STIPT Finance
Privacy Verklaring
Hier vindt u de privacy verklaring van STIPT Finance. Hierin wordt omschreven hoe er met de
door u toegezonden persoonlijke gegevens wordt omgegaan door STIPT Finance.
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1 Inleiding
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop de door u aangeleverde
persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt onder
andere uitgelegd waar de gegevens worden opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens
gebruikt worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot de door uw
aangeleverde persoonsgegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is
daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Mireille Corver, STIPT Finance

2 STIPT Finance
U leest op dit moment de privacy verklaring van STIPT Finance. STIPT Finance is een
handelsnaam van STIPT Consultants een administratie- en advieskantoor dat zich richt op het
Midden- en Kleinbedrijf, de ZZP’er en de startende ondernemer.
Er zijn situaties waarin de door u aangeleverde gegevens door STIPT Finance worden verwerkt.
Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom
persoonlijke gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
Wanneer u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens door STIPT
Finance, neem dan gerust contact op!
info@stiptfinance.nl | 06 46 18 14 36 | Akkerleeven 9 | 3247 GC | Dirksland | Btw. Nr.
NL178765284B01 | KVK Nr. 72027673

3 Doeleinden
De door u als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ aangeleverde persoonlijke gegevens zijn
noodzakelijk voor de uitvoering van de overeengekomen diensten, werkzaamheden en
zodanig noodzakelijk om een financiële administratie te kunnen voeren.
De gegevens worden uitsluitend verwerkt met als doel bovenstaande werkzaamheden te
kunnen uitvoeren.
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4 Ontvangers
De persoonsgegevens die STIPT Finance ontvangt worden (uitsluitend binnen de EU) verwerkt
en beheerd gebruik makend van enkele externe partners.
Deze externe partners bestaan uitsluitend uit aanbieders van cloudiensten, Dropbox en
Microsoft One Drive en enkele specifieke Financiële Administratie pakketten. Uiteraard eisen
wij van onze partners dat deze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.

5 Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nooit langer gebruikt dan nodig is voor het uitvoeren van de
afgesproken werkzaamheden. Persoonsgegevens worden verwijderd op uw verzoek of bij
beëindiging werkzaamheden. Uitzondering is wanneer er op grond van een wettelijke regeling
(bijvoorbeeld de belastingdienst) gegevens langer bewaard moeten worden.

6 Beveiliging
STIPT Finance neemt uiteraard maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te
beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Wij werken alleen met software en
clouddiensten waarbij de persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers
waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken.
Door een strenge toegangscontrole, wachtwoord, encryptie, firewalls en daar waar mogelijk
met tweetraps-verificatie, zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor
STIPT Finance.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord
en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt
tot alleen de benodigde apparaten.

7 Uw rechten
Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden persoonsgegevens op te vragen die door STIPT Finance
verwerkt of bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op
te nemen met STIPT Finance. U krijgt dan binnen een redelijke termijn een overzicht van de
door u aangeleverde persoonlijke gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten
corrigeren door STIPT Finance.
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Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij STIPT Finance vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op
het laten wissen van deze gegevens.
Recht op overdracht
Mocht u de persoonsgegevens nodig hebben die bij STIPT Finance opgeslagen liggen in het
geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij
zal wanneer redelijkerwijs mogelijk STIPT Finance uw gegevens overdragen.
Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat
STIPT Finance niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
Recht op stop gegevensgebruik
Wil u niet meer dat STIPT Finance uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen
van het gebruik van de door u gezonden persoonsgegevens.

8 Plichten
STIPT Finance verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de met u overeengekomen diensten en werkzaamheden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor
het aanbieden van de diensten of producten door STIPT Finance. Als deze verplichte gegevens
niet worden aangeleverd, kan STIPT Finance de betreffende dienst niet aanbieden of
werkzaamheden uitvoeren.
Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met STIPT Finance met anderen dan de
hierboven genoemde partijen (04. Ontvangers) te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van
een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
STIPT Finance behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist
dan wel wanneer STIPT Finance dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van STIPT Finance te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@stiptfinance.nl | 06 46 18 14 36 | Akkerleeven 9 | 3247 GC | Dirksland | Btw. Nr.
NL178765284B01 | KVK Nr. 72027673
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