Privacy verklaring
Wat doet Hans Rood Administraties met uw gegevens?
Een hele logische vraag vinden wij en daarom geven we hier natuurlijk graag antwoord op!
Alle informatie en de documenten die u op onze website achterlaat, bijvoorbeeld door u aan
te melden als cliënt, worden door ons gebruikt om u te voorzien van passend advies en
informatie. Uw gegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem. Wanneer wij denken dat
een advies of relevante informatie voor u interessant zou kunnen zijn dan nemen we graag
contact met u op. Dit doen we bij voorkeur telefonisch, maar anders via mail of Skype.
Wij bewaren uw gegevens na aanmelding gedurende de periode waarin u cliënt blijft. Na
opzegging zullen wij u vragen of u bij ons ingeschreven wilt blijven.
Welke gegevens verzamelt Hans Rood Administraties?
Alleen de benodigde gegevens om u nu en in de toekomst te kunnen voorzien van advies!
Dit zijn eigenlijk alleen de gegevens die u ook bij ons op de website achterlaat zodat we
weten hoe u heet, waar u vandaan komt en hoe we contact met u op kunnen nemen. En
natuurlijk ook uw bedrijfsadministratie.
Maar welke gegevens zijn dan benodigd?
In eerste instantie dus alleen de gegevens die u zelf aanlevert wanneer u zich bij ons
aanmeldt. Vervolgens worden uiteraard alle gegevens vastgelegd die nodig zijn voor het
voeren van uw bedrijfsadministratie.
Natuurlijk gaan we uw gegevens en administratie nooit delen met derden wanneer u hier
geen toestemming voor hebt gegeven.
Hierbij de gegevens die wij verwerken op een rijtje;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Website
Rechtsvorm
KvK nummer
BTW nummer

•
•
•

Beschrijving activiteiten
Zakelijke IBAN
Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor expliciet toestemming
is gegeven

Wilt u precies weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen? U kunt deze te allen
tijde opvragen, bijvoorbeeld via een mail naar info@hansroodadministraties.nl.
Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Om u goed te kunnen voorzien van de juiste adviezen en correcte dienstverlening hebben
alle collega’s van Hans Rood Administraties toegang tot de gegevens uit het systeem
ExactOnline. We kunnen hierdoor snel schakelen en alle collega’s van Hans Rood
Administraties kunnen hierdoor voor u aan de slag gaan!
Wij zijn uiterst voorzichtig met alle gegevens in ons systeem, om die reden hebben wij
bepaalde protocollen ingezet om te voorkomen dat de data gelekt kan worden. Onder deze
vallen onder andere:
•

Regelmatige wisseling van wachtwoord;
• Data export kan alleen uitgevoerd worden door bevoegd personeel;
• Wij slaan gegevens centraal op;
• Wij controleren en verwijderen met regelmaat overbodige gegevens en contacten.
Mocht er onverhoopt toch een databreuk plaatsvinden maken wij hiervan een melding bij de
autoriteit persoonsgegevens alvorens de zover bij ons bekende betrokkenen te laten weten
wat en hoe dit plaats heeft kunnen vinden.
Persoonlijk & eerlijk
Bij Hans Rood Administraties staat een persoonlijke & eerlijke manier van werken centraal,
daarbij horen ook vertrouwen en transparantie. We vinden het daarom ook geen probleem
wanneer u uw gegevens wilt inzien, updaten, laten archiveren of misschien wel helemaal
wilt verwijderen uit ons systeem. Natuurlijk bieden we u ook altijd en per direct de
mogelijkheid om u uit te schrijven voor mailings, wanneer u hier geen behoefte (meer) aan
hebt. Neem hierover dus gerust contact met ons, binnen maximaal drie werkdagen hebt u
altijd een reactie van ons!

