
Privacyverklaring 

 

Persoonsgegevens 
 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door 
Spaans, Ligter & de Boer v.o.f. (hierna: SLdB) gevestigd Stationsweg 42, 1404 AP Bussum, 
ingeschreven in het register van de kamer van koophandel onder nummer 51305372.   

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens en wij vinden het van groot belang dat er 
met deze gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en deze met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. Middels deze privacyverklaring laten wij u 
weten welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij met deze persoonsgegevens 
omgaan en welke rechten in verband hiermee aan u toekomen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 
Voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening verzamelt SLdB persoonsgegevens 
van cliënten en/of andere personen die zij krijgt van haar cliënten, wederpartijen of die blijken 
uit openbare registers. Het betreft NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats) 
en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres en eventuele andere gegevens 
noodzakelijk voor communicatie), geslacht, bankrekeningnummer, naam en bevoegdheden 
van bestuurders en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 
overeenkomst zoals burgerlijke status en financiële en eventueel gezondheidsgegevens.  
 
 
Grondslag van de verwerking 
 

SLdB verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer ze dat volgens de AVG en UAVG mag en 
voor de doeleinden die in deze wetgeving worden genoemd. SLdB verwerkt de hiervoor 
genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:  
 

- Het verlenen van financiële diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst 
- Innen van declaraties 
- Advisering 
- Voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen  
- Marketing en communicatie activiteiten  
- Werving en selectie (sollicitatie) 

 
SLdB verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden 
als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  
 

- Wettelijk verplichting 
- Uitvoering van de overeenkomst  
- Verkregen toestemming van betrokkene(n) 
- Gerechtvaardigd belang  

 
Met betrekking tot de grond ‘gerechtvaardigd belang’ zal SLdB niet meer gegevens 
verwerken dan nodig is om hun doel te bereiken en haar gerechtvaardigde belangen te 
waarborgen.  
 
 
 



Beveiliging, bewaartermijn en verstrekking aan derden van persoonsgegevens 
 

SLdB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies 
of onrechtmatige verwerking van (persoons-)gegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn 
onder andere: beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd), back-up- en 
herstelprocedures, logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of 
persoonlijke toegangscodes, verwerkersovereenkomsten met derden, functioneel 
toegewezen bevoegdheden van medewerkers, gegevensbeschermingsbeleid en 
geheimhoudingsverklaring in arbeidscontracten. 

SLdB bewaart de aan haar ter beschikking gestelde (persoons-)gegevens niet langer dan 
noodzakelijk is voor de doelen van de opdracht of om te voldoen aan wet- en regelgeving,  

SLdB deelt persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover:  
• dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht 
• dit wettelijk verplicht is 
• u daarvoor toestemming heeft gegeven 

Bij het inschakelen van derde partijen (denk aan het gebruik van software t.b.v. 
administratievoering, webhosting, e.d.) worden verwerkersovereenkomsten gesloten 
waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. . 

Cookies 
 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. SLdB gebruikt alleen analytische cookies 
die geen inbreuk maken op uw privacy. 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 de 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser worden verwijderd. 
Deze informatie wordt nimmer door SLdB aan derden verhuurd of verkocht. 
 
 
Privacy rechten 
 

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de door ons verwerkte (persoons-)gegevens: 
  

a) recht op informatie (ontvangst privacyverklaring) 
b) recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkings-

verantwoordelijke) 
c) recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke 

gegevens)  
d) recht van verzet 
e) recht van dataportabiliteit  
f) recht op vergetelheid 
g) recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens 
h) recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.  

 
Het recht hiervan kan uitgeoefend worden door een verzoek te doen 
via info@spaansligterdeboer.nl.  
 



Om er zeker van te zijn dat SLdB op basis van uw verzoek de betreffende 
persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij ter verificatie een kopie 
over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde 
pasfoto en BSN-nummer. SLdB neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking 
hebben op uw eigen persoonsgegevens.  
 
Als u klachten heeft over de verwerking van uw (persoons-)gegevens mag u zich altijd tot 
ons wenden. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
 
Wijzigingen 

 
SLdB heeft het recht de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy verklaring 
worden op de website van SLdB gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze 
website.  
 
Vragen en contact 
 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy 
verklaring kunt u contact opnemen met ons kantoor via info@spaansligterdeboer.nl 

Deze privacyverklaring is op 25 januari 2021 vastgesteld 

 


