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Privacy beleid Franke BTW Specialisten 

Franke BTW Specialisten verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en 

transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen 

over de verwerking van persoonsgegevens door Franke BTW Specialisten.  

 

Wat zijn persoonsgegevens?  

Er zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een 

combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. 

Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze 

daar zorgvuldig mee omgaan.  

 

Van wie verwerkt Franke BTW Specialisten persoonsgegevens?  

Franke BTW Specialisten verwerkt persoonsgegevens van organisaties met wie wij direct of indirect 

een (klant)relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Het gaat dan om gegevens voor facturatie 

aan, en de verplichte identificatie van de klant. In sporadische gevallen verwerkt Franke BTW 

Specialisten gegevens van derden (klanten, leveranciers, relaties en werknemers bijvoorbeeld) die 

noodzakelijk zijn in de uitvoering van de activiteiten van Franke BTW Specialisten voor de klant. In 

beginsel zal dit alleen het geval zijn indien er een wettelijke (onderzoeks)plicht is naar die gegevens, 

bijvoorbeeld om op basis van de juiste gegevens advies te kunnen verstrekken of procedures te 

kunnen voeren. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?  

Franke BTW Specialisten verwerkt persoonsgegevens in de financiële admnistratie van Franke BTW 

Specialisten en de daaraan gerelateerde applicaties. Daarnaast bewaart Franke BTW Specialisten 

wettelijk verplichte identificatiegegevens van klanten en noodzakelijke van de klant ontvangen data 

voor de uitvoering van de activiteiten van Franke BTW Specialisten (fiscaal relevante gegevens voor 

de advisering etcetera). Deze gegevens worden op extern beheerde en fysiek in Nederland 

geplaatste servers. Beperkt worden persoonsgegevens bewaard in veilig opgeslagen papieren 

dossiers.  

 

Waarvoor verwerkt Franke BTW Specialisten persoonsgegevens?  

Als u klant wilt worden van Franke BTW Specialisten hebben wij persoonsgegevens nodig. Het gaat 

dan uiteraard om gegevens ten behoeve van de facturering (uw naam, adres, emailadres en 
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eventueel BTW nummer), maar ook om de wettelijk (Wwft) verplichte identificatiegegevens zoals 

bijvoorbeeld een KvK uittreksel en kopie van een identificatiemiddel zoals paspoort, rijbewijs of ID 

kaart. Deze gegevens worden door Franke BTW Specialisten bij u opgevraagd en door u aan Franke 

BTW Specialisten verstrekt.  

Daarnaast kan het voorkomen dat Franke BTW Specialisten in het kader van de aan voor u verrichte 

dienstverlening gegevens moet verwerken van derden. Denk hierbij aan gegevens van uw klanten, 

leveranciers of werknemers, zoals facturen of overzichten van ter beschikking gestelde auto’s. Franke 

BTW Specialisten verwerkt dergelijke gegevens alleen voor zover deze strikt noodzakelijk zijn of 

wettelijk verplicht dienen te worden verwerkt voor bijvoorbeeld het doorgeven van deze informatie 

aan de fiscus. Bovendien verwerkt Franke BTW Specialisten deze gegevens alleen voor zover deze 

door u of met uw toestemming zijn verstrekt. U bent – waar van toepassing - zelf verantwoordelijk 

voor de toestemming van de derden waarvan u de gegevens verstrekt. 

 

Verwerkt Franke BTW Specialisten ook bijzondere persoonsgegevens?  

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk 

verleden of etnische gegevens. 

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw 

toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat 

noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Op dit moment zijn ons geen wettelijke verplichtingen of 

andere noodzakelijke redenen bekend op grond waarvan wij bijzondere persoonsgegevens zouden 

moeten verwerken. Van de verwerking van dergelijke gegevens zullen wij u altijd vooraf op de 

hoogte stellen.  

 

Hoe gaat Franke BTW Specialisten met mijn persoonsgegevens om?  

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal 

gebruik binnen Franke BTW Specialisten of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Tenzij noodzakelijk 

voor dat normale gebruik binnen Franke BTW Specialisten, zullen de persoonsgegevens niet langer 

worden bewaard dan de wettelijke (fiscale, identificatie en/of overige) verplichtingen voorschrijven. 

 

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens? 

U heeft te allen tijde toegang tot uw eigen persoonsgegevens zoals bewaard bij Franke BTW 

Specialisten. Op verzoek verstrekken wij alle bewaarde gegevens. 

Binnen Franke BTW Specialisten hebben alleen de medewerkers (intern/extern) met een noodzaak 

daartoe toegang tot uw persoonsgegevens. Te denken valt aan de perso(o)n(en) die de facturatie en 

boekhouding voeren. Maar ook zij die de identificatieprocedure uitvoeren en uiteraard de betrokken 

adviseur(s). Uiteraard alleen voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun 
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taken. Daar waar op uw verzoek slechts (een) bepaalde adviseur(s) toegang mag hebben tot 

bepaalde gegevens, zal worden gezorgd voor afscherming van die gegevens in een alleen voor die 

perso(o)n(en) benaderbare omgeving (fysiek of digitaal dossier). 

De beveiliging van onze externe servers is van het hoogste niveau. Gegevens worden niet lokaal op 

computers, tablets, (USB) schijven of andere gegevens opgeslagen tenzij noodzakelijk voor de 

uitvoering van de adviestaken. Waar die noodzaak bestaat (denk aan overdracht aan de fiscus), 

wordt de lokale opslag gewist zodra de werkzaamheden dat toelaten). 

 

Uitwisseling van persoonsgegevens door Franke BTW Specialisten  

Franke BTW Specialisten gebruikt uw persoonsgegevens nimmer voor andere doeleinden dan 

waarvoor zij door u zijn verstrekt. 

Wij hanteren een strikte geheimhoudingsplicht en zullen uw persoonsgegevens (of andere data zoals 

bedrijfsgegevens) nimmer aan derden overhandigen zonder uw toestemming of wettelijke 

verplichting daartoe. 

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Franke BTW Specialisten gebonden aan de daarvoor 

geldende wet- en regelgeving, de algemene voorwaarden en dit privacy beleid.  

 

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?  

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door kun u altijd contact 

opnemen met Franke BTW Specialisten via uw contactpersoon van Franke BTW Specialisten.  

 

Wijzigingen privacy beleid  

Franke BTW Specialisten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy 

beleid. De meest recente versie van dit privacy beleid is te vinden op www.frankebtw.nl. 


