Privacyverklaring Administratiekantoor “Morgen”

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
Administratiekantoor "Morgen" hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van uw
contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor wij uw gegevens gebruiken.
Bij eventuele vragen en op- of aanmerkingen inzake de privacyverklaring kunt u contact op nemen met de heer L. van Noort via de
contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om de diensten
te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Administratiekantoor "Morgen" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoeren van opdrachten die u aan ons hebt verstrekt
- 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 en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Administratiekantoor "Morgen" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig

hebben voor belastingaangiftes

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Administratiekantoor "Morgen" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt en/of relatie van ons bent. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren. Deze gegevens bewaren wij conform de
wettelijk toepasselijke termijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Administratiekantoor "Morgen" 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 om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Administratiekantoor "Morgen" blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken op onze website www.morgen-administratiekantoor.nl gebruik van Google Analytics waarbij de gegevens anoniem worden
verwerkt en niet te herleiden zijn tot een bepaald persoon of gebruiker. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics
verwerkt of opgeslagen. Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van ”tracking cookies”.
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies
te weigeren ( raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser ).

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
Administratiekantoor "Morgen" 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@morgenadministratiekantoor.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Administratiekantoor "Morgen" 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 zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de heer L. van Noort of via
info@morgen-administratiekantoor.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring, opgemaakt 15 mei 2018. We raden u daarom aan
deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

Contactgegevens
E: info@morgen-administratiekantoor.nl
I: www.morgen-administratiekantoor.nl
T: 06-18521742

