Privacyverklaring
Prins Administratie neemt uw privacy serieus en wil u zo goed mogelijk van dienst zijn.
Daarom heb ik soms persoonlijke gegevens nodig om de dienstverlening aan u optimaal en
veilig te laten verlopen. Met deze privacyverklaring maak ik u graag duidelijk welke informatie
ik verzamel en waarom ik deze informatie nodig heb.
Persoonlijke informatie
U kunt de website bezoeken zonder dat u vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor
persoonlijke gegevens moet invullen. Als u besluit persoonlijke informatie te willen geven die
nodig is voor de dienstverlening, garandeer ik dat die informatie vertrouwelijk wordt
behandeld.
Het verwerken van uw gegevens
Wanneer u gebruik wilt maken van de dienstverlening van Prins Administratie wordt er een
aantal gegevens over u verzameld. Ik vraag naar uw naam, geboortedatum, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer en financiële en fiscale gegevens die nodig zijn
voor de dienstverlening aan u.
Deze gegevens zijn nodig om contact met u te kunnen opnemen, om de door u gewenste
diensten te kunnen uitvoeren en om uw betalingen af te handelen. Ten slotte verwerkt Prins
Administratie gegevens wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens
die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Prins Administratie deelt uw gegevens niet met derden, tenzij u hier uw uitdrukkelijke
toestemming voor heeft gegeven. Uw gegevens worden zowel op papier als digitaal
bewaard.
Bewaartermijn
Prins Administratie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht
worden uw gegevens 7 jaar bewaard.
Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Prins Administratie streeft ernaar de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheidkwaliteit, van
uw persoonlijke informatie te bewaken. Ik neem de vereiste organisatorische en technische
maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wanneer u
aangeeft dat bepaalde informatie niet langer mag worden gebruikt als basis voor verder
contact, wordt dit gerespecteerd. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.
Uw rechten
U heeft het recht om door ons verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te
laten verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@administratiekantoorprins.nl.
Prins Administratie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren.
Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u op de
contactpagina van de website alle informatie vinden waarmee u contact met mij kunt
opnemen.

