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Privacyverklaring Twentaccount Advies B.V.  
 
Deze privacyverklaring geeft inzicht in de werkwijze van Twentaccount Advies B.V. bedrijfsadvisering & 
accountancy te Hengelo. 
 
Contactgegevens: 
Twentaccount Advies B.V.  
Deldenerstraat 89 
7551 AC Hengelo  
Tel.: 074 – 245 56 40 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u 
contact op te nemen met Mevr. L.H. Nijhoff, functionaris gegevensbescherming van Twentaccount 
Advies B.V.. Dit kan ook via nijhoff@twentaccountadvies.nl.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Twentaccount Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Bedrijfsnaam 
- Voor- en achternaam, geslacht  
- Geboortedatum en geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Nummer, type en datum ID bewijs,  
- Burgerservicenummer (BSN) 
- Bankrekeningnummer  
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, in mailberichten en telefonisch. 
 
Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst te kunnen uitvoeren en de identiteit van de bevoegde 
opdrachtgever te kunnen vaststellen. Indien de gegevens onvolledig of onjuist worden aangeleverd, kan dit 
leiden tot onjuiste verwerking waarvoor Twentaccount Advies B.V. niet verantwoordelijk is. Daar waar u 
als klant zelf verwerkingsverantwoordelijke bent, maar de verwerking van persoonsgegevens aan ons 
uitbesteedt, maakt een verwerkersovereenkomst onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst. 
 
Overige doeleinden en geautomatiseerde besluitvorming: 
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 
beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. 
Twentaccount Advies B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en gebruikt geen 
cookies of vergelijkbare technieken. 
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Met betrekking tot de bewaartermijnen van onze diensten, is grotendeels wetgeving van toepassing. Daar 
waar deze wettelijke bewaartermijn is verstreken, gaan we binnen 4 weken over tot vernietiging van 
persoonsgegevens. Daar waar de klantrelatie is verbroken en geen wettelijke bewaartermijn van toepassing 
is, worden de gegevens zoveel mogelijk geretourneerd aan de opdrachtgever en vervolgens intern 
vernietigd. 
 
Beveiliging: 
Twentaccount Advies B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, in de vorm van intern privacy- en 
informatiebeveiligingsbeleid. In dit kader besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de instructie van onze 
medewerkers, autorisatiebeleid, clear desk policy en classificatie van ons dataverkeer en de beveiliging 
daarvan. Onze medewerkers hebben allen een geheimhoudingsverklaring getekend. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden: 
Twentaccount Advies B.V. verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Ten behoeve van de verwerking maken wij gebruik van diverse IT-systemen. Met alle leveranciers van 
deze systemen zijn wij een verwerkingsovereenkomst aangegaan. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Twentaccount Advies B.V. en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar nijhoff@twentaccountadvies.nl. 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek. 
 
Twentaccount Advies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
Twentaccount Advies B.V. 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 met ons op via nijhoff@twentaccountadvies.nl. 
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