Privacyverklaring - GDPR

Als klant van CODA Boekhouders & Fiscalisten BV heeft u recht op de meest uitgebreide
bescherming, ook van uw persoonsgegevens.
Deze algemene privacyverklaring (hieronder, “de Privacyverklaring”) heeft als doel u
volledige informatie omtrent deze privacyverklaring te verstrekken. Ze licht toe hoe wij
uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het kantoor in overeenstemming met de
Belgische wetgeving over gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)
2016/679 van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens, van toepassing sinds 25 mei 2018.
1.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Peter
Vandersteegen, ingeschreven bij het IAB onder het erkenningsnummer IABerkenningsnr. 102952BN70.
Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u
steeds terecht bij deze persoon per brief op onderstaand adres of per mail.
Stationsstraat 1, 3520 Zonhoven
info@codaboekhouders.be
2.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Ons kantoor verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
A. Toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contanten (hierna: wet van 18 september 2017).
B. De op het kantoor rustende verplichtingen, ten aanzien van de Belgische overheid en
buitenlandse overheden of van internationale instellingen verplichten ons, om in het
kader van de opdracht waarmee we werden belast, persoonsgegevens te verwerken.
C. Uitvoering van een overeenkomst betreffende boekhoudkundige en fiscale diensten.
D. Het versturen van uitnodigingen voor opleiding, bedrijfsevenementen en een
nieuwbrief.
3.

Welke persoonsgegevens en van wie?

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan ons kantoor de volgende
persoonsgegevens verwerken:
Identificatiegegevens zoals: voornaam, naam, e-mailadres, biometrische gegevens
(kopie e-id of paspoort), adres, ondernemingsnummer, nationaal nummer, etc.
In het kader van de aangiftes tot de personenbelasting worden ook volgende
gegevens verwerkt: gezinstoestand, burgerlijke stand, kinderen, lidmaatschap vakbond
en politieke organisaties, medische gegevens,
Gegevens met betrekking tot uw financiële en fiscale en sociale toestand, uw
inkomen, beroep en opleiding.
Deze lijst is indicatief en niet beperkend.

4.

Ontvanger van gegevens

Overeenkomstig wat voorafgaat, en behalve in de mate dat de mededeling van
persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als “third service
providers” voor rekening en onder de controle van de verantwoordelijke, vereist is om de
voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal het kantoor de in dit kader verzamelde
persoonsgegevens niet meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere
organisatie of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en
hiermee uitdrukkelijk mee instemde.
Het kantoor doet een beroep op “third service providers”:
- Het kantoor maakt gebruik van een boekhoudsoftware door middel van eigen servers
en bij uitbreiding van meerdere bijhorende portalen;
- Het kantoor doet, een beroep op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde
taken of specifieke opdrachten. (bedrijfsrevisor, notaris, advocaat, sociaal secretariaat,
sociaal verzekeringsfonds, verzekeringsmaatschappij, financiële instelling, …)
Het kantoor kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke wettelijk bevoegde
overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het
doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetgeving en aan de reglementering
te voldoen, of om de rechten of de goederen van het kantoor, van haar klanten, van haar
website en/of van u te verdedigen en/of te beschermen.
De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen buiten de EU of
internationale organisaties.
5.

Veiligheidsmaatregelen.

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader
verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft het kantoor procedures op het gebied
van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het
verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring.
Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar het kantoor een
beroep op doet.
6.

Bewaringstermijn

Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18
september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met
de cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.
De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts
bewaard gedurende 5 jaren na de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving
zoals de boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving.
Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de persoonsgegevens gewist,
tenzij een andere geldende wetgeving een langere bewaartermijn voorziet.
7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, overdraagbaarheid van
gegevens, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving
veiligheidsgebreken
Betreffende de persoonsgegevens die wij moeten bewaren in toepassing van de Wet van
18 september 2017 beschikt de cliënt en eventueel andere personen waarvan gegevens
worden bewaard over de volgende rechten:

-

recht
recht
recht
recht
recht
recht
recht
recht

op
op
op
op
op
op
op
op

informatie over de doeleinden en de identiteit van de verantwoordelijke
inzage
bezwaar
rectificatie
beperking van de verwerking
wissing van de gegevens
gegevensoverdraagbaarheid
klant

Voor de toepassing van uw rechten inzake uw persoonsgegevens dient u zich te wenden
tot de Gegegevensbeschermingsautoriteit (zie punt 8).
8.

Klachten

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens door ons kantoor kan U een klacht
indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail : commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

