
 

 

 

 
 
 
 

Privacyverklaring, d.d. 13 februari 2019 
 
 
Algemeen 
In deze verklaring laat ik u weten welke persoonsgegevens José Boers bv verzamelt, 
waarom ze deze gegevens verzamelt en wat ze er mee doet. José Boers bv vindt het 
belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgt ervoor dat de 
persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. 
In deze privacyverklaring wil ik u hierover graag duidelijk en transparant informeren en 
geef ik u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens.  
 
Wat zijn persoonsgegevens? 
Er zijn gegevens die iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld de naam, adres, 
leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar één persoon herleid kunnen 
worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar 
bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die 
persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s 
worden gezien als persoonsgegevens. 
 
Van wie verwerkt Jose Boers bv persoonsgegevens? 
Jose Boers bv verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie ze direct of indirect een 
relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van: 

• Personen waarvoor Jose Boers bv de financiële jaarstukken samenstelt (voor zzp-ers), 
de aangifte inkomstenbelasting of de maandelijkse salarisberekening verzorgd; 

• Personen waarvoor Jose Boers bv in het verleden bovengenoemde werkzaamheden 
heeft verricht;  

• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar Jose Boers bv een 
relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad. 

 
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 
Jose Boers bv verwerkt de persoonsgegevens in diverse software programma’s die nodig 
zijn voor de uitvoering van de hiervoor genoemde werkzaamheden. Ze verwerkt deze 
gegevens nadat zij deze heeft verkregen van de betreffende persoon zelf. 
Jose Boers zelf is verantwoordelijk voor het verantwoord omgaan met persoonsgegevens. 
Met alle betrokken leveranciers worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. 
 
Waarvoor verwerkt Jose Boers bv persoonsgegevens? 
Als u opdracht geeft voor het indienen van een aangifte inkomstenbelasting, het 
berekenen van een salarisstrook of het samenstellen van een jaarrekening, heeft José 
Boers bv persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kan ze op de juiste wijze 
de werkzaamheden verrichten.  



 

 

Als u eenmaal klant of een relatie van Jose Boers bv bent, dan wil ze u goed van dienst zijn. 
Ze gebruikt uw naam en adresgegevens of e-mail gegevens bijvoorbeeld om contact met u 
te onderhouden en u te informeren over zaken die voor u van belang kunnen zijn. 
Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. 
Wilt u niet benaderd worden voor een bepaald doel? Dan kunt u dit aan mij mededelen.  
 
Verwerkt Jose Boers bv ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, 
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. 
José Boers bv verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als dat moet op basis van de 
wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerkt ze deze 
gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. 
Jose Boers bv controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen 
niet worden geregistreerd. 
 
Hoe gaat Jose Boers bv met mijn persoonsgegevens om? 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 
normaal gebruik binnen Jose Boers bv, de wettelijke termijnen of het doel waarvoor zij zijn 
verwerkt. 
 
Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 
Op grond van beroepsvoorschriften in het kader van geheimhouding, mogen alleen 
personeelsleden van Jose Boers bv bij de gegevens.  
 
Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Jose Boers bv 
Wil José Boers bv gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk 
verwerkt waren? Dan kan dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe 
verwantschap bestaat. 
Indien voor een goede verwerking van de gegevens software van externe partijen nodig is, 
wordt daarvoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. 
 
Hoelang worden mijn gegevens bewaard? 
Voor het bewaren van de gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. 
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Jose Boers bv gebonden aan de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving. 
 
Kan ik zien welke gegevens Jose Boers bv van mij verwerkt? 
Op ieder gewenst moment kunt u de gegevens die door Jose Boers bv verwerkt worden, 
opvragen of inzien.  
 
  



 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht? 
Heeft u opmerkingen of suggesties over de inhoud van deze verklaring of heeft u vragen of 
klachten over de verwerking van persoonsgegeven, dan kunt u terecht bij Jose Boers zelf. 
Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met Jose Boers via info@joseboers.nl. 
 
OPT-OUT 
Op dit moment werkt Jose Boers bv niet met algemene mailings. Mocht ze in de toekomst 
gebruik willen maken van deze communicatie dan kunt u zich door middel van een OPT-
OUT in iedere e-mail afmelden voor het ontvangen van verdere berichten over het 
betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie.  
 
Wijzigingen privacy beleid 
Jose Boers bv behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy 
beleid. 
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