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PRIVACYVERKLARING
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Versie
28 juni 2018

Deze privacyverklaring wordt u in principe via e-mail toegestuurd.
Indien u 14 dagen na verzending geen reactie hebt afgegeven, wordt aangenomen dat
u met de inhoud akkoord gaat.
In geval deze privacyverklaring via de post naar u is toegestuurd, wordt een reactietermijn van 21 dagen aangehouden. Verzenddatum in de begeleidende brief is leidend.
Na verloop van deze termijn wordt aangenomen dat u met de inhoud akkoord gaat.

Martin Broers
Mabroe Advies
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Geachte relatie,
Uw privacy is voor Mabroe Advies van essentieel belang. Dat was zo en dat blijft zo.
Hiermee wordt aangegeven dat de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018
officieel in werking treedt, wordt gevolgd.
De door u aangeleverde gegevens worden alleen gebruikt voor het doel, waarvoor u
de hulp van Mabroe Advies inroept.
Evenals voorheen worden uw gegevens op een veilige en verantwoorde manier
opgeslagen.
Deze privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving
General Data Protection Regulation (GDPR). Beter bekend als de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring wordt vermeld hoe Mabroe Advies persoonsgegevens
verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan.
Duidelijk wordt ook waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welk doel.
Tevens vindt u hier uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe gebruik te
maken van deze rechten als u dat wenst.
Bij vragen of onduidelijkheden, kunt u contact opnemen:
Vriendelijke groet,
Martin Broers
Mabroe Advies
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Bedrijfsomschrijving
Mabroe Advies staat vanaf juni 2000 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 11048241.
Mabroe Advies is een eenmanszaak.
Per kwartaal of jaarlijks worden op kantoor administraties voor ZZP-ers gevoerd.
Voor particulieren en ZZP-ers worden belastingaangiften gedaan op kantoor of bij de
klant aan huis.
Tevens kunnen boekhoudkundige- en/of belasting- gerelateerde opdrachten komen.
Naam bedrijf:
Eigenaar:

Mabroe Advies.
Martin Broers.

Adres:
Telefoon:
Email:
Website

Vurenlaan 122, 4006 XV, Tiel.
06-10553026.
info@mabroe.nl
mabroe.nl

Rekeningnummer:
KvK nummer:
BTW nummer
mabroe.nl

NL80 RABO 0101 8997 34,
11048241
NL022790305B01

en Mabroe Advies zijn afkomstig van de samentrekkingen Martin Broers.
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Doel gegevens
Belastingaangiften.
Alle benodigde (persoons)gegevens, die nodig zijn om een adequate belastingaangifte
te kunnen verzorgen, worden door u 1-op-1 aangereikt. Op kantoor of bij u thuis.
Boekhoudingen.
Alle benodigde (persoons)gegevens, die nodig zijn om een adequate boekhouding
te kunnen verzorgen, worden door u per kwartaal/per jaar via e-mail aangeleverd.
Per kwartaal/per jaar worden vanuit deze info BTW-aangiften verzorgd.
Per jaar worden jaarrekeningen opgesteld, die uiteindelijk ook in belastingaangiften
verwerkt worden.
Het e-mailadres vormt een belangrijk persoonsgegeven.
Vermelding vindt plaats in de belastingaangiften, wordt gebruikt om onderling werkafspraken te maken/vast te leggen, is het instrument om de factuur te kunnen
versturen en wordt jaarlijks gebruikt om een nieuwsbrief toe te sturen.
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Gegevens relaties
Vanuit het verleden is een overzicht relaties ontstaan, die bestaat uit belastingklanten,
boekhoudklanten en leveranciers. Dit overzicht wordt actueel gehouden
Belastingklanten.
Hier is sprake van dossiervorming. Kopie van gedane aangifte wordt digitaal bewaard.
Uitgaande facturen maken onderdeel uit van eigen financiële administratie en worden
fysiek bewaard conform de wettelijke eisen.
In een klantenbestand zijn vastgelegd debiteurennummer, NAW gegevens, emailadres
en telefoonnummer.
Boekhoudklanten.
Hier is sprake van dossiervorming. Kopie van gevoerde administratie en bijbehorende
aangiften (BTW en IB) worden digitaal bewaard.
Uitgaande facturen maken onderdeel uit van eigen financiële administratie en worden
fysiek bewaard conform de wettelijke eisen.
In een klantenbestand zijn vastgelegd debiteurennummer, NAW gegevens, emailadres
en telefoonnummer.
Leveranciers.
Inkomende facturen maken onderdeel uit van eigen financiële administratie en
worden fysiek bewaard conform de wettelijke eisen.
Vastgelegd zijn crediteurennummer, NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer.
Nieuwe belastingaangiften worden via het softwareprogramma Nextens van rbi
(reed business information) via een KPN Certificaat aangeleverd bij de Belastingdienst.
Alle gegevens worden opgeslagen en zijn bereikbaar in de Cloud bij Nextens.
Alle gegevens, benodigd voor het doen van belastingaangiften, worden 1-op-1 op
kantoor of bij de klant aan huis persoonlijk overgedragen en ter plaatse verwerkt.
Op de website van Mabroe Advies staan geen persoonlijke gegevens van anderen.
De site presenteert Mabroe Advies als mogelijke belastingadviseur en/of boekhouder.
Hosting via Idea-Online.
Alle contacten tussen Mabroe Advies en klant lopen via telefoon en/of email.
Outlook van Microsoft 365 wordt gebruikt voor de emailcontacten
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Opslagperiode
Er gelden wettelijke normen voor de opslag van gegevens, en wel voor
particulieren t.a.v. de belastingaangiften
5 jaar;
ondernemers t.a.v. de administraties en belastingaangiften
7 jaar.
Indien relaties geen gebruik meer maken van de diensten van Mabroe Advies en dit
niet officieel melden, dan blijven de gegevens toch op afroep beschikbaar.
Indien relaties geen gebruik meer maken van de diensten van Mabroe Advies en dit
officieel melden, dan worden de gegevens fysiek beschikbaar gesteld en alle
informatie gewist.
Na het verstrijken van de wettelijke opslagtermijnen worden de gegevens gewist.
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Rechten
U als (potentiële) relatie heeft rechten. Die worden hieronder benoemd.
Recht op inzage:
Uw (persoons)gegevens kunnen door u worden opgevraagd.
Recht op rectificatie:
Indien uw persoons(gegevens) fout zijn doorgegeven, veranderd, of door
Mabroe Advies fout zijn verwerkt, worden deze, op uw verzoek, aangepast.
Recht op het indienen van een klacht:
U heeft het recht een klacht in te dienen in het geval u vindt dat Mabroe
Advies onjuist heeft gehandeld met uw gegevens.
U kunt dat doen op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Recht op overdracht:
Indien u afziet van de diensten van Mabroe Advies en hiervoor een ander
bureau inschakelt, dan heeft u het recht om de beschikbare gegevens door
Mabroe Advies aan het nieuwe bureau te laten overdragen.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:
U kunt aangeven, dat u niet meer wilt dat, gegevens bij Mabroe Advies
bekend, nog worden gebruikt.
U kunt van deze rechten gebruik maken door contact met Mabroe Advies op te nemen
en uw wens doorgeven. Deze moet binnen 2 werkdagen zijn gehonoreerd.
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Verplichte gegevens
Naast de wettelijk aan te leveren gegevens voor belastingaangiften en boekhouding
worden door Mabroe Advies geen andere (persoons)gegevens opgevraagd.
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Beveiliging
Zowel de desktopcomputers en de laptop zijn beveiligd met een wachtwoord.
Voor het doen van de belastingaangiften moet worden ingelogd bij Nextens via een
gebruikersnaam en wachtwoord. Dit geldt ook om gegevens in de Cloud op te zoeken.
Voor het doen van de BTW aangiften voor de ondernemers, worden gebruikersnaam
en wachtwoord gebruikt, die door de belastingdienst ter beschikking zijn gesteld.
Regelmatig worden gegevens van relaties op een externe harde schijf gezet.
Deze schijf wordt, bij afwezigheid, op andere locatie gelegd.
Alle systemen worden virusvrij gehouden door het UPC veiligheidspakket (F-Secure).
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Tot slot
Geachte relatie,
Als er na het lezen van deze privacyverklaring vragen/onduidelijkheden zijn, dan
wordt u verzocht contact met Mabroe Advies op te nemen.
Namens Mabroe Advies wordt u vriendelijk bedankt voor uw getoonde interesse.
Vriendelijke groet,
Martin Broers
Mabroe Advies
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