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Anita Administratie Kantoor, gevestigd aan Van Tydencampstraat 11, 7721 XG te Dalfsen, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
De verwerking van uw persoonsgegevens wordt door mij gedaan, doordat u gebruik maakt van mijn
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Bij het aangaan van mijn dienstverlening zal expliciet door middel van een toestemmingsformulier
aangegeven worden welke persoonsgegevens voor uw dienstverlening gebruikt worden. Dit formulier
wordt door u ondertekend.
Anita Administratie Kantoor verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Afhandelen van PGB administratie
- Indienen en verwerking Inkomstenbelasting/Toeslagen
- Financiële dienstverlening in het kader van omzetbelasting en verlies/winst rekening ZZP’er
- Financiële dienstverlening in het kader van budget coaching
- Digitaal (persoons)gegevens op te vragen
- U te kunnen bellen indien dit voor de dienstverlening noodzakelijk is
Hoe lang (persoons)gegevens bewaard blijven:
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. De gegevens worden extern
opgeslagen van voorgaande jaren en verwijderd wanneer de bewaartermijn verlopen is.
Een aantal bewaartermijnen specifiek benoemd zijn:
- PGB en overige administratieve zaken
: 5 jaar
- Budget coaching
: 3 jaar
- Belastingen en gerelateerde zaken
: 7 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden:
Gegevens worden niet aan derden verkocht en informatie zal uitsluitend verstrekt worden indien
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting, na
toestemming van de klant.
Cookies, of vergelijkbare technieken:
Er wordt geen gebruik gemaakt van 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 de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik kunt
opvragen ter inzage, correctie of verwijdering. Ook kunt u een verzoek doen tot intrekking van de
toestemming. Graag uw verzoek richten aan: info@anitaadministratiekantoor.nl. Uw verzoek is gedaan
wanneer u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee stuurt. Maak in deze kopie je
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Beveiliging
De bescherming van uw gegevens neem ik serieus en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van
misbruik, neem dan contact op met mij via info@anitaadministratiekantoor.nl. of telefonisch
via 06-22810272.

