag ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’ is van toepassing op 
bijvoorbeeld de financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan 
fiscale controles. Daarnaast is de accountant in de bedrijfsvoering gehouden aan 
enkele wettelijke plichten, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het 
kader van de Wwft. 
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Dienstverlening door derden  
Wij schakelen andere bedrijven in om onze dienstverlening efficiënt, correct en veilig 
te laten verlopen. Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en ICT-systemen, 
maar ook gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners.  
De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder onze verantwoordelijkheid. Als 
deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw 
persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een bewerkersovereenkomst gesloten 
waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de 
geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen. 
 
Verstrekking aan derden  
Uw persoonsgegevens worden door ons nooit zonder uw toestemming doorgegeven 
aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting 
aan ten grondslag ligt.  
 
Informatie die bestemd is voor de overheid of de bank, zoals belastingaangiften en 
financiële rapportages worden door ons uitsluitend doorgegeven indien u hiervoor 
toestemming heeft gegeven. Het heeft onze voorkeur dat u deze documenten zelf 
naar deze derde partijen doorstuurt. 
 
Uw rechten  
Met in achtneming van onze wettelijke bewaarplicht heeft u 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 Harten AA’s 
Accountants.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens naar ons mailen. 
  
Beveiliging 
Harten AA’s Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft 
naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw 
persoonsgegevens 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 met ons. 
Harten AA’s Accountants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Inbreuk op de beveiliging  
Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk 
(datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Harten AA’s Accountants neemt in geval 
van een datalek die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen 
en Harten AA’s Accountants te voorkomen. 
 
Doorgifte naar andere landen  
Uw persoonsgegevens zullen door ons niet worden doorgegeven naar landen buiten de 
EU.  
 


