
 

 

PRIVACY POLICY 

 

 

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te warborgen en gaan daarom heel zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we kunnen verzamelen, 
waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo 
begrijpt u precies hoe wij werken. 

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van KSK Tax & Legal Services. U dient 
zich ervan bewust te zijn dat KSK Tax & Legal Services niet verantwoordelijk is voor het 
privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze dienstverlening  
alsook deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 

KSK Tax & Legal Services respecteert de privacy van al haar cliënten en alle gebruikers van 
haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk conform de toepasselijke wet‐ en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld. 
 
Dit betekent dat wij uw (persoons)gegevens enkel verzamelen, gebruiken en verwerken in 
overeenstemming met de verleende opdracht en het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 
 
Dit betekent dat wij passende maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is. 
 
Dit betekent dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de verleende opdracht en aldus de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn 
verstrekt. 

 

 

 

 

 



Ons gebruik van verzamelde gegevens  

Zakelijke dienstverlening - Cliënten 
 
Voor de uitvoering van onze zakelijke dienstverlening, daaronder mede begrepen de 
administratie en  communicatie rondom de opdracht verwerken wij bepaalde 
persoonsgegevens: 
 

- NAW gegevens; 
- Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen; 
- Persoonlijke gegevens over:  

o Geslacht: 
o Geboortedatum; 
o Geboorteplaats; 
o Overlijdensdatum; 
o Burgerlijke staat; 
o Bankrekeningnummer; 
o Salarisgegevens; 
o Kopie identiteitsbewijs; 
o BSN nummer / Fiscaal nummer; 
o Bedrijf / werkgever;  

- Alle overige in het kader van de opdracht relevante gegevens. 
 
Deze gegevens worden ten behoeve van de verleende opdracht opgeslagen en verwerkt. Deze 
gegevens worden voor maximaal 7 jaar bewaard. 
 
 
Zakelijke dienstverlening – Potentiele cliënten / nieuwsbriefabonnees  
 
Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verwerken wij en slaan wij bepaalde 
persoonsgegevens van potentiele cliënten en nieuwsbriefabonnees op. Ook wanneer  
 

- NAW gegevens; 
- Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen; 
- Bedrijfsgegevens. 

 
Deze gegevens worden verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven of andere gerichte 
uitingen. De verwerking van deze gegevens vindt plaats nadat u e-mail of andere berichten 
naar ons verzendt, na verkrijging van mondelinge of schriftelijke (e-mail) toestemming, via 
verkregen visitekaartjes of anderzijds bijvoorbeeld via koppeling social media. 
 
Deze gegevens worden bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken respectievelijk 
men is afgemeld. 
 

 

 

 

 

 



Derden 

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de opdracht respectievelijk wettelijk verplicht is of wanneer u hiervoor 
toestemming heeft verleent. 

Bij de uitvoering van onze dienstverlening maken wij gebruik respectievelijk treden wij in 
contact met de volgende derden: 

- Overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV, Inspectie SZW, IND en SVB; 
- Gemeenten; 
- Een e‐mail leverancier; 
- Een online pakket betrekking tot aangiftesoftware. 

 

Google Analytics 

KSK Tax & Legal Services kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen 
en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en 
volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Deze 
gegevens kunnen zijn volledig anoniem. 

 

Beveiliging 

KSK Tax & Legal Services heeft maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 
 

- Binnen KSK Tax & Legal Services geldt een geheimhoudingsplicht; 
- Voor toegang op alle systemen geldt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al 

onze systemen. 
 

Inzagerecht/Aanpassen/Uitschrijven 

U heeft recht op inzage, verbetering, overdracht of verwijdering van de persoonsgegeven 
welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van 
uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door KSK Tax & Legal Services. 
 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door KSK Tax & 
Legal Services dan kunt u hierover direct contact opnemen. Graag zorgen wij samen voor een 
gepaste oplossing. 
 

Als u overige vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u per e-mail contact met ons 
opnemen. 
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