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Privacy Statement 

In alles streeft AdB-Finance naar een 

duurzame, betrokken en betrouwbare 

relatie. Wij hechten eraan u duidelijkheid te 

geven over de manier waarop wij met uw 

persoonsgegevens omgaan. Wij informeren 

u hier graag over in dit Privacy Statement 

(hierna: “PS”). 

 

A. Contactgegevens  

AdB-Finance B.V. is de verwerkings-

verantwoordelijke en gevestigd te Barendrecht 

op Bijdorp-Oost 28c, 2992 LA. Per e-mail zijn 

wij te bereiken op via info@adb-finance.nl. 

 

B. Toepasselijkheid PS 

Het PS is van toepassing op alle personen 

waarvan wij persoonsgegevens verwerken.  

 

Het PS is in ieder geval van toepassing op: 

 al onze cliënten; 

 mogelijke cliënten waarmee wij contact 

hebben gelegd of contact willen 

leggen; 

 ontvangers van e-mails, waaronder 

begrepen nieuwsbrieven;  

 alle overige personen die contact 

opnemen met ons en waarvan wij de 

persoonsgegevens verwerken.  

 

C. Verwerking van persoonsgegevens 

In het kader van onze dienstverlening 

ontvangen wij van u uw persoonsgegevens. 

Deze persoonsgegevens verwerken wij. 

 

Om welke persoonsgegevens kan het gaan? 

 Denkt u hierbij aan uw 

contactgegevens en andere 

persoonsgegevens  (zoals uw 

financiële gegevens) die nodig zijn om 

u te kunnen adviseren of namens u 

(en/of uw gezinsleden en/of aan u 

gelieerde entiteiten) de benodigde 

belastingaangiften en/of 

jaarrekeningen op te stellen;  

 Contactgegevens en andere 

persoonsgegevens die u ons heeft 

verstrekt (bijvoorbeeld tijdens 

bijeenkomsten, seminars, 

besprekingen); 

 Gegevens die wij hebben verzameld 

naar aanleiding van uw bezoek aan 

onze website; 

 Persoonsgegevens die openbaar en 

beschikbaar zijn op platforms zoals 

LinkedIn;  

 Persoonsgegevens die verkregen zijn 

uit het Handelsregister van de Kamer 

van Koophandel (en Kadaster);  

 Persoonsgegevens die beschikbaar zijn 

openbare (zakelijke) websites; 

 Financiële, juridische en/of 

economische gegevens die u aan ons 

heeft verstrekt in het kader van onze 

dienstverlening (hiervoor wordt 

verwezen naar de 

opdrachtbevestiging).  

 

D. Doeleinden en rechtsgronden voor 

het gebruik van uw persoons-

gegevens 

Wij verzamelen en verwerken uw persoons-

gegevens voor onze bedrijfsvoering en om 

onze producten en diensten onder uw 

aandacht te brengen. 

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens (denkt u 

daarbij aan de verwerking ervan) voor de 

volgende doeleinden: 

 het verstrekken van advieswerk-

zaamheden (op fiscaal en administratief 

gebied), het opstellen van de 

benodigde belastingaangiften en/of 

jaarrekeningen en voeren van de 

(salaris)administratie op grond van een 

opdracht met u. Voor de behandeling 

van uw zaak kan het noodzakelijk zijn 

dat wij over de correcte gegevens van u 

beschikken, zodat wij deze kunnen 

verwerken. Deze gegevens worden 

gebruikt voor die werkzaamheden 

(bijvoorbeeld het opstellen van uw 

aangifte inkomstenbelasting of het 

indienen van bezwaar namens u), maar 

deze gegevens kunnen ook worden 
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gebruikt voor onze administratie (voor 

de facturatie of het debiteurenbeheer);  

 de Wet ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme eist van 

ons dat wij (ten minste) in het bezit zijn 

van een kopie van uw legitimatiebewijs; 

 wij hebben een wettelijke 

administratieplicht van 7 jaar als het 

gaat om het bewaren van uw financiële 

en persoonlijke gegevens. Deze 

persoonsgegevens kunnen wij 

gebruiken om in contact met u te 

komen. Deze persoonsgegevens 

worden in ons systeem bijgehouden en 

kunnen worden gebruikt om u op de 

hoogte te stellen van veranderde wet- 

en regelgeving die invloed kunnen 

hebben op uw financiële situatie (zoals 

door het versturen van nieuwsbrieven); 

 in geval van calamiteiten, als u 

bijvoorbeeld ons kantoor bezoekt, 

kunnen wij uw persoonsgegevens 

verwerken. U kunt hierbij denken aan 

het verwerken van uw persoons-

gegevens in het geval u wordt 

opgenomen in het ziekenhuis.  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis 

van (één van) de volgende rechtsgronden: 

 wij hebben uw toestemming hiervoor 

gekregen;  

 op basis van een overeenkomst die wij 

met u hebben gesloten; 

 wettelijk kunnen wij worden verplicht 

om uw persoonsgegevens te 

gebruiken; 

 wij kunnen een gerechtvaardigd 

belang hebben om uw 

persoonsgegevens te gebruiken en 

daarmee geen onevenredige inbreuk 

maken op uw privacy (bijvoorbeeld als 

wij u een uitnodiging sturen voor een 

seminar).  

 

E. Verwerkers en delen van uw 

persoonsgegevens met derden 

Wij kunnen bij onze dienstverlening gebruik 

maken van derden die uw persoonsgegevens 

in uitsluitend onze opdracht kunnen 

verwerken. Mocht dit het geval zijn, dan sluiten 

wij met die dienstverlener een 

verwerkersovereenkomst. Wij zorgen voor een 

veilige en betrouwbare digitale werkomgeving. 

In dat kader werken wij samen met een ICT-

dienstverlener waarmee wij een verwerkers-

overeenkomst hebben gesloten. 

 

Het kan noodzakelijk zijn om uw 

persoonsgegevens te delen met derden, 

bijvoorbeeld met notarissen, advocaten, de 

Belastingdienst of uw wederpartij als wij u 

vertegenwoordigen in een procedure of als wij 

namens u een overeenkomst samenstellen. 

Wettelijk kunnen wij worden verplicht uw 

persoonsgegevens te delen met derden. Denkt 

u hierbij aan een rechter die in een uitspraak 

uw persoonsgegevens vermeldt, omdat u partij 

bent bij de procedure. 

Wij zullen zonder uw instemming uw 

persoonsgegevens niet delen voor commer-

ciële doeleinden. Hierop bestaat een 

uitzondering: het kan zich voordoen dat wij u 

uitnodigen voor een seminar dat wij 

organiseren met een andere organisatie 

(bijvoorbeeld een advocaten- of 

notarissenpraktijk). In die situatie zal dan alleen 

de noodzakelijke contactgegevens worden 

uitgewisseld, zonder verdere verstrekking van 

informatie van financiële en/of economische 

aard. Uw persoonsgegevens kunnen bij een 

reorganisatie, fusie, splitsing, overname of 

verkoop van (een deel van) onze onderneming 

worden verstrekt aan derden.  

Wij kunnen bij het verlenen van onze 

dienstverlening uw persoonsgegevens 

doorgeven aan een partij die buiten de 

Europese Unie is gevestigd, alleen als het 

doorgeven van belang is voor uw zaak en deze 

derde partij een passend niveau waarborgt 

voor de bescherming van uw persoons-

gegevens of als er een specifieke afwijking van 

toepassing is.    

 

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “AP”) 

kan ons vragen om uw register in te kunnen 

zien. Dit register is een bestand, specifiek met 
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betrekking tot uw dossier, waarin wij bijhouden 

welke categorie van gegevens wij van u 

verwerken, met wie wij deze gegevens delen 

(de ontvangers) en met welke reden. Wij zijn 

bij een onderzoek van de AP wettelijk verplicht 

om uw register ter inzage beschikbaar te 

stellen aan de AP. Doen wij dit niet, dan 

riskeren wij een forse geldboete. 

  

F. Uw rechten 

U kunt altijd aangeven dat u niet wilt dat uw 

persoonsgegevens verwerkt worden door ons. 

U kunt ons ook vragen om de gegevens-

verwerking te beperken of te verwijderen. 

Misschien moeten uw persoonsgegevens 

gewijzigd worden, dan kunt u ons dat 

aangeven. Een dergelijk verzoek ontvangen wij 

graag per e-mail. Indien dat niet mogelijk is, 

dan zien wij een dergelijk verzoek per post 

tegemoet. 

 

Het is voor u mogelijk dat u een klacht of een 

bezwaar (gemotiveerd) bij ons indient. Wij 

zullen u te allen tijde van een gemotiveerde 

reactie voorzien. 

 

Op uw eerste verzoek kunt u uw 

verwerkingsregister kosteloos digitaal 

toegestuurd krijgen. Uw verzoek kunt u per e-

mail bij ons indienen. Mocht u niet over een e-

mailadres en/of een digitale gegevens-

verzender beschikken, dan kunt u uw verzoek 

per post indienen. Wij zijn verplicht om binnen 

één maand op uw verzoek te reageren en u te 

voorzien van dit register. Mocht het ons niet 

lukken om binnen één maand aan dit verzoek 

tegemoet te komen, dan zullen wij u hiervan 

tijdig op de hoogte stellen en u binnen twee 

maanden nadat u het verzoek heeft ingediend, 

voorzien van een register. Indien wij niet of niet 

tijdig reageren op uw verzoek, kunt u een 

klacht tegen ons indienen bij de AP, waarna u 

mogelijk in beroep kunt bij de (bestuurs)-

rechter in Rotterdam. Wij verzoeken u, voor u 

een klacht of bezwaar bij de AP indient, eerst 

bij ons intern een klacht/bezwaar in te dienen. 

U kunt ons via info@adb-finance.nl bereiken. 

 

Wij werken graag zorgvuldig en efficiënt. Dient 

u met enige regelmaat klachten in die bij 

voorbaat ongegrond en/of onjuist zijn en 

waarvan duidelijk is dat die klacht ongegrond 

en/of onjuist zal worden bevonden, dan 

kunnen wij u kosten in rekening brengen voor 

het in behandeling nemen van de klacht. 

Hetzelfde geldt voor de bezwaarprocedure. 

 

G. Beveiligingsmaatregelen  

De systemen waarmee wij werken zijn 

technisch en organisatorisch beveiligd. 

Hierdoor voorkomen wij dat derden die 

daartoe onbevoegd zijn uw persoonsgegevens 

kunnen inzien. Alleen onze medewerkers en 

eventuele verwerkers hebben toegang tot uw 

persoonsgegevens. Deze personen hebben een 

geheimhoudingsplicht en mogen uw 

persoonsgegevens niet voor andere 

doeleinden verwerken.  

 

H. Wijziging PS 

Wij kunnen dit PS op ieder moment wijzigen, 

zodra wij daartoe verplicht worden bijvoor-

beeld door een wetswijziging. Wij adviseren u 

dit PS regelmatig te raadplegen, waardoor u 

op de hoogte bent van wijzigingen. 
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