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PRIVACY VERKLARING 
 

Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van der Flier the 
Netherlands B.V., hierna: ‘Van der Flier ) verwerkt van haar cliënten en relaties en is te vinden op de 
website van Van der Flier (www.vdflier.nl).. 

Indien u gebruikt maakt van de diensten van Van der Flier of om een andere reden persoonsgegevens 
aan Van der Flier verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met 
deze Privacy verklaring te verwerken. 
Wij adviseren u om de Privacy verklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 
 
1. Welke gegevens verwerkt Van der Flier en voor welk doel 
1.1 In het kader van de werkzaamheden van Van der Flier  worden de volgende persoons-     
   gegevens verwerkt: 
            a) legitimatiebewijs, voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, BSN 
            b) adresgegevens eventueel postadres 
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s) 
            d) overige persoonsgegevens die benodigd  zijn voor de dienstverlening van Van der Flier  
1.2 Van der Flier  verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
 doeleinden: verzorgen van financiële administratie en salarisadministratie (inclusief het  
   indienen van loonaangiftes en pensioenaangiftes), het indienen van aangiften omzetbelasting 
   en vennootschapsbelasting, het opstellen van jaarrekeningen, het verzorgen en indienen van  
   aangifte inkomstenbelasting, het geven van fiscaal advies. 
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de  
  dienstverlening, het verzenden van facturen en voor het verstrekken van door u aangevraagde  
   informatie.  
b) uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betaalopdrachten aan te maken 
   voor uw werkgever. 

2. Bewaartermijnen  
Van der Flier verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bij Van der Flier is zeven 
jaar. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 
3. Beveiligingsmaatregelen en delen van uw gegevens met anderen 
3.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Van der Flier passende technische en 

organisatorische maatregelen getroffen.  
3.2 Van der Flier deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor 

het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden en om te voldoen aan een eventuele 
wettelijke verplichting.  

4. Inzagerecht, aanpassing en verwijdering van gegevens  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering mailen naar Van der Flier (info@vdflier.nl). Om er zeker 
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Van der Flier u een kopie van uw 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij kunt u in deze kopie uw pasfoto en 
burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Van der Flier zal zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

http://www.vdflier.nl)
mailto:(info@vdflier.nl)


 
 
5. Klachten 
5.1 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als 

bedoeld in artikel 1, kunt u contact opnemen met Van der Flier (info@vdflier.nl)  
5.2 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Van der Flier uw persoonsgegevens verwerkt of uw 

verzoeken behandelt, kunt u eveneens contact opnemen met Van der Flier (info@vdflier.nl).. 
 
6. Wijzigingen 
Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd op grond van wettelijke bepalingen of op grond van 
wijzigingen in het Privacy beleid van Van der Flier. Houdt u daarom de website van Van der Flier in de 
gaten. Bij belangrijke wijzigingen wordt u op de hoogte gehouden.  
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