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                    Privacy verklaring  

Als gevolg van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) treft u hierbij de privacy verklaring van Ooms Advies aan. In 
deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Ooms Advies omgaat met de verwerking van 
persoonsgegevens en wordt aangegeven voor welk doel deze persoonsgegevens worden 
gebruikt. Tevens zal worden aangegeven welke (wettelijke) rechtsgrond ten grondslag ligt 
aan het verwerken van deze persoonsgegevens.  

Aangeraden wordt om deze privacyverklaring van Ooms Advies, gedreven door mr. R. Ooms,    
gevestigd aan de van Balverenweg 36, 6721 ZW te Bennekom (KvK nummer 30052544) 
zorgvuldig door te nemen. Wanneer niet akkoord gegaan kan worden met deze   
privacyverklaring dient contact opgenomen te worden met Ooms Advies. Dit kan via 
info@oomsadvies.nl of 06-14647509.  

Ooms Advies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige 
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2021.  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel en aard?  

Algemene gegevens  

- Naam, adres, postcode en woonplaats;  
- BSN;   
- Geslacht;  
- Geboortedatum;  
- Telefoonnummer;  
- Email adres;  
- Partnergegevens, gegevens kinderen;   
- Burgerlijke staat;  
- Namen, geboortedata en geboorteplaatsen, functies en datum in functies van 

bestuurders van rechtspersonen.  
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Jaarrekening  

- Naam, werkzaamheden, startdatum van de onderneming;    
- Administratie bestaande uit ingaande en uitgaande facturen, bonnen, aangiften 

omzetbelasting (inclusief ICP-aangiften), zakelijke banksaldi en bankmutaties;  
- Inlogcode en wachtwoord na toestemming cliënt voor het indienen van aangiften 

omzetbelasting (inclusief ICP-aangiften en suppletieaangiften).  

 Aangifte inkomstenbelasting  

- Inkomensgegevens;  
- Machtigingscode;  
- Relevante fiscale en financiële gegevens die middels een checklist worden 

opgevraagd.  

Op grond van een overkomst die met Ooms Advies gesloten wordt, worden 
persoonsgegevens verwerkt. In sommige situaties kan daarnaast nog toestemming worden 
gevraagd.    

Indien persoonsgegevens niet door u worden verstrekt dan zal Ooms Advies niet in staat zijn 
om de overeengekomen dienst te leveren.  

Aan welke derden worden de persoonsgegevens verstrekt?  

Op grond van een ondergetekende akkoordverklaring/machtiging zullen de gegevens 
worden verstrekt aan de belastingdienst. Deze verstrekking is op basis van een wettelijke 
verplichting.  

In het belang van de privacy is er met de leveranciers van diverse softwareprogramma’s, een 
verwerkingsovereenkomst getekend. Een exemplaar wordt in de administratie van Ooms 
Advies bewaard.  

Hoe vindt het verstrekken van persoonsgebonden gegevens aan de klant 
plaats?  

Persoonsgebonden gegevens van klanten worden aan de klant uitsluitend door Ooms Advies 
verstrekt via AttachingIT (Smartlockr). Dit is een programma dat ervoor zorgt dat de mail 
met persoonsgebonden gegevens beveiligd wordt en controleert de geadresseerde op 
juistheid. Door middel van het verstrekken van een verificatiecode aan de desbetreffende 
klant kan deze als enige de mail met persoonsgebonden gegevens openen.   
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Bewaartermijn van de gegevens  

De persoonsgegevens worden opgeslagen tot een jaar na afronding van de gegeven 
opdracht, met uitzondering van de gegevens die 7 jaar bewaard dienen te worden op grond 
van wet- en regelgeving.  

Gegevens die niet langer bewaard dienen te worden zullen worden verwijderd. Als cliënt(e)  
heeft u altijd recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van 
uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen zal Ooms Advies u altijd 
vragen om u zelf te identificeren.  

Klacht naar aanleiding van verwerking persoonsgegevens  

Indien u een klacht wil indienen over Ooms Advies met betrekking tot het verwerken van uw 
persoonsgegevens kan dit worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens of door een 
mail te sturen naar info@oomsadvies.nl.  

  

  

  

  

  

  

  

  


