
Privacy Statement 

 

 

Privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 25 januari 2019. 

 

Accountantskantoor van Kester B.V., gevestigd Halderbergselaan 7a, 4741 AA Hoeven. 

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

www.vankester.nl 

telefoon: 0165-503302. 

Mevrouw van Kester is de Functionaris Gegevensbescherming van Accountantskantoor van Kester B.V. Zij 

is te bereiken via lianne.vankester@vankester.nl  

 

Welke gegevens verwerken wij? 

Wij verwerken uw (persoons)gegevens doordat U of uw werkgever gebruik maken van onze diensten 

en/of omdat U deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Voorletters 

- Titels 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Geboortedatum 

- Gegevens Identiteitsbewijs (in verband met Wwft) 

- Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé 

- NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verantwoordelijke 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. 

  

http://www.vankester.nl/
mailto:lianne.vankester@vankester.nl


 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien 

noodzakelijk, zijn in ieder geval: 

1. De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan 

Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Verwerker; 

2. Het informeren over wijzigingen van onze diensten; 

3. Het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Verwerker dan wel subverwerker 

aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem; 

4. Het gegevens- en technische beheer, ook door een subverwerker; 

5. De hosting, ook door een subverwerker; 

6. Om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht; 

7. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing. 

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf 

toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen. 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde 

doeleinden te bereiken. 

 

Vertrouwelijkheid 

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk 

is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

 

Beveiliging 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw 

persoonsgegevens te beperken en verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 

te gaan. 

In de arbeidsovereenkomsten zijn geheimhoudingsverklaringen opgenomen. Tevens is er een 

Gedragscode internet- en emailgebruik en social media opgenomen in ons handboek. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Accountantskantoor van Kester B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

  



 

Uw rechten 

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens 

in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar 

info@vankester.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0165-503302. 

 

Klachtrecht 

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw 

rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op. Wij trachten altijd zo spoedig mogelijk tot 

een passende oplossing te komen. 

Kunnen of willen wij uw klacht niet oplossen, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze 

privacyverklaring op punten kunnen veranderen. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op 

deze pagina vermeld. 

mailto:info@vankester.nl
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

