Privacyverklaring
Smit & De Leeuw Administratie- en belastingadvieskantoor B.V. (Smit & De Leeuw)
Bescherming van uw persoonsgegevens
Smit & De Leeuw is een onderneming die in opdracht van haar klanten o.a. de volgende
werkzaamheden uitvoert:
 het verzorgen van (bedrijfs)administraties
 opstellen van tussentijdse rapportages
 het voeren van salarisadministraties
 het opstellen van jaarrekeningen
 het verzorgen van fiscale aangiften, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, erfbelasting e.d.
 het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
 het aanvragen van toeslagen
 het geven van belastingadviezen
Om deze taken te kunnen uitvoeren, verzamelen en verwerken wij privacygevoelige informatie, ook
wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven, bijvoorbeeld fiscalisten, pensioenadviseurs of
notarissen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Smit & De Leeuw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder ook de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat
betekent dat wij in ieder geval:






slechts persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt;
deze verwerking beperken tot enkel de minimaal benodigde gegevens die voor dat doel
noodzakelijk zijn;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de vastgelegde
persoonsgegevens te beveiligen en datalekken te voorkomen;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de aan ons verstrekte opdracht;
ervoor zorgdragen dat de vastgelegde persoonsgegevens juist zijn en deze niet langer
bewaren dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven;

Verwerking van persoonsgegevens
Smit & De Leeuw verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en
bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. De grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is in
het algemeen de overeengekomen (schriftelijke) opdracht. Voor het uitvoeren van deze opdracht
kunnen wij de volgende gegevens van u vragen:
Gewone persoonsgegevens
Naam/voorletters/tussenvoegsel
Titel
Adres
Postcode
Woonplaats

Telefoonnummer
Emailadres
Website
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Overlijdensdatum
Burgerlijke staat
Werkzaam bij organisatie
Bankrekeningnummer (IBAN)
Voertuigkenteken
Bijzondere persoonsgegevens
Salarisgegevens
Burgerservicenummer (BSN)
Kopie paspoort of ander geldig legitimatiebewijs
Genoemde gegevens worden door ons bewaard zolang de overeenkomst loopt, doch niet langer dan
noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven.
Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt o.a. gebruik gemaakt van software van de
volgende leveranciers:
SnelStart Software (financiële administraties)
Salar Nederland (salarisadministratie, aangiften loonheffingen)
Radar Software (CRM systeem en facturatie)
Nextens (fiscale aangiften BTW, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)
Infine (rapportgenerator)
KPN (externe back-up van data)
Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Smit & De Leeuw heeft persoonsgegevens nodig voor haar bedrijfsvoering. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van de
diensten die Smit & De Leeuw voor haar klanten verricht.
De privacywet stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Rechtmatigheid is
daarbij een belangrijk uitgangspunt. Smit & De Leeuw verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als één
of meer uitgangspunten van toepassing zijn die in de wet worden genoemd.
De grondslag op grond waarvan Smit & De Leeuw vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is de
noodzaak voor een goede uitvoering van een overeenkomst of als voorbereiding voor het afsluiten
van een overeenkomst. Dit geldt voor alle dienstverlening die Smit & De Leeuw voor haar klanten
verzorgt.
De grondslag “voldoen aan een wettelijke verplichting” is van toepassing op bijvoorbeeld het
verlenen van medewerking aan fiscale controles door de belastingdienst. Verder is Smit & De Leeuw
gebonden aan enkele wettelijke plichten, zoals bijvoorbeeld het verifiëren van de identiteit van de
opdrachtgever in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
(Wwft).

De grondslag voor het verzamelen van gegevens op de website www.smitdeleeuw.nl is het in contact
kunnen komen met een bezoeker via telefoon of e-mail nadat deze zijn contactgegevens heeft
achtergelaten met een verzoek om informatie.
Verstrekking aan derden
Smit & De Leeuw schakelt zo nodig derden in om haar dienstverlening efficiënt en veilig te laten
verlopen. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van softwareproducten en ICT-systemen, externe
adviseurs en andere dienstverleners, zoals fiscalisten en notarissen. De dienstverlening door
dergelijke partijen vindt altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van Smit & De Leeuw. Wij geven
geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen (sub)verwerkersovereenkomst is
gesloten. Hierin worden afspraken vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de
geheimhouding van uw persoonsgegevens waarborgen. Uiteraard verstrekken wij geen gegevens aan
andere partijen zonder uw toestemming.
Doorgifte aan derden
Uw persoonsgegevens worden door Smit & De Leeuw nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming
doorgegeven aan derden, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Een
voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons
opvraagt. In dat geval zullen wij medewerking moeten verlenen en zijn wij verplicht de gevraagde
gegevens te verstrekken.
Rechten van de betrokkenen
De AVG is erop gericht de privacyrechten van de betrokkene te versterken. De betrokkene is de
persoon waarvan de gegevens worden verwerkt. Hieronder worden deze rechten toegelicht.
Inzage
Als u van mening bent dat Smit & De Leeuw uw persoonsgegevens verwerkt –als er sprake is van een
overeenkomst zal dat altijd het geval zijn-, dan kunt u vragen om inzage in deze gegevens.
Als na inzage blijkt dat de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt niet juist zijn, dan kunt u
vragen om aanpassing van de gegevens. Ook kunt u ons vragen de gegevens te verwijderen. Wij
zullen uw verzoek honoreren als er geen wettelijke belemmeringen zijn om dat te doen, zoals
bijvoorbeeld een wettelijke bewaarplicht. Wij informeren u over het al dan niet doorvoeren van een
aanpassing of verwijdering van uw gegevens.
Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u uw verzoek schriftelijk of per e-mail indienen via
smit@smitdeleeuw.nl
Cookies
Het is mogelijk dat via de website van Smit & De Leeuw gebruik wordt gemaakt van functionele,
analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de
website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van de bezoeker.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat voorkeursinstellingen worden
bijgehouden. Het gebruik van deze cookies met een puur technische functionaliteit zal zoveel
mogelijk worden beperkt, worden geanonimiseerd en nooit worden gebruikt om ongevraagd op
maat gemaakte content en/of advertenties te kunnen aanbieden.

Technische en organisatorische beveiliging
Smit & De Leeuw doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij houden ons aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, verwerken uitsluitend persoonsgegevens die strikt noodzakelijk
zijn en verwijderen uw persoonsgegevens als deze niet meer nodig zijn. De bewaartermijn van uw
persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van de verwerking en eventuele wettelijke bepalingen.
Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens
verwerken die noodzakelijk zijn voor hun werk. Daarnaast zijn de medewerkers uitvoerig voorgelicht
hoe veilig om te gaan met privacygevoelige informatie.
De computersystemen, ICT-netwerken en het kantoor van Smit & De Leeuw zijn beveiligd op een
niveau dat passend is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens.
Wij eisen minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van organisaties waarmee wij samenwerken,
zoals leveranciers van software en netwerkbeheerder(s).
De computersystemen die wij gebruiken voor onze dienstverlening zijn beveiligd met een
wachtwoord en toegang tot de software die wordt gebruikt voor verwerking van persoonsgegevens
is daarnaast beveiligd met een apart wachtwoord.
Datalekken
Ondanks alle technische- en organisatorische maatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit helemaal
worden uitgesloten. Smit & De Leeuw heeft een functionaris bij wie medewerkers of leveranciers
incidenten kunnen melden die mogelijk een datalek zijn. Deze functionaris pakt eventuele meldingen
direct op voor nader onderzoek en neemt de benodigde maatregelen om eventuele schade voor
betrokkenen en Smit & De Leeuw te voorkomen. Mocht er onverhoopt een datalek worden
geconstateerd, dan zullen wij de betrokkene(n) daarvan direct in kennis stellen.
Contactgegevens
Als u meer wilt weten over uw rechten onder de privacywetgeving en de manier waarop wij omgaan
met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail een informatieverzoek indienen bij de functionaris
van Smit & De Leeuw (smit@smitdeleeuw.nl). Ook als u klachten heeft kunt u dit aan ons melden.
Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie weken, op uw vraag of verzoek reageren.

