Privacyverklaring

o

Onze identiteit met contactgegevens
B.A.F.A. v.o.f.

Mauritsstraat 1
1211 KE HILVERSUM
035 624 68 04

Telefoon:

Mobiel:
Website:
E-mail:

.

06224 0222L
www.bafavof.nl
goeken@bafavof.nl

Over welke persoonsgegevens beschikken wij
Naam
Adres

Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres en verstuurde en ontvangen email
BSN

Geboortedatum
Geslacht

Burgerlijke staat
Medische gegevens
Financiële gegevens

Nationaliteit
Legitimatie
(Pas) foto's

Kenteken door werkgever beschikbaar gesteld transportmiddel
Salaris

Arbeidsovereenkomst

Bankekeningnummer

.

Doeleinden en rechtsgrond

Wij krijgen peroonsgegevens aangeleverd om onze cliënten te kunnen assisteren bij hun wettelijke
verplichting om aangiften in te dienen en alle werlsaamheden die daartoe benodigd zijn.

r

Wie onWanoen de qeoevens
Deze gegevens worden, alleen voor zover benodigd, verstrekt aan de controlerende instanties en
verder op vezoek van de opdmchtgever aan derden.

.

Verplichting om geoevens te verstrekken

wn de gegevens, u verstrekt deze op vrijwillige basis. Mocht u
niet alle gegevens doorgeven, ontstaat de mogelijkheid dat wlj een gegeven opdncht niet volledig
kunnen uiWoeren.
U bent niet verplicht tot verstrekken

o

Uw rechten
U kunt te allen tijde inzage vragen in uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om rectificatie,
overdraging, beperking of het wissen \an persoonsgegevens.
Wij vezoeken u dit middels de emailmogelijkheid wn deze website te doen, wel met de vermelding
van uw telefoonnummer, zodat wij kunnen verifiëren dat de opdracht van u afkomstig is.

.

Intrekkentoestemming
U kunt te allen tijde schriftelijk uw toestemming intrekken. Hiervoor geldt dezelfde procedure als
hierboven beschreven.

r

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de noodzaak bestaat om ze te reproduceren bij een
controle.

.

Verwerkinq derde landen
De persoonsgegevens mogen door B.A.F.A. v.o.f. verwerkt worden in landen binnen de Europese
Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.

o

Vermeldinq oeautomatiseerde qegevensverzameling
Er vindt geen geautomatiseerde besluiWorming plaats.

.

Cookies
B.A.F.A. v.o,f. maakt op haar website geen gebruik van cookies.

o

Klacht indienen
Heeft u een klacht, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit is alleen telefonisch mogelijk van maandag Vm vrfldag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Telefoonnummer: 088 1805 250

