
PRIVACYVERKLARING 
 

Inleiding 
Wij respecteren de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De 
persoonsgegevens die u verstrekt zullen we beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons 
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacyregels. 
 
In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens 
gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij 
zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke 
bewaartermijnen wij hanteren. 
 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel? 
Tielemans Administraties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Titulatuur 

• Functie 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• BSN nummer 

• Bankgegevens 

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch. 
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 
Tielemans Administraties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het verwerken van uw administratie 

• Het verwerken van uw aangiftes (omzetbelasting, inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting) 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten. 
 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Tielemans Administraties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tielemans Administraties is echter wel 
gebonden aan wettelijke bewaartermijnen die door de overheid zijn opgelegd. De persoonsgegevens 
worden opgeslagen op beveiligde servers die in de EU zijn opgesteld. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Tielemans Administraties verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 



verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. Tielemans Administraties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 

Cookies 
Tielemans Administraties gebruikt alleen functionele cookies voor het actueel houden van haar 

website. Alleen op de contactpagina wordt in verband met Google Maps een ‘third party’ cookie 

gebruikt. 

Internetsites van derden 
Op onze website vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van 
toepassing. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. 
Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de 
website) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze links en het kenbaar maken 
van uw gegevens. 
 

Contactformulier 
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Door het contactformulier te gebruiken geeft u 
toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te 
sturen. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. 
Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat wij zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en 
daarna tot zes maanden voor een eventuele follow up. 
 

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met 
ons opnemen. U hebt de volgende rechten: 

• Een uitleg krijgen over de persoonsgegevens die wij verwerken en wat we daarmee doen; 

• De inzage in uw persoonsgegevens; 

• Het corrigeren van terechte fouten; 

• Het verwijderen van verouderde gegevens; 

• Het intrekken van toestemming; 

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik en het overdragen van uw gegevens naar een 
derde. 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen 
bij de onderstaande contactpersoon of de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Tielemans Administraties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 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, neem dan contact op met onze functionaris 
gegevensbescherming, info@tielemansadministraties.nl 
De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd door ons worden aangepast. Op deze Privacyverklaring is 
Nederlands recht van toepassing. 
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