
Privacyverklaring 
 

Wolff Belastingadviseurs B.V., gevestigd aan Utrechtseweg 223, 3818 EE Amersfoort, verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Mevrouw T. de Graaf is het eerste aanspreekpunt van Wolff Belastingadviseurs B.V. op het gebied van privacy en de verwerking van 
persoonsgegevens. Zij is te bereiken via t.de.graaf@wolffbelastingadviseurs.nl of 030-3074980. 
  
Wolff Belastingadviseurs B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen. 

- Het niet-geautomatiseerd aanbieden van specifieke informatie en/of diensten, indien ons gerechtvaardigd belang hierbij voldoende zwaar 
weegt. Een voorbeeld van een dusdanig gerechtvaardigd belang is indien de zorgplicht jegens haar cliënten Wolff Belastingadviseurs B.V. ertoe 
noopt specifieke cliënten op de hoogte te stellen van wijzigingen in wetgeving of jurisprudentie. 

- Het uitvoeren van een overeenkomst of opdracht. 
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
Wolff Belastingadviseurs B.V. verstrekt persoonsgegevens aan derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of indien een wettelijke regeling dit verplicht stelt. Voorbeelden van dergelijke derden zijn de Belastingdienst, gerechtelijke 
instanties en door Wolff Belastingadviseurs B.V. ingeschakelde ter zake kundige specialisten. Wolff Belastingadviseurs B.V. draagt er zorg voor dat 
de van toepassing zijnde wetgeving bij de overdracht van persoonsgegevens wordt nageleefd. 
 
Wolff Belastingadviseurs B.V. kan de volgende categorieën gegevens verwerken op grond van een overeenkomst met een derde partij: 
 
- Namen en (e-mail)adressen; 
- Geboortedatum en/of plaats; 
- Geslacht; 
- Burgerservicenummer (voor doeleinden bij de wet bepaald); 
- Pasfoto; 
- Gegevens over de vermogens- of inkomenspositie; 
- Gegevens van verbintenisrechtelijke aard;  
- Huwelijkse staat; 
- Gegevens partner en/of kinderen. 

 
Wolff Belastingadviseurs B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn 
verzameld. Dit betekent dat persoonsgegevens in ieder geval worden bewaard zolang de aan de verwerking ten grondslag liggende overeenkomst 
voortduurt en vervolgens zolang een wettelijk voorschrift dit bepaalt, bijvoorbeeld artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. 
 
U heeft het recht te verzoeken om inzage van en rectificatie of het wissen van persoonsgegevens. 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 Wolff 
Belastingadviseurs B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Wolff Belastingadviseurs B.V. gebruikt geen persoonsgegevens ten behoeve van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering. 
 
De website van Wolff Belastingadviseurs B.V. maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Om uw privacy te waarborgen voldoet Wolff 
Belastingadviseurs aan onderstaande punten: 
 
 -  Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten; 
-  Er worden in geen geval gegevens gedeeld met Google; 
-  Gegevens worden anoniem verwerkt;  
-   Verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display 

Network; 
-  Er worden enkel functionele en analytische cookies gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen. 
 


