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Ik ben er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u mijn website gebruikt of
gebruik maakt van mijn financiële administratieve diensten, waarom ik deze gegevens
verzamel. Zo snapt u precies hoe ik werk.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle verleende diensten van HGA Administratie. U
dient zich ervan bewust te zijn dat HGA Administratie niet verantwoordelijk is voor het
privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van mijn diensten geeft u
aan het privacy beleid te accepteren.
HGA Administratie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en diensten en
draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.
MIJN GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS
Gebruik van mijn diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens, zoals
NAW-gegevens, BSN, geboortedatum, bedrijfsgegevens, e-mailadres en wat meer nodig is te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren, zoals het
verzorgen van de diverse aangiften van de belastingdienst. Ik zal niet meer gegevens
verwerken, dan noodzakelijk. De gegevens worden zo veel mogelijk opgeslagen op de eigen
beveiligde server van HGA Administratie of die van een derde partij en deels nog opgeslagen
in het papieren archief. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover ik beschik.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die
berichten bewaar. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om de diensten te kunnen
uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van HGA
Administratie of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover ik beschik.
Cookies

Mijn website maakt gebruik geen van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken
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Beveiliging
Om de digitale gegevens te beveiligen heb ik een Anti Virus programma en een NAS server.
Het papieren archief bevindt zich in een ruimte die op slot kan. Tevens is een brandblusser
binnen handbereik.
Derde partijen waar ik mee werk hebben mij in kennis gesteld van hun AVG beleid.
Bewaartermijn
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale
bewaarplicht). De bewaarplicht van de gegevens van onroerende zaken is 10 jaar.
Dit is ook de bewaartermijn, die ik hanteer.
Doeleinden
Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor
heb verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld, behalve wanneer dit nodig wordt geacht ter
uitvoer van de diensten, zoals bijvoorbeeld met de belastingdienst of u hier van tevoren
toestemming voor heeft gegeven.
Er is dus ook geen verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land (buiten de EU) of
een internationale organisatie.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten die ik momenteel lever.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze diensten, kunnen leiden tot
wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze
privacyverklaring te raadplegen.
Rechten voor persoonsgegevens
Ik bied alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle

persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt.
U heeft recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
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Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u
contact met me op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feedback
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over dit
privacy beleid, kunt u contact met me opnemen:

HGA Administratie
Henriet Gradussen
Iepstraat 11
6657 AK Boven-Leeuwen
Email: info@hgaadministratie.nl
Website: www.hgaadministratie.nl
Tel. 0627 368 516

