Privacy beleid Cliënten Van Coert & Partners
Algemeen
Wij gebruiken de persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Wij
informeren je door deze privacyverklaring openbaar te maken via onze website en onderdeel de laten
uitmaken van de overeenkomsten die wij met jou sluiten.
Over ons
Van Coert & Partners, gevestigd aan Computerweg 37, (3822 AA) te Amersfoort, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in de zin van de AVG.
Functionaris Gegevensbescherming bij Van Coert & Partners (hierna: “VCP”) is dhr. mr. N.A. Rezakhani,
bereikbaar op info@vancoert.nl
Hieronder vind je informatie over de verschillende doelen waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken.
1. Voor de uitvoer van onze overeenkomst
Voor het leveren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens.
Onze diensten kunnen wij alleen leveren als wij daarbij persoonsgegevens verwerken.
Onder deze dienstverlening valt:
‐ (dagelijkse) communicatie,
‐ het verwerken van de zakelijke administratie,
‐ het opstellen van de jaarrekening/aangifte Inkomstenbelasting/aangifte Omzetbelasting/aangifte
Intracommunautaire prestaties/aangifte Loonheffingen.
Verwerkte persoonsgegevens hiervoor:
• NAW‐gegevens
• Geboortedatum
• BTW‐ID en BTW‐nummer, LH‐nummer en RSIN
• Startdatum bedrijf
• KVK
• Fiscaal partner (Geboortedatum, BSN)
• Jaaroverzicht banken
• Lening overzichten en gerelateerde documenten
• Bonus
• AOV
• Giften
• Dividend

• Geslacht/ aanhef
• BSN
• Emailadres
• IBAN
• Bedrijfsactiviteit(‐en)
• Kinderen
• Jaaropgaven
• Vermogensdocumenten
• Lijfrente
• Ziektekosten
• Studiekosten
• Overige inkomsten

2. Wettelijke verplichtingen
Als administratiekantoor zijn wij verplicht om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft). Hiervoor is het noodzakelijk om onze klanten kunnen identificeren en
verifiëren.
De grondslag is het voldoen aan de wettelijke verplichting (artikel 6 (1) c AVG).
De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken zijn als volgt;
• Identiteitsbewijs (paspoort, ID‐kaart, Nederlands rijbewijs)
• Naam
• Geboortedatum

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Coert & Partners bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de
persoonsgegevens.
4. Delen van persoonsgegevens met derden
Van Coert & Partners verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
5. Cookies die wij gebruiken
Zie Cookie Policy.
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je op verzoek doen
via jouw contactpersoon bij VCP. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact
met ons opnemen door te mailen naar info@vancoert.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Van Coert &
Partners zal zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. Van Coert & Partners wil je er tevens op wijzen dat je
de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van Coert & Partners neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met info@vancoert.nl.
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