
Privacy verklaring EdB Administratie & Advies. 
(Versie 2.0 herzien maart 2020) 

EdB Administratie & Advies, gevestigd te Luttelgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

  

Contactgegevens: http://www.edb-fiscaal.nl, email: info@edb-fiscaal.nl  telefoon: 06-25034207     

EdB Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens 

die voor een goede dienstverlening door ons noodzakelijk zijn.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam;  

• Geslacht;  

• Geboortedatum  

• Geboorteplaats;  

• Adresgegevens;  

• Telefoonnummers;  

• E-mailadres;  

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;  

• 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;  

• IBAN/ bankrekeningnummers.  

• Bedrijfsnaam  

  

EdB Administratie & Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van 

u:  

• Burgerservicenummer (BSN);  

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar wanneer dit voor de uitvoering van specifieke 

opdrachten noodzakelijk is;  

• Minderjarigen: Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of 

voogd. Wij kunnen  niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden ouders aan 

betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er 

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u er van overtuigd 

bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld 

over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edb-fiscaal.nl dan verwijderen wij 

deze informatie.  

• Politieke voorkeur/ geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de aangiften 

inkomsten- en vennootschapsbelasting); 

• Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften 

inkomstenbelasting).    

 



  

  

 

EdB Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 

• Het uitvoeren van onze dienstverlening in algemene zin  

• De uitvoering van verstrekte opdrachten  

• Het afhandelen van betalingen;    

• Verzenden van onze nieuwsbrief  

• U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;  

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;  

• Om diensten bij u af te leveren;  

EdB Administratie & Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.  

 EdB Administratie & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen 

op basis van wetgeving en beroepsregels.  Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de 

volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  Zakelijke klanten: 7 jaar zoals wettelijk 

voorgeschreven Particuliere klanten: 5 jaar zoals wettelijk voorgeschreven  

  

EdB Administratie & Advies bewaard uw gegevens uitsluitend voor intern gebruik en zal indien dit 

nodig is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting deze verstrekken aan derden. Hierover wordt met u overlegd. Met bedrijven 

die uw gegevens verwerken welke voortvloeien uit de door u verstrekte opdracht sluit EdB 

Administratie & Advies een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.  EdB Administratie & Advies blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

  

EdB Administratie & Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies 

die geen inbreuk maken op 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 overdragen of verwijderen; U heeft het recht om uw persoonsgegevens 

in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door EdB Administratie & Advies en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 



persoonsgegevens die 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 sturen naar info@edb-fiscaal.nl. Om er zeker van zijn dat het verzoek tot 

inzage door u is gedaan, vragen wij u om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of 

verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy 

verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers 

onderaan het paspoort),  paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter 

bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, 

op uw verzoek.  

EdB Administratie & Advies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw 

persoonsgegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw 

persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige 

(andere) vorm van onrechtmatige verwerking.   

Iedere persoon die bij ons toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot 

geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.   

In het geval ons kantoor gebruik maakt van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de 

bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde 

beveiligingsmaatregelen.  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@edb-fiscaal.nl.  

 Incidenten met persoonsgegevens  Zoals de wet vereist wordt een data-lek dat ernstige gevolgen 

kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens 

persoonsgegevens in het data-lek zijn  betrokken.  

 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. Dat kan via de volgende 

link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

  

EdB Administratie & Advies behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring (op onze website) geregeld te 

raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.   

  

Heeft u nog vragen over deze verklaring? Neem dan contact op via info@EdB-Fiscaal.nl.  

  

Luttelgeest, Maart 2020   

 


