Privacyverklaring
Inleiding In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze
gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via
derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met
deze persoonsgegevens omgaan. Te verwerken persoonsgegevens Welke persoonsgegevens wij
verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende
gegevens:
• NAW-gegevens;
• Functie contactpersonen;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
• Kopie identiteitsbewijzen;
• Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);
• Pasfoto (alleen indien strikt nodig! Bijvoorbeeld voor personeelsdossier);
• Leeftijd;
• Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
• Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor
bijvoorbeeld fiscale aangiften);
• Bankrekeningnummer;
Doelen van en grondslagen voor de verwerking In een aantal gevallen verwerken wij de
persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat
om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om
praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn,
zoals:
• Communicatie en informatievoorziening;
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• Facturering en incasso In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere
dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen
vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit
voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming
voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of
eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen
aan gerechtelijke procedures.
Verstrekking aan derden In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van
diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen
beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn,
die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die
weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in
hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen
van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen.

Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of
die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk)
overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen
derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die
adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt
onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor
genoemde doeleinden.
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in
verband met een wettelijke verplichting.
Website Valentijn & Volwater
Ten aanzien van uw bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Valentijn & Volwater Administratie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies mede door
middel van Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen in de browser van het gebruikte apparaat. Valentijn & Volwater
Administratie- en Adviesbureau B.V., gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we op maat gemaakte
content kunnen aanbieden. Bij het eerste bezoek aan onze website informeren wij bezoekers over
deze cookies en vragen wij gebruikers om toestemming voor het plaatsen ervan.
Bezoekers kunnen zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunnen gebruikers ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van de browser verwijderen.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden
verstrekken voor commerciële of goede doelen.
AVG:
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Bij het uitvoeren van deze opdracht kunnen wij te maken krijgen met persoonsgegevens. Dan geldt
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor deze opdracht zijn wij aan te merken
als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor meer informatie over de AVG verwijzen
wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij
cliëntonderzoek te verrichten. Verder zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of
voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt te melden aan de
Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

