
 

 

Privacyverklaring  
 

Demita Belastingadvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In artikel 
10 van onze Algemene voorwaarden is uitgewerkt hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. 
Volgens artikel 10.11 geven wij hierbij in deze privacyverklaring aan welke gegevens verzameld 
worden en met welk doel. 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten en relaties van 
cliënten 
Doel 
Persoonsgegevens van werknemers van klanten, klanten en leveranciers van klanten en de klant zelf 
worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinde; 
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
- Wettelijke verplichting 
- Het uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht. 

Grondslag 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeenkomst van opdracht; 

Persoonsgegevens 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de verwerking van de volgende gegevens aan de orde 
zijn: 

- NAW gegevens; 
- Emailadres en andere contactgegevens waaronder telefoonnummer 
- Geboortegegevens, leeftijd en geslacht 
- BSN nummer 
- Identiteitsgegevens 
- Salaris gegevens 
- Kenteken 
- Financiële gegevens 
- Bank en betaalgegevens 
- Fiscale gegevens, waaronder BTW gegevens en belastingaangiften 
- WOZ beschikking 
- Notariële stukken 
- Gegevens die gerelateerd zijn aan de salarisadministratie 
- Inhoud van correspondentie tussen ons en onze klanten en de inhoud van ons (advies) 

dossier. 

Beveiligen persoonsgegevens 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen 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 met ons contact op via info@demita.nl 

 
Delen van persoonsgegevens met derden  
Demita Belastingadvies verstrekt uitsluitend aan derden alleen voor zover dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderden  
U heeft dus het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Demita Belastingadvies en heeft u 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u , of een ander door u 
genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens opsturen naar info@demita.nl. Wij reageren zo 
snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken. Zend s.v.p. een geldig kopie mee van uw paspoort of ID 
waarbij de foto en  het BSN nummer onzichtbaar zijn gemaakt, zodat wij kunnen vaststellen dat het 
verzoek van u komt en uw privacy gewaarborgd is.  

 
Bewaartermijn 
Wij bewaren de persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening ontvangen niet 
langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Dit betekent 
dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te 
bereiken, dan wel bewaard moeten worden in overeenstemming met wettelijke bewaarplichten. Ook 
gegevens die wij van websitebezoekers verkrijgen, zullen wij niet langer bewaren dan nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld 

 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk 
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit 
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van onze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 

Contactgegevens 
 
Demita Belastingadvies 
Trompetstraat 78 
3335 DH Zwijndrecht 
Info@demita.nl 



 

 

 


