
 

Algemene Privacy Verklaring  

 

Wij realiseren ons dat we naar de aard van onze dienstverlening verwerkingsverantwoordelijken zijn 

ten aanzien van  persoonsgegevens en vertrouwelijke (financiële) gegevens. CHECK! streeft na om de 

door u verstrekte persoonsgegevens en vertrouwelijke gegevens, zo te verwerken en te beheren dat 

uw privacy wordt beschermd. 

 

Doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens 

Het verstrekken van persoonsgegevens aan ons kantoor is inherent verbonden aan de door u 

verstrekte samenstellingsopdracht aan ons kantoor. Enerzijds dienen zij als contactgegevens voor 

ons kantoor richting u en anderzijds worden zij verwerkt in de diensten van ons kantoor. Wettelijke 

inhoudelijke vereisten aan onze diensten zijn hoofdzakelijk de reden voor het verzamelen van 

persoonsgegevens en vertrouwelijke (financiële) gegevens. 

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens 

Wanneer u ons opdracht(en) geeft om (een van) onze diensten voor u te verrichten, verstrekt u op 

digitale, mondelinge en/of fysieke wijze persoonsgegevens en vertrouwelijke (financiële) gegevens 

aan ons. Welke dat zijn wordt door ons aangegeven of opgevraagd of door u geïnitieerd. 

 

Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden 

opgeslagen op eigen beveiligde servers van CHECK! en die van derde partijen, deze zijn Unit 4 Fiscaal 

Gemak, Fiscaal Online en mailchimp. Fysieke gegevensdragers (ook eigen servers) staan allen op ons 

vestigingsadres. Eén van de back-ups van data bevindt zich op een beveiligde plaats buitenshuis. 

Voor het naar elkaar versturen van grote gegevensbestanden maken we gebruik van wetransfer en 

dropbox of google drive. 

 

Verstrekking aan derden 

Uw persoonsgegevens en vertrouwelijke (financiële) gegevens worden niet verstrekt aan derden 

tenzij dit in overeenstemming is met de aard van onze dienstverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

gebruik van software in de Cloud, informatieverstrekking aan KvK, pensioenfondsen en 

belastingdienst. Tijdens de verwerking kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers 

zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

 

Inzage, correctie en recht van verzet 

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om 

misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. 

 

Wijzigingen privacy verklaring 

CHECK! behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze Privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 

wijzigingen op de hoogte bent. 

 


