
PRIVACY STATEMENT 
 
1. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ? 
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze 
werkzaamheden. Bij de verschillende opdrachten die wij kunnen doen voor u als klant 
verzamelen wij persoonsgegevens die wij wettelijk moeten verzamelen om die opdracht uit te 
kunnen voeren, of die in het kader van onze overeenkomst met u nodig zijn voor het 
uitvoeren van die overeenkomst. Wij verzamelen alleen bijzondere persoonsgegevens indien 
dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een door u gegeven opdracht, waar een wettelijke 
verplichting de grondslag is voor het verwerken van deze gegevens. 
 
2. WELKE RECHTEN HEEFT U? 
Recht op inzage, correctie of verwijdering.  
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten 
welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan 
heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens. Wanneer de informatie onjuist blijkt te zijn 
of het bewaren ervan in strijd blijkt te zijn met geldende wet- en regelgeving, zullen we uw 
gegevens corrigeren of verwijderen. We kunnen verzoeken weigeren indien deze onredelijk 
zijn of de privacy van anderen in gevaar brengen. Ook kunnen verzoeken worden geweigerd 
indien wetgeving geen recht op inzage geeft. Wij zullen u dan hiervan met redenen omkleed 
op de hoogte stellen. 
 
3. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS 
We begrijpen het belang van het veilig bewaren van uw persoonsgegevens. Daarom hebben 
we verschillende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Echter, ondanks de 
vergaande inspanningen van BM Accountants, kan de integriteit van de gegevens niet 
absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. Onze systemen en applicaties 
worden beschermd volgens de geldende normen voor de beveiliging van gegevens, zoals 
beveiligde servers, firewalls en versleuteling, en ook de fysieke bescherming van gebieden 
waar de informatie is opgeslagen.  
 
4. MET WELKE PARTIJEN DELEN WIJ UW GEGEVENS? 
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij dit voor de uitvoering van 
uw opdracht noodzakelijk is. Afhankelijk van de opdracht kunnen wij uw persoonsgegevens 
delen met partijen: 
 

 De belastingdienst als het gaat om aangiftes waar persoonsgegevens een vereiste 
zijn om die aangiftes te doen. 

 Kamer van Koophandel als het gaat om de deponering van jaarrekeningen. 

 In het geval dat wij de loonverwerking doen voor uw werknemers delen wij de 
gegevens met het ADP. Het gaat om die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om 
de verwerking uit te kunnen voeren. 

 Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt, of wordt inzage gegeven aan 
toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties als BM Accountants 
daartoe wettelijk verplicht is. 

 
Voor zover deze derde partijen uw informatie beheren, doen ze dit volgens onze instructies, 
en nemen we de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie alleen wordt 
gebruikt voor de beschreven doeleinden.  
 
5. WAAR WORDEN GEGEVENS VASTGELEGD? 
Wij leggen deze gegevens vast op onze servers, of op de servers van onze IT-dienstverlener 
(Allegro) als het gaat over back-up van onze data, of in de Cloud in geval het gaat over 
gescande documenten ten behoeve van de door ons voor u gevoerde administratie, of op de 



servers van ADP in geval van loonverwerking, of op de servers van Exact in geval uw 
administratie daarop gevoerd wordt, of op de servers van RBI in geval van aangiftes 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De opslag van gegevens vindt plaats op 
servers in de Europese Unie. In geval van ADP kan de opslag ook plaatsvinden buiten de 
Europese Economische Ruimte, maar door de Binding Corporate Rules van deze organisatie 
mag dit worden beschouwd als verwerking binnen de regels van de Europese Unie en 
daarmee de AVG. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zo lang die nodig 
zijn om diensten aan u te verlenen, dit wettelijk is toegestaan of totdat u vraagt om 
verwijdering van uw persoonsgegevens, rekening houdend met de wettelijke 
bewaartermijnen. 
 
 


