Privacy Statement

Omega Accountancy, gevestigd te Veenendaal en Amersfoort, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens Omega Accountancy
Vestiging Veenendaal
Landjuweel 44, 3905 PH VEENENDAAL
Tel. 0318-506394
Website
www.omegaaccountancy.nl
E-mail
info@omegaaccountancy.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Omega Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze persoonsgegevens hebben wij
nodig voor het verwerken van administraties, het doen van belastingaangiften, het
opmaken of controleren van jaarrekeningen en het uitvoeren van salarisadministratie.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Nationaliteit
- Geboortedatum en/of leeftijd
- Voor- en achternaam
- Titulatuur
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Burgerservicenummer (BSN)
- Kopie legitimatiebewijs
- Kantoornaam en –adres waar u werkzaam bent
- Functie
- Bankrekeningnummer van u dan wel van uw bedrijf
- KVK-nummer
- Overige persoonsgegevens of financiële gegevens die u actief verstrekt, in
correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Omega Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het doen van correspondentie
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten
Geautomatiseerde besluitvorming
Omega Accountancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat
daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Omega Accountancy) tussen zit.
Omega Accountancy gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:
- Microsoft Outlook; voor het verzenden en ontvangen van e-mail
- Microsoft Excel; voor het verwerken van financiële administraties
- Snelstart; boekhoudprogramma voor het verwerken van financiële administraties
- E-boekhouden.nl; boekhoudprogramma voor het verwerken van administraties
- Infine; programma voor het opmaken jaarrekening
- Loon; programma voor het verwerken van salarisadministratie
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De informatie van onze klanten zijn wij verplicht te bewaren voor een termijn van ten
minste zeven jaar. Ook na ontbinding van de opdracht zullen gegevens met betrekking
tot de ondernemingen en belastingaangiften bewaard blijven.
Delen van persoonsgegevens met derden
Omega Accountancy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst van uw gegevens. Omega Accountancy blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Omega Accountancy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@omegaaccountancy.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk op uw verzoek.
Omega Accountancy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
In onze organisatie zijn verschillende maatregelen genomen om de privacygevoelige
informatie te beveiligen. Zo zijn al onze bestanden opgeslagen op een externe opslag
(cloud) die alleen toegankelijk is voor onze medewerkers. Via hun computers kunnen zij
toegang krijgen tot deze opslag. Ook zijn de computers beveiligd met een wachtwoord en
een geautoriseerde code en hebben alleen medewerkers toegang tot deze computers. Op
ons kantoor aan de Landjuweel 44 staat ook gedeeltelijk fysieke informatie in de vorm
van papieren dossiers. Het pand is beveiligd met een dubbele deur met slot en een
alarm. Alleen medewerkers hebben toegang tot deze bedrijfsruimte. Mocht er zich een
datalek voordoen dan zijn wij verplicht hiervan een melding te maken en dit te
documenteren. Dit geldt ook voor fysieke inbraak in ons pand waarbij privacygevoelige
informatie gestolen kan worden.
Omega 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. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via info@omegaaccountancy.nl.
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