
 
 

Privacyverklaring Accountantskantoor Propstra 

In deze Privacyverklaring legt Accountantskantoor Propstra welke persoonsgegevens wij 

verzamelen, waarom wij deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het 

belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze Privacy-

verklaring is van toepassing op alle diensten van Accountantskantoor Propstra. In de kern 

komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens: 

• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen 

• niet met andere zullen delen 

• zorgvuldig beveiligen 

Wanneer u vragen heeft die niet in deze Privacyverklaring worden beantwoord, suggesties 

of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop 

wij met uw persoonsgegevens omgaan, laat het ons weten. U kunt hiervoor een e-mail 

sturen of gebruik maken van de contactgegeven aan het eind van de Privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de opdrachtovereenkomst die u met ons 

bent aangegaan, op grond van de toestemming die u ons expliciet hebt gegeven, op grond 

van het algemeen belang of op grond van ons gerechtvaardigd belang omdat een verwer-

king aantoonbaar noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. U kunt uw 

toestemming ten allen tijde – op dezelfde wijze als u de toestemming hebt verleend – 

weer intrekken. 

Wij verwerken in principe geen bijzondere persoonsgegevens. 

 

Wij verwerken bijvoorbeeld - onder andere - de volgende persoonsgegevens van u: 

• NAW-gegevens 

• Geslacht 

• Geboortedatum 

• Geboorteplaats 

• Telefoonnummer 

• IBAN nummer 

• E-mailadres 

• BSN 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website? 



 
 

• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit 

bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

• IP-adres 

• Internetbrowser en apparaat-type 

 

Waarom we gegevens nodig hebben 

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van uw betaling/onze vordering 

• Om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken 

• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

• Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten 

• Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

• Accountantskantoor Propstra analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze 

website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw 

voorkeuren 

• Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze diensten 

afstemmen op uw behoefte 

• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte 

 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ten behoeve van een adequate 

dienstverlening aan cliënten zullen wij in het algemeen de persoonsgegevens van cliënten 

bewaren gedurende de periode van onze relatie. 

Wij hanteren in ieder geval een bewaartermijn van twee jaar na beëindiging van onze 

relatie, waarna de gegevens vernietigd worden.  

 

Delen met anderen 

Accountantskantoor Propstra verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 

verstrekken 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 verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk 

voor deze verwerkingen. 



 
 

 

Gebruik van cookies 

Accountantskantoor Propstra maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik 

van cookies. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt 

deze cookies uitzetten via uw browser. Via onze website worden cookies geplaatst van het 

Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst 

om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier 

geen invloed op. 

 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze Website 

gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht 

naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid 

van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om 

rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders 

informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 

zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed 

op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor 

andere Google diensten. Voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

LinkedIn 

Op onze website is een button opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op 

sociale netwerken zoals LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die 

wordt aangeleverd door LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Meer 

informatie vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn om te zien wat zij met uw persoons-

gegevens doen. Voor meer informatie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

U heeft de volgende rechten als betrokkene om gegevens in te zien, aan te passen of te 

verwijderen 

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 
 

verwerkt worden en met welk doel; 

• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy 

van een ander daardoor niet wordt geschaad; 

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig 

mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) 

verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als 

het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de 

gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven; 

• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van 

uw gegevens te verzetten. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@propstra.nl.  

Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

 

Klacht 

Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 

via e-mail (info@propstra.nl) of telefoon (058-212 5476) contact met ons opnemen en 

proberen wij er samen met u uit te komen. 

U heeft daarnaast ten allen tijde het recht om een klacht hierover in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


