
Privacyverklaring 
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij 
verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze 
verklaring zorgvuldig te lezen. 

 

 
Privacybeleid Altenburg & Bontes 

Altenburg & Bontes is een onafhankelijk administratiekantoor. Via onze website 
www.altbon.nl kunt u informatie vinden over ons en welke diensten wij aanbieden aan 
ondernemers en particulieren. In ons werk hebben wij te maken met privacygevoelige 
informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Alle informatie die wij van u ontvangen 
worden vrijwillig verstrekt en derhalve geldt dat u toestemming geeft om de gegevens te 
verwerken. 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met 
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en 
beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat wij: 
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 

Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens 

die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• u in de toekomst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw 

persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
• uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de 

gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; 
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te 

beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens 
verwerken; 

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te 
bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan 
dat via onderstaande contactgegevens. 

 Telefonisch 
0517-859119 

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur 

 E-mail Via het contactformulier op onze website of info@altbon.nl 

 Post Altenburg & Bontes, Raamstraat 4, 8861 CV Harlingen 

 

http://www.altbon.nl/
https://www.consumentenbond.nl/service/contactformulier


 
Gebruik van persoonsgegevens 
 
Voor het voeren van de boekhouding bij ondernemers en het verzorgen van aangiften 
voor ondernemers en particulieren maken wij gebruik van onderstaande 
persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om de werkzaamheden goed uit te 
kunnen voeren. 
 

Persoonsgegevens 
 
Afhankelijk van de diensten die wij leveren kunnen wij de volgende gegevens van u 
verwerken: 
• naw-gegevens 
• bedrijfsgegevens 
• emailadres 
• geboortedatum 
• gebruikersnaam en wachtwoord van de Belastingdienst 
• jaaropgaven werkgevers/uitkeringsinstanties 
• beschikkingen e.d. van de Belastingdienst 
• geslacht 
• IBAN 
• BSN 
• telefoonnummer 
• WOZ-waarde woning 
• financiële jaaroverzichten 
• correspondentie van de Belastingdienst 
• gegevens niet nader genoemd, welke van belang zijn voor het doen van aangiften 

naar de Belastingdienst toe. 
 

Doeleinden 
 
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden 
(mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt): 
• om informatie te verstrekken aan de Belastingdienst ten behoeve van de aangifte 

inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting/loonheffing/ omzetbelasting/ICP  
• om informatie te verstrekken aan de Kamer van Koophandel ten behoeve van 

publicatiebalans 
• om uw sollicitatie te verwerken 
• om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische 

nieuwsbrieven, mail en/of post 
• om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-

mail, per post of telefonisch 
• om onze website te verbeteren. 

 



Beveiligen en bewaren 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 
persoonsgegevens te voorkomen. 

Of 

passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw 
persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen Frans en Els Bontes toegang 
hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze 
veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de 
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. 
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons 
dit verplicht. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze 
website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming 
voor andere doeleinden. 

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u 
van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Als u inzage wilt in uw gegevens en wijzigingen of wilt dat wij uw gegevens verwijderen 
kunt u dat schriftelijk per post meedelen. 

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u 
adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. 
Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. Je kunt hier 
bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft 
u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de 
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Inwerkingtreding 

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. 
 


