
Privacyreglement AMGH Accountancy, administratie en belastingen 
 
AMGH biedt diensten aan op het gebied van accountancy, administratie en belastingen. 
Onze klanten zijn vooral kleine ondernemers en particulieren. Om onze werkzaamheden te 
kunnen uitoefenen verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens 
genoemd. Incidenteel verwerken wij ook zogenaamde bijzondere persoonsgegevens.  
 
Wij vinden het heel belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij 
houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.  
 
Daarbij hebben wij de volgende uitgangspunten gekozen: 

 Wij vermelden  duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 
Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens uitvragen en via deze 
privacyverklaring; 

 Wij beperken  het verzamelen van persoonsgegevens tot de persoonsgegevens die 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer 
vragen dan noodzakelijk is doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We 
leggen u in dat geval helder uit waarom we van u deze aanvullende gegevens vragen; 

 Wij zullen eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te 
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

 Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de 
gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn; 

 Wanneer wij uw gegevens delen, maken we afspraken met derde partijen, om er 
voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; 

 Wij nemen  passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te 
beschermen en eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens 
verwerken; 

 Wij voeren geen DPIA uit en wij stellen geen functionaris gegevensbescherming 
aan, omdat dat gezien de aard en de omvang van onze activiteiten niet noodzakelijk 
is 

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

 
Gebruik van persoonsgegevens 
 
Wanneer  u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter.  
Dat zullen veelal persoonsgegevens zijn, zoals  
 

 naam 

 adres 
telefoonnummer(s) 

 e-mailadres 

 bedrijfsgegevens 

 geboortedatum 

 geslacht 

 huwelijkse staat 



 gegevens van een eventuele partner 

 gegevens van eventuele minderjarige kinderen 

 IBAN 

 BSN  

 gegevens met betrekking tot uw inkomen en vermogen  

 andere gegevens die van belang (kunnen) zijn voor het uitvoeren van de diensten die 
we met u zijn overeengekomen  

 
Welke gegevens we verwerken is afhankelijk van welke van onze diensten u gebruik maakt. 
Zo verwerken wij uw bedrijfsgegevens alleen wanneer wij uw administratie verzorgen en 
spelen uw persoonlijke bankgegevens pas een rol wanneer wij uw aangifte 
inkomstenbelasting verzorgen.  
 
Het BSN is een persoonsgegeven, dat met bijzondere waarborgen is omgeven.  
Als wij voor u een of meer soorten belastingaangiften verzorgen, of u om andere redenen 
vertegenwoordigen in contacten met de Belastingdienst, kunnen wij u echter niet helpen als 
we niet beschikken over uw BSN. In sommige gevallen moeten wij in het kader van onze 
werkzaamheden ook andere bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals medische 
gegevens, of de gegevens van minderjarige kinderen. 
 
Doeleinden 
 
Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden, afhankelijk van 
de diensten die we met u zijn overeengekomen: 

 Het verzorgen van de administratie van uw onderneming 

 Het verzorgen van de aangiften omzetbelasting van uw onderneming 

 Het verzorgen van de jaarcijfers van uw onderneming als bijlage bij uw aangifte 
inkomstenbelasting 

 Het samenstellen van de jaarrekening van uw onderneming 

 Andere diensten op het gebied van de accountancy 

 Het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting 

 Het voeren van fiscale bezwaar- of beroepsprocedures  

 Fiscaal advies en andere diensten op fiscaal gebied 
 
Verstrekking aan derden 
 
Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan derden.  
 
Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derden  

 als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met u overeengekomen diensten,  

 als het wettelijk verplicht is, of  

 als u het expliciet heeft toegestaan 
 
Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor (door middel van 
een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook 
nemen wij op in deze overeenkomst dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer 
nodig zijn.  



 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
AMGH  accountancy, administratie en belastingen v.o.f. verzamelt geen gegevens via haar 
website. Alleen als u gebruik maakt van het klachtenformulier  op onze website, worden de 
gegevens die u daarmee verstrekt gebruikt om op uw klacht te reageren. 
 
AMGH gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. 
Google heeft geen toestemming  om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor 
andere Google diensten. De IP-adressen van bezoekers  worden dus geanonimiseerd.   
 
Cookie: Googly Analytics 
Naam: _utma 
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: 2 jaar 
 
Websites van derden 
 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een 
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik 
van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie 
over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. 
 
Beveiligen en bewaren 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om 
misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij 
hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke 
personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens is 
afgeschermd.  
 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard 
bewaartermijn van zeven jaar, omdat de Belastingdienst deze termijn aanhoudt. Dat wil 
zeggen dat wij de jaargegevens verwijderen zeven jaar na het jaar waarop zij betrekking 
hebben en de algemene gegevens zeven jaar nadat u klant bent geweest. Wanneer er een 
andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd 
hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, 
zoals gegevens voor de Belastingdienst. 
 
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 dan waar u ze voor hebt afgegeven. 
 



Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Legitimatie 
 
Wij zijn wettelijk verplicht nieuwe klanten vragen zich te legitimeren , door het tonen van 
een geldig legitimatiebewijs. Vervolgens maken we van uw legitimatie een kopie, waarop de 
pasfoto en het BSN worden afgedekt door middel van een speciale mal.  
 
Inzien, controleren, wijzigen en/of verwijderen 
 
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze 
gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet 
(langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te 
verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk 
behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd 
toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek zenden aan info@amgh.nl  of gebruik maken 
van de contactgegevens onderaan deze pagina. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet 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. 
 
Inwerkingtreding 
 
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 28 mei 2018. 
 
Contact 
 
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat 
via onderstaande contactgegevens. 
 

 Telefonisch 
072 – 743 1107, 06 - 3195 1008 of 06 – 2534 9144 
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 
uur 

 E-mail info@amgh.nl 

 Post 
AMGH Accountancy, administratie en belastingen  
Westerweg 60-62, 1852 AK Heiloo 

 
 

mailto:info@amgh.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

