
 

Algemeen 
RV accountants, administratie en advies is een accountantskantoor. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
RV accountants verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze 
diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder meer verwerken: 
– Voor- en achternaam 
– Geslacht 
– Geboortedatum 
– Adresgegevens 
– Woonplaats 
– Telefoonnummer 
– E-mailadres 
– Kopie ID kaart, paspoort of rijbewijs 
– Bankgegevens 
– RSIN nummer (fiscaal nummer) 
– inschrijfnummer Kamer van Koophandel 
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
RV accountants verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 
– Burgerservicenummer (BSN)  
 
Waarom we gegevens nodig hebben 
RV accountants verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Om diensten aan u te leveren 
– RV accountants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 
zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte 

Hoe lang we gegevens bewaren 
RV accountants zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) is 
minimaal zeven jaar en in het geval dit vanuit de uitoefening van fiscale wet- en regelgeving 
noodzakelijk is maximaal dertig jaar.  

Delen met anderen 
RV accountants deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze 
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RV accountants blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerkingen. 

 

 



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 bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer 
informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rene@rvaccountants.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie 
uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw 
privacy. RV accountants zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek 
reageren. U kunt ons ook bereiken via: 

Telefoonnummer: 020-6376474 
Bedrijfsadres: Asterweg 20 C1a, 1031HN Amsterdam 

Beveiliging 
RV accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of 
via rene@rvaccountants.nl  

RV accountants kan d Privacyverklaring wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze verklaring 
regelmatig te lezen. Zo blijft u op de hoogte van eventuele wijzigingen. 

 

 

 


