
 
 
 

PRIVACY STATEMENT ADMUNTEND VERBINDEND FINANCIEEL 
 
 
Admuntend Verbindend Financieel, gevestigd te Apeldoorn aan de Raadsherenveld 202, 7327 EV, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
https://www.admuntend.nl 
hgvandenenk@admuntend.nl 
+31 6 46295216 
 
 
Toepassingsbeleid 
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Admuntend 
Verbindend Financieel. 
 
Admuntend Verbindend Financieel draagt er zorg voor dat alle toepasselijke privacy wet- en regelgeving wordt 
nageleefd, waaronder begrepen de AVG, de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van 
Terrorisme en andere van toepassing zijnde gedragscodes en richtlijnen. 
 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Admuntend Verbindend Financieel verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de aangeboden 
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die (mogelijk) worden verwerkt: 

- Voor- en Achternaam 
- Geboortedatum 
- Adres 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer(s) 
- E-mail adres(sen) 
- BSN nummer 
- Betalingsgegevens 
- Gegevens ID bewijs 
- Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé 
- Gegevens over uw activiteiten op de website 

 
Deze persoonsgegevens worden alleen en uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden 
waarvoor deze zijn verkregen. 
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt 
De website van Admuntend Verbindend Financieel heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van hun ouders en/of voogd. 
Admuntend Verbindend Financieel kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ouders 
en/of voogd wordt daarom aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan 
overtuigd bent dat Admuntend Verbindend Financieel zonder die toestemming gegevens heeft verzameld over 
een minderjarige, neem dan contact op via hgvandenenk@admuntend.nl, dan wordt deze informatie 
verwijderd. 
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Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt 
Admuntend Verbindend Financieel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het beoordelen van een verzoek om informatie en het verstrekken van informatie met betrekking tot 
de dienstverlening van Admuntend Verbindend Financieel. 

- Het verzamelen van contactgegevens van potentiële klanten en relaties via de website van 
Admuntend Verbindend Financieel. Bij het verkrijgen van deze gegevens zal expliciete toestemming 
gevraagd worden van betrokkene. 

- Het kunnen uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening zoals, het voeren van de administratie, 
het opstellen en indienen van fiscale aangiften, het invullen en aanvragen van formulieren, het (laten) 
voeren van salarisadministratie van klanten, het opstellen van jaarstukken en het ontwikkelen en 
opstellen van rapportages op het gebied van Control en Strategie. 

- Om gebruik te kunnen maken van het online aangeboden administratiepakket waarbij toegang wordt 
verschaft door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. 

- Voor het verzenden van facturen en het administreren van betalingen. 
- Voor het vrijgeven van persoonsgegevens aan derden indien daartoe een wettelijke verplichting 

bestaat. 
- Voor het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Admuntend Verbindend Financieel en 

andere financiële instellingen. 
 
Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien er een rechtmatige grondslag van toepassing is zoals 
beschreven in de AVG. Voor Admuntend Verbindend Financieel zijn in ieder geval van (mogelijke) toepassing: 

- De betrokkene heeft voor de verwerking zijn uitdrukkelijke toestemming verleend. 
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is. 
- De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan 

Admuntend Verbindend Financieel onderworpen is. 
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Admuntend 

Verbindend Financieel of van een derde tenzij de belangen of grondrechten en fundamentele 
vrijheden van betrokkene zwaarder wegen. 

 
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de eerder genoemde doeleinden en worden niet verder 
verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. 
 
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover zij ter zake dienend, toereikend en niet bovenmatig zijn. 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Admuntend Verbindend Financieel 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 menselijke tussenkomst in zit. 
 
 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard 
Admuntend Verbindend Financieel bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met inachtneming van de door wet- en 
regelgeving bepaalde maximale wettelijke bewaartermijn. 
 
Indien gegevens niet langer bewaard hoeven te worden zal anonimisering van de gegevens plaatsvinden, of 
zullen de gegevens volledig worden verwijderd. 
 
 
 
 



 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Admuntend Verbindend Financieel verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien 
dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Admuntend Verbindend Financieel, wordt een 
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van gegevens. Admuntend Verbindend Financieel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken die worden gebruikt 
Admuntend Verbindend Financieel gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Een Cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt 
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De Cookies die Admuntend Verbindend Financieel gebruikt 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de 
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Mede hierdoor kan 
Admuntend Verbindend Financieel de website optimaliseren. Bij het eerste bezoek aan de website dient u 
uitdrukkelijk de keuze te maken of gebruik mag worden gemaakt van deze Cookies. Daarnaast kunt u zich 
afmelden voor Cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen Cookies meer opslaat. Tevens 
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
 
Gegevens inzien, (laten) aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) wijzigen, corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens door Admuntend Verbindend 
Financieel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen 
om de persoonsgegevens die Admuntend Verbindend Financieel van u beschikt, in een computerbestand naar 
u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of een 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de (verdere) verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar: hgvandenenk@admuntend.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te 
sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto, BRZ (machine readable zone, de strook met nummers 
onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
 
Admuntend Verbindend Financieel reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek. 
 
Admuntend Verbindend Financieel kan uw rechten op het inzien, aanpassen of verwijderen van 
persoonsgegevens beperken indien sprake is van: 

- Het waarborgen van de voorkoming, onderzoek, opsporing en vervolging van strafbare feiten of 
tenuitvoerlegging van straffen. 

- Het waarborgen van andere belangrijke doelstellingen van algemeen belang van Nederland of de EU. 
- Een andere in de AVG genoemde legitieme reden om uw rechten (tijdelijk) te beperken. 

 
Admuntend Verbindend Financieel wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan door de volgende link te gebruiken: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om via de rechter een uitspraak te laten doen over een geschil. 
 
 



 
 
 
Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd 
Admuntend Verbindend Financieel 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 hgvandenenk@admuntend.nl. 


