Privacybeleid
Maat & Van der Veen Accountants én Adviseurs
ALGEMEEN
Bij Maat & Van der Veen Accountants én Adviseurs (hierna: Maat & Van der
Veen) worden naast bedrijfsgegevens ook persoonlijke gegevens van cliënten
verwerkt. Deze persoonsgegevens worden noodzakelijkerwijs door ons
verzameld bij cliënten voor het goed uitvoeren van de diverse opdrachten die wij
voor onze cliënten uitvoeren. U mag er vanuit gaan dat wij zorgvuldig en veilig
met die gegevens omgaan.
Maat & Van der Veen draagt zorg voor een adequate waarborg van privacy onder
andere door maatregelen op het gebied van fysieke en toegangsbeveiliging.
Voor de wettelijke kaders rondom deze regeling is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van toepassing.
UITGANGSPUNTEN
Wij gaan op een veilige manier om met persoonsgegevens en wij respecteren de
privacy van cliënten en andere betrokkenen. De volgende uitgangspunten zijn
daarbij met name leidend:
Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en
zorgvuldige wijze verwerkt.
Grondslag en doelbinding
Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens alleen voor bepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en
verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag
verwerkt.
Dataminimalisatie
Ons beleid is erop gericht alleen die persoonsgegevens te verzamelen en te
verwerken die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Het bewaren
van persoonsgegevens kan nodig zijn om opdrachten goed uit te kunnen voeren
of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
Integriteit en vertrouwelijkheid
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze strikt
vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met
een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn
verzameld. Daarbij dragen wij zorg voor passende beveiliging van
persoonsgegevens. Deze beveiliging geldt zowel de fysieke toegang van het

kantoor als de toegang van de softwaretoepassingen. Waar mogelijk maken wij
gebruik van tweestapsverificatie.
Delen met derden
Voor de uitvoering van onze opdrachten zijn wij mede afhankelijk van software
die door derden ter beschikking is gesteld. In de licentievoorwaarden met deze
derde partijen zijn afspraken vastgelegd over het naleven van de AVG.
Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt,
wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk
beperkt.
Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn ten
opzichte van het met de verwerking te dienen doel.
Rechten van betrokkenen
Uitgangspunt is dat wij ten alle tijd de rechten van betrokkenen respecteren en
naleven binnen de wettelijke kaders.
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