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Privacyverklaring
L.J. Bos Accountancy, Leeuwetand 43, 1775 BS Middenmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
L.J. Bos Accountancy respecteert uw privacy en doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We
vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wanneer u gebruik maakt
van de diensten van L.J. Bos Accountancy vertrouwt u ons met uw privacy gevoelige persoonsgegevens. Dit zijn
persoonsgegevens over u c.q. uw medewerkers omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. We hechten er grote waarde aan dat we veilig en op vertrouwelijke wijze omgaan
met deze data.
Om dit te onderstrepen hebben wij als L.J. Bos Accountancy privacy voorwaarden vastgesteld ter voldoening aan
hetgeen bepaald is in artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met inbegrip van
de meldplicht datalekken. Deze privacy voorwaarden zijn vastgesteld rekening houdend met de door onze
beroepsorganisatie voorgestelde standaarden.
In deze privacy voorwaarden leggen we onder meer uit :
• Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
• Hoe we die gegevens gebruiken.
• Welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen om er voor te zorgen dat uw gegevens niet in
handen van derden komen.
Klik hier om de privacy voorwaarden van L.J. Bos Accountancy te openen.
Met het van toepassing verklaren van deze privacy voorwaarden bieden we u inzicht in ons privacybeleid en welke
afspraken daarin gemaakt zijn.
Contactgegevens:
Op uw verzoek kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen.
Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen vier
weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn. U kunt hiervoor indien gewenst
contact opnemen via onderstaande gegevens:
www.bos-accountancy.nl, Leeuwetand 43, 1775 BS Middenmeer, +31227712364, jbos@bos-accountancy.nl.
Functionaris voor Gegevensbescherming
Wij hebben geen Functionaris voor Gegevensbescherming in onze organisatie aangesteld omdat wij van mening
zijn dat wij niet voldoen aan één van de in art. 37 van de AVG gesteld voorwaarden voor het aanstellen van deze
functionaris.
De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking
L.J. Bos Accountancy verwerkt persoonsgegevens enkel op basis van de grondslagen zoals genoemd in art. 6
AVG ‘Rechtmatigheid van de verwerking’; op basis van toestemming, noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeengekomen overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering dan wel om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
- Om de overeengekomen overeenkomst goed uit te kunnen voeren;
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
L.J. Bos Accountancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. De door ons gebruikte computerprogramma’s of –systemen
zijn op te vragen bij ons kantoor.
Bewaren van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij zullen ons daarbij houden aan de wettelijke bewaartermijnen.
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Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze
gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en
diensten van L.J. Bos Accountancy. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Het
is ook mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van
voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door L.J. Bos Accountancy.
Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens kunnen ook aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking worden gesteld echter nooit zonder
uw expliciete toestemming. L.J. Bos Accountancy deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
L.J. Bos Accountancy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand
dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
De cookies worden gebruikt met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt
om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website
hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Klikgedrag en IP-adres
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren.
Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt
om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij onze dienstverlening aan u verder
optimaliseren. Om dit te kunnen doen maken wij ook gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is
een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen
worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en
rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u
hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
L.J. Bos Accountancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
L.J. Bos Accountancy en andere websites
Op de onze website treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. L.J. Bos Accountancy kan echter geen
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de
privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Wijzigingen
L.J. Bos Accountancy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check
daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacy beleid van L.J. Bos Accountancy.

