
 

PRIVACY STATEMENT 
 

In onze dagelijkse praktijk verwerken wij talloze gegevens waaronder persoonsgegevens. Dit 
kunnen gegevens zijn die wij van jou hebben ontvangen of die wij in het kader van onze 
dienstverlening hebben verkregen van derden. Wij hechten grote waarde aan de zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten, leveranciers en 
overige zakelijke relaties. 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Quadraad Accountancy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u of uw werkgever deze zelf aan ons verstrekt.  
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 Voor- en achternaam 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
 Geboorteplaats 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op 

deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 Locatiegegevens 
 Gegevens over uw activiteiten op onze website 
 IP-adres 
 Internetbrowser en apparaat type 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Quadraad Accountancy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u: 
 burgerservicenummer (BSN) 

 
Waarom we gegevens nodig hebben 
Quadraad Accountancy verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden:  
- Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze diensten; 
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld gegevens die wij 
nodig hebben voor uw belastingaangifte of in het kader van de WWFT.  
- Communicatie/marketingdoeleinden;  
- Het zorgvuldig verrichten van een offerteaanvraag;  
- Ten behoeve van facturering en incasso.  



 

Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens willen verwerken om andere redenen dan 
hierboven zijn vermeld. In dat geval zullen wij u uitdrukkelijk om toestemming vragen. 
 
Hoe lang we gegevens bewaren 
Quadraad Accountancy zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze 
bewaartermijnen zijn: 
 Voor basisgegevens: 7 jaar 
 Voor permanente gegevens: 10 jaar 
 
Delen met anderen 
Quadraad Accountancy kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit 
nodig is voor de uitvoering van de eerder beschreven doeleinden.   
 
Websitebezoek 
Quadraad Accountancy gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich 
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@quadraad-
accountancy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, 
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij 
vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te 
maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Quadraad Accountancy zal zo snel mogelijk, 
maar binnen 6 weken, op uw verzoek reageren. 
 
Beveiliging 
Quadraad Accountancy 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 
met ons op via info@quadraad-accountancy. 


