Privacyverklaring
Privacy is voor Scheepmaker Fiscale & Financiële Dienstverlening B.V. van groot belang. Wij houden ons
dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes
gebruiken. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke
doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring geldt voor alle (natuurlijke) personen van wie Scheepmaker Fiscale & Financiële
Dienstverlening B.V. persoonsgegevens verwerkt.
Deze privacyverklaring is van toepassing op:
•
•
•

Cliënten van Scheepmaker Fiscale & Financiële Dienstverlening B.V.;
Potentiele cliënten met wie Scheepmaker Fiscale & Financiële Dienstverlening B.V. contact
heeft gelegd;
Alle andere personen van wie Scheepmaker Fiscale & Financiële Dienstverlening B.V.
persoonsgegevens verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website of onze dienstverlening verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of verkregen uit andere bronnen, in het kader van de door u
gevraagde dienst. Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen zijn persoonsgegevens verkregen
uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster of beschikbaar gestelde
persoonsgegevens op openbare zakelijke websites.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf
toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten
doen.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Scheepmaker Fiscale & Financiële
Dienstverlening B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Scheepmaker Fiscale &
Financiële Dienstverlening B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:
•
•
•

•

het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
de uitvoering van onze dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht
advocaten, notarissen en fiscalisten om bij bepaalde diensten informatie in te winnen en
vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs
(paspoort).
zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Scheepmaker
Fiscale & Financiële Dienstverlening B.V., haar relaties en haar medewerkers;
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Rechtsgrond van de verwerking
Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden
gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Scheepmaker Fiscale & Financiële
Dienstverlening B.V. zich op baseert zijn:
• Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze
toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
• Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van fiscale en/of financiële diensten, verwerken wij
persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
• Wettelijke verplichting
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht advocaten,
notarissen en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder
andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).
Contact via mail@scheepmaker.nl
Via het emailadres mail@scheepmaker.nl kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. De gegevens die
u ons hierbij verstrekt bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben
beantwoord. Mocht u geen cliënt worden en verrichten wij geen van de hierna genoemde diensten, dan
zullen wij uw gegevens tot 6 maanden bewaren. Wel kunt u toestemming geven om uw gegevens langer
te bewaren, omdat wij mogelijk op een later tijdstip u van dienst kunnen zijn.
Dienstverlening
Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht van deze vormen, de
gegevens die we hiervoor verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan. Let
op: het is mogelijk dat er afwijkingen op deze privacyverklaring bestaan, aangezien hierover met u
aparte afspraken gemaakt kunnen worden. Met concrete vragen hierover kunt u contact met ons
opnemen.
Aangiftes
Voor het verzorgen van uw aangiftes verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens,
salarisgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, Burgerservicenummer en alle overige financieel
relevante informatie. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten.
Voor het bewaren van deze gegevens volgen wij de wettelijke fiscale bewaarplicht, ook als u geen cliënt
meer van ons bent. Momenteel is deze wettelijke fiscale bewaarplicht indien er sprake is van:
-

Particulieren 5 jaar;
Onderneming 7 jaar;
Herzieningstermijn van aftrek voorbelasting voor onroerende zaken 10 jaar.

Tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende procedure of wij hierover
afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.
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Adviespraktijk
Wij bieden een variëteit aan onderwerpen en zaken waarover wij u kunnen adviseren. De gegevens die
we hiervoor van u ontvangen kunnen dan ook zeer uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die we van
u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve van het geven van goed fiscaal en/of financieel
advies. Voor het bewaren van deze gegevens volgen wij de wettelijke fiscale bewaarplicht, ook als u
geen cliënt meer van ons bent. Momenteel is deze wettelijke fiscale bewaarplicht indien er sprake is
van:
-

Particulieren 5 jaar;
Onderneming 7 jaar;
Herzieningstermijn van aftrek voorbelasting voor onroerende zaken 10 jaar.

Tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende procedure of wij hierover
afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.
Administratiediensten
Wij kunnen ook uw administratie verzorgen, zoals bijvoorbeeld de salarisadministratie voor uw
personeel. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten behoeve
van het verzorgen van uw administratie, en daarmee behorende advies- en/of aangifte
werkzaamheden. Voor het bewaren van deze gegevens volgen wij de wettelijke fiscale bewaarplicht,
ook als u geen cliënt meer van ons bent. Momenteel is deze wettelijke fiscale bewaarplicht indien er
sprake is van:
-

Particulieren 5 jaar;
Onderneming 7 jaar;
Herzieningstermijn van aftrek voorbelasting voor onroerende zaken 10 jaar.

Tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende procedure of wij hierover
afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden te bereiken.
Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen,
verstrekken wij niet aan derde partijen voor commerciële doeleinden van deze partijen. Wij geven uw
persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst (zoals de Belastingdienst of pensioenfonds), als wij daarvoor toestemming van u hebben
gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.
Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:
•
•

Externe ICT-dienstverleners;
De leverancier van onze administratie- en aangiftesoftware;
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•
•

Externe pensioen consultants;
Externe juridische dienstverleners;

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor te zorgen dat zij
zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese
Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn
bij de behandeling van uw dossier.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens
uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd
voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Wij
kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van onze diensten.
Gegevensbeveiliging
Scheepmaker Fiscale & Financiële Dienstverlening B.V. maakt gebruik van zorgvuldige
veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen
dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw
persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding.
Links naar andere websites van derden
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing
op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet
garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites
gebruik te maken.
Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Dit kunt u doen door schriftelijk contact met ons op te nemen via mail@scheepmaker.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.
U heeft de volgende rechten:
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
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•
•
•

intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Klacht indienen
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via mail@scheepmaker.nl of door te bellen met 020 624
5881. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor
contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met ons
op via onderstaande contactgegevens:
Scheepmaker Fiscale & Financiële Dienstverlening B.V.
Bezoekadres:
Kantoorgebouw The Curve
TT Vasumweg 58B, unit 8
1033 SC Amsterdam
Postadres:
Postbus 15075
1001 MB Ansterdam
Tel: 020 624 5881
mail@scheepmaker.nl
KvK 41155311
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