
 

Privacy verklaring TvdW 

 

Contactgegevens TvdW 

Adres kantoor:   Prof. Eykmanweg 5a 

5144 ND Waalwijk 

Adres postbus:  Postbus 212 

    5140 AE Waalwijk 

Telefoonnummer: 0416 – 337793 

Mailadres:   info@twanvandewiel.nl 

 

Dit is de privacy verklaring van Twan van de Wiel Administratieve Begeleiding B.V. (hierna: TvdW). 

TvdW is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens. In deze privacy verklaring wordt 

beschreven hoe deze gegevensverwerking tussen TvdW en de opdrachtgever geschiedt en voor welke 

doeleinden deze gegevens worden verwerkt. 

 

Onder opdrachtgever wordt tevens verstaan de persoon of rechtspersoon welke gegevens achterlaat 

op de website, of de website bezoekt.  

 

Artikel 1. Doeleinden en rechtsgrond verwerking persoonsgegevens 

TvdW verwerkt persoonsgegevens met als doel de klant te ondersteunen bij de administratie, 

adviseren bij vraagstukken en het doen van belastingaangiften. TvdW verwerkt deze gegevens 

uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor 

werkzaamheden met betrekking tot het voeren van een (loon)administratie, welke niet onderdeel 

uitmaakt van een samenstellingsopdracht of aangifte IB, is de verwerkingsovereenkomst van 

toepassing. Deze overeenkomst is op te vragen via info@twanvandewiel.nl. Met het accepteren van 

de privacy verklaring gaat u ook akkoord met de verwerkingsovereenkomst, indien van toepassing op 

de opdracht.  

 

Artikel 2. Ontvanger persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden ontvangen door TvdW. Zij deelt deze persoonsgegevens niet onnodig 

met derden. TvdW verwerkt deze gegevens alleen als zij hiertoe wettelijk verplicht is of noodzakelijk is 

om opdrachten van opdrachtgever uit te voeren. 

 

Artikel 3. Doorgeven persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden door TvdW niet doorgegeven aan een bedrijf buiten de EU of een 

internationale organisatie.  

 

Artikel 4. Bewaartermijn gegevens 

De persoonsgegevens worden door TvdW bewaard zolang deze de opdracht heeft van de 

opdrachtgever om de overeenkomst voort te zetten. TvdW bewaart uw persoonsgegevens niet langer 

dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren. Wanneer er sprake is van verbreking van de 

overeenkomst worden de gegevens volgens de wettelijke bewaarplicht bewaard. Na deze termijn zal 

TvdW zorgdragen voor de verwijdering van de data en documenten.  
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Artikel 5. Beveiliging 

TvdW neemt alle technische en organisatorische maatregelen die van haar verwacht mogen worden 

om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Daarnaast zorgt TvdW voor maatregelen die erop gericht zijn om onnodige verzameling en verdere 

verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. 

 

Artikel 6. Rechten van betrokkenen en klachtenhandeling 

De opdrachtgever heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft de opdrachtgever het recht om de eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de 

persoonsgegevens door TvdW en heeft opdrachtgever het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat opdrachtgever bij TvdW een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover 

wordt beschikt in een computerbestand naar de opdrachtgever of een ander, te sturen.  

 

Opdrachtgever kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de 

persoonsgegevens sturen naar info@twanvandewiel.nl. TvdW reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk 

binnen vier weken, op het verzoek. TvdW wil opdrachtgever er tevens op wijzen dat er de 

mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

Artikel 7. Geautomatiseerde besluitvorming 

TvdW neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) 

gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft besluiten die worden genomen door 

computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

 

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken 

TvdW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. TvdW gebruikt alleen gegevens die 

uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze website bezoeken. Deze informatie 

wordt in een beveiligde omgeving opgeslagen en is slechts toegankelijk voor een beperkte aantal 

professionals binnen onze organisatie. Verkregen informatie wordt nimmer aan derden verhuurd of 

verkocht. 

 
Artikel 9. Wijzigingen en contact 

TvdW behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Daarom wordt aanbevolen 

om periodiek de privacy verklaring op de website te controleren. Indien u bezwaar tegen of vragen 

over de (gewijzigde) privacyverklaring heeft, kunt u contact opnemen via info@twanvandewiel.nl. 

 

 

mailto:info@twanvandewiel.nl
mailto:info@twanvandewiel.nl

