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Privacyverklaring Zwolse Adviesgroep 
 

Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring 
opgesteld. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten alsmede op de website van de Zwolse 
Adviesgroep. Daar waar gesproken wordt van Zwolse Adviesgroep en/of wij wordt bedoeld Zwolse 
Accountants Maatschap, Accountantskantoor Van Schaik en Partners B.V. en Accountantskantoor 
J.A. Mol en Partners B.V.    

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij willen u graag duidelijk en 
transparant informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.  

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals 
omschreven in deze privacyverklaring.  

Categorieën van persoonsgegevens en doeleinden 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u, uw werkgever, uw debiteur of crediteur, danwel 
andere officiële instanties zoals de belastingdienst of de Kamer van Koophandel, aan ons heeft 
verstrekt. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij kunnen herleiden uit uw bezoek aan 
onze website.  

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

• contactgegevens, salarisgegevens, persoonsgegevens in (financiële) administraties, (email) 
correspondentie en andere persoonsgegevens die wij nodig hebben om onze dienstverlening 
goed uit te voeren; 

• contactgegevens die u ons in eerste instantie (mondeling) hebt gegeven waaronder gegevens 
op visitekaartjes; 

• contactgegevens en andere persoonsgegevens welke ingevuld zijn op het contactformulier 
via onze website; 

• persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische 
nieuwsbrieven en IP-nummer; 

• persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen, zoals: persoonsgegevens beschikbaar op 
social media platforms (zoals LinkedIn), persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster en persoonsgegevens beschikbaar op 
openbare (zakelijke) websites. 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. Wij 
gebruiken verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers 
en firewalls. 
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Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden (zoals 
opgenomen in artikel 6 van de AVG): 

• Toestemming: 
Als u toestemming heeft verleend, mogen wij uw persoonsgegevens verwerken. Hierbij kunt 
u denken aan het toesturen van onze nieuwsbrieven indien u nog geen klant van ons bent. U 
heeft het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken. 

• Overeenkomst waarbij u partij bent: 
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van accountants- en/of adviesdiensten, 
verwerken wij persoonsgegevens als- en voor zover- dat voor het uitvoeren van de opdracht 
noodzakelijk is. 

• Wettelijke verplichting: 
Wij zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
(WWFT) verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken, bepaalde informatie in te 
winnen en vast te leggen. Het gaat hierbij onder andere om een kopie van uw 
identiteitsbewijs. Verder zijn wij op grond van wet- en regelgeving mede vanuit onze 
beroepsorganisaties (NBA en RB) verplicht om bij de uitvoering van onze werkzaamheden 
zorg te dragen voor voldoende dossiervorming. Ook verwerken wij persoonsgegevens bij 
bijvoorbeeld het verzorgen van de belastingaangiften voor onze cliënten.  

• Gerechtvaardigd belang: 
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij (of een derde partij) daar een 
gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking mag vervolgens geen onevenredige 
inbreuk maken op uw privacy. 

Derden 

Tot uw persoonsgegevens hebben slechts onze medewerkers en derden toegang die belast zijn met 
of leiding geven aan de activiteiten die in verband staan met de verwerking van de desbetreffende 
persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken. 

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet met derden worden gedeeld. Als uw persoonsgegevens 
wel worden gedeeld, doen wij dit uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, dit voor 
ons noodzakelijk is in verband met de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of als 
de wet dit van ons vraagt. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij ook gegevens delen omdat dit van 
vitaal belang is voor degene van wie wij gegevens delen. 

Bewaartermijn 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere wettelijke bewaartermijn van 
toepassing is. 

Uw rechten  

U heeft het recht om op elk gewenst moment te verzoeken om de door u verstrekte gegevens in te 
zien, te wijzigen of aan te passen. Indien blijkt dat de door ons verwerkte persoonsgegevens 
onjuistheden bevatten, kunt u ons verzoeken om deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te 
verwijderen of af te schermen.  Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) 
dragen aan een derde. 
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Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u contact 
opnemen met onze directeur. Hierbij kunnen wij aanvullende informatie vragen, bijvoorbeeld een 
legitimatie. Ons uitgangspunt is, dat wij uw verzoek binnen één maand na ontvangst behandelen.  
Dan zoeken wij samen met u naar een voor beide partijen bevredigende oplossing. Mochten wij er 
onverhoopt samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende site: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Beveiliging  

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u dit melden bij de directie. Wij 
hebben onder meer de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

• toegang tot gegevens wordt geborgd door fysieke en administratieve toegangscontrole; 
• om de kans op ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens tot een minimum te beperken, 

beschermen wij onze netwerken en netwerkapparaten met firewalls en antivirus op 
computers, laptops en servers; 

• zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder 
meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot 
deze gegevens. 

Cookies 

Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en deze kan optimaliseren.  

Overige 

Wij behouden ons het recht voor om, bijvoorbeeld omdat veranderende wetgeving dat van ons 
verlangt, deze privacyverklaring aan te passen. Op deze website plaatsen wij eventuele herziene 
versies. 

 


