
                                                                             

Privacy beleid 

Dit privacy beleid van CMC Accountancy legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke 
gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens 
zullen altijd bij ons blijven, en nooit openbaar worden gemaakt. U kunt te allen tijde contact 
opnemen met ons voor vragen over ons privacy beleid. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

CMC Accountancy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Naam (initialen, achternaam) 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Geboortedatum 
 Woonplaats, postcode en huisnummer 
 Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft) 
 Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé 
 BSN nummer 
 Foto en beeldmateriaal, geluidsopnames, camerabeelden 
 Kadastergegevens en Kamer van Koophandel informatie en uittreksels 

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien 

noodzakelijk, zijn in ieder geval: 

1. De Werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening van Opdrachtnemer, in 
het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Verwerker; 

2. Het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Verwerker dan wel Sub-
verwerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem; 

3. Het gegevens-en technisch beheer, ook door een Sub-verwerker; 
4. De hosting, ook door een Sub-verwerker. 

Bewaartermijnen 
Er wordt op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) gesproken over verschillende 

mogelijkheden met betrekking tot de bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen 

zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren rekening houdend met de geldende wetgeving. Hierbij 

kijken zij hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden 

gebruikt. 

In de Wpb staat dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard dan noodzakelijk is voor 

het doel waarvoor zij verzameld en verwerkt worden. Deze bepaling is ook verwerkt in de AVG. 

Opdrachtnemer zal zich houden aan de geldende wettelijke bewaartermijnen. 



Opdrachtnemer zal zich in deze aan de bepalingen van de AVG houden en mag daarbij 

persoonsgegevens in een archief bewaren als dit bestemd is voor historische, statistische of 

wetenschappelijke doeleinden. 

Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 20, AVG) 

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt 

ook de rechten van de betrokkenen: 

 Recht op informatie: Betrokkenen hebben het recht om te vragen of zijn/haar 
persoonsgegevens worden verwerkt. 

 Inzagerecht: Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, 
zijn/haar gegevens worden verwerkt. 

 Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een 
verzoek indienen om dit te corrigeren. 

 Recht van verzet: Betrokkenen hebben het recht te vragen om hun persoonsgegevens niet 
meer te gebruiken. 

 Recht om vergeten te worden: In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven 
om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten 
verwijderen. 

 Recht op bezwaar: Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de 
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal hieraan voldoen, tenzij er 
gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking. 
 

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen bij 

Opdrachtnemer. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via de e-mail ingediend worden. Opdrachtnemer 

heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek 

gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Opdrachtnemer laten weten wat er met het verzoek gaat 

gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij 

Opdrachtnemer, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van 

een verzoek kan Opdrachtnemer aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit 

van de betrokkene. 

Delen van persoonsgegevens met anderen 

CMC Accountancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 
dit 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 
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. CMC Accountancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via info@cmcaccountancy.nl. 

 


