
Privacyverklaring HW Accountants 

Inleiding 
 

HW Accountants hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  

In deze Privacyverklaring 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. HW Accountants 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;  

- 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.  

Als HW Accountants zijn wij voor een groot deel van onze dienstverlening verantwoordelijk voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in 

algemenere zin, vragen heeft hierover verzoeken wij u contact met ons op te nemen. 

Wat wij doen 
 

Wij verzorgen diverse diensten op het gebied van financiële dienstverlening zoals u op deze website 

kunt nalezen. In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan 

een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze 

dienstverlening. Als wij optreden als verwerker is op onze werkzaamheden onze 

verwerkersovereenkomst van toepassing. Deze zullen wij u separaat doen toekomen. 

Verwerking persoonsgegevens (doeleinden) 
 

Wij verwerken persoonsgegevens omdat wij onze diensten anders niet goed kunnen verrichten. Dit 

betekent ook dat als u geen persoonsgegevens verstrekt, wij onze diensten niet kunnen uitvoeren. 

Voor ons zijn persoonsgegevens een middel om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.  

Onze verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één of meer van de volgende 

grondslagen: 

- Wij hebben toestemming ontvangen van de betrokken persoon. 



- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.  

- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting 

(bijvoorbeeld de uitvoering van verschillende belastingwetten). 

Te verwerken persoonsgegevens 

  

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal 

gaat het om de volgende gegevens:  

NAW-gegevens;  

- Functie contactpersonen;  

- Geboortedatum en –plaats;  

- Geslacht;  

- Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;  

- Kopie identiteitsbewijzen;  

- Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);  

- Leeftijd;  

- Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;  

- Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor 

bijvoorbeeld fiscale aangiften);  

- Bankrekeningnummer;  

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische 

achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand, of 

seksuele geaardheid. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en 

gebruiken van voornoemde gegevens vragen.  

Bewaartermijn 
 

HW Accountants bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor 

deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist (termijn bewaarplicht basisadministratie 7 

jaar) 

Vertrouwelijkheid 
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat 

noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke 

verplichting te voldoen. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen genomen; 

- Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding 

daarvan. 

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 

technische incidenten. 



- Wij maken gebruik van een extern automatiseringsbedrijf. Onze hardware is beveiligd met 

antivirussoftware en firewalls. 

Rechten omtrent uw gegevens  
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. 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. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

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. 

Incidenten met persoonsgegevens  

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende 

persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de 

hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de 

verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben 

ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.  

Wijzigingen 

Ongetwijfeld zal ons privacy beleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de 

privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.  

Tot slot  

Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacy beleid. 

Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat 

graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten is Hugo Westgeest.  

 

Contactgegevens 
HW Accountants  

Lange Hille 39 

3261 TK Oud-Beijerland 

Tel: 0186-626868 

Hugo@hwaccountant.nl 


