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 Wij zullen de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is 

vastgesteld. De volgende Persoonsgegevens kunnen in het kader van de Onderliggende Opdracht worden 

verwerkt: 

 · NAW-gegevens 

 · Pasfoto 

 · Telefoonnummer 

 · E-mailadres 

 · BSN 

 · CV 

 · Geboortedatum 

 · Burgerlijke staat 

 · Personeelscontracten 

 · Financiële gegevens van natuurlijke personen 

 · Bedrijfsnamen die zijn te herleiden tot natuurlijke personen 

 

Wij verwerken de Persoonsgegevens ten behoeve van Afnemer met als doel het verzorgen van een juiste 

financiële administratie, het kunnen uitvoeren van metingen op de financiële administratie, het verzorgen van 

een juiste salarisadministratie, het voldoen aan wet- en regelgeving omtrent het doen van fiscale aangiften 

loonbelasting, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting, het ondersteunen van de organisatie van 

Afnemer op het gebied van beheersing van de totale financiële organisatie. 

 De concrete verwerking bestaat uit de volgende stappen: 

 Financiële administratie: 

 Het verwerken van de door Afnemer, al dan niet digitaal aangeleverde, financiële informatie zoals 

bankafschriften en facturen. Dit Verwerken doen Wij door middel van het gebruik van software van derden. 

 Salarisadministratie: 

 Het verwerken van de door Afnemer, al dan niet digitaal aangeleverde, personeelsinformatie zoals 

stamgegevens, contracten, loonbelastingverklaringen, salarismutaties etc. Dit Verwerken doen Wij door 

middel van het gebruik van software van derden. 

 Fiscale aangiften: 

 Het verwerken van de door Afnemer, al dan niet digitaal aangeleverde, fiscale informatie zoals opgave af te 

dragen omzetbelasting. Tevens zullen Wij fiscale aangiften Verwerken op basis van de Financiële 

administratie c.q. de Salarisadministratie. Voor dit Verwerken maken Wij gebruik van software van derden. 

 

 Afnemer bepaalt welke Persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze, Afnemer is Verantwoordelijke 

voor deze verwerking. 

 

 Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de 

Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige Verwerking: 

 · Beveiligde persoonlijke codes bij inloggen op de server 

 · Beveiligde persoonlijke VPN verbinding bij werken vanaf andere locaties 

 · Versturen van privacygevoelige documenten zo nodig voorzien van een wachtwoord 

 · Afschermen van persoonsgegevens in CRM-pakket in combinatie met vastleggen van moment en persoon 

als afscherming tijdelijk wordt opgeheven 

 · Papier vernietigen door externe partij 

 · Vernietigingstermijnen conform wettelijke bewaartermijnen, met inachtneming van de reguliere back-up 

cyclus 

 · Up-to-date antivirus software  
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Wij schakelen mogelijk deze derden (Sub-verwerkers) in bij het uitvoeren van de Onderliggende opdracht: 

  

(Sub)verwerker Verwerking Lokaal 

of 

Cloud 

EER  

Snelstart Financiële Administratie Lokaal 

en 

cloud 

Zoveel mogelijk 

in NL 

https://www.snelstart.nl/avg 

Davilex Financiële Administratie lokaal Ja https://www.davilex.nl/Portals

/20/Voorwaarden/Voorwaard

en-Davilex-Software-BV.pdf 

E-Boekhouden Ondersteuning 

administraties van 

gebruikers 

cloud  https://www.e-

boekhouden.nl/avg 

 

Kluwer 

Belastingpraktijk 

Fiscale aangiftes  cloud Ja https://www.wolterskluwer.nl

/avg-corporate-statement 

Accountancy 

Gemak 

Boekhouding/Fiscale 

aangiftes/CRM 

Cloud Ja https://softwaregemak.nl/o

ver-ons/privacy-

informatiebeveiliging/ 

Nmbrs 

(SalarisZaken) 

Salarisadministratie/ 

Personeelsadministratie 

Cloud Ja https://support.nmbrs.nl/hc

/nl/articles/360004781891-

Visma-Nmbrs-en-de-AVG-

GDPR- 

Zenvoices Factuurverwerking cloud  https://www.zenvoices.com/bl

og/2018/05/16/algemene-

verordening-

gegevensbescherming-avg/ 

Dropbox Delen van bestanden 

met cliënten en 

organisaties 

cloud  https://www.dropbox.com/nl_

NL/security/GDPR 

 

Google Drive Delen van bestanden 

met cliënten en 

organisaties 

cloud  https://privacy.google.com/int

l/nl_nl/businesses/ 

Office365 Mailsoftware cloud  https://docs.microsoft.com/nl-

nl/legal/gdpr 

Verbonden Telefonie (VOIP) cloud  https://verbonden.nl/privacy 

Seafile Backup systeem cloud Ja  

Realhosting Hosting website cloud  https://realhosting.nl/privacyv

erklaring/ 

 

 Lokale diensten en software waarvan de gegevens alleen via onze lokale server worden verwerkt: 

Radar Software CRM Lokaal Ja  

Logisal Salarisverwerking Lokaal Ja  

Speedbooks Rapportagesoftware Lokaal Ja  

Omrin Papiervernietiging lokaal Ja  

Jellema 

Automatisering 

Onderhoud Server en 

software 
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Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande gegevens wordt niet op prijs gesteld 

 


