
Privacyverklaring 

 

Daad salarisadministratie B.V., gevestigd aan Kerkenbos 1075 Q, 6546 BB Nijmegen, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw persoonsgegevens 

worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden 

uitsluitend aan derden verstrekt als dat voor de dienstverlening of op grond van een 

wettelijke verplichting nodig is. 

 

Contactgegevens: 

https://daadsalarisadministratie.nl/  

Kerkenbos 1075 Q 

6546 BB Nijmegen  

024-3489900 

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Overeenkomst 

Indien u met ons een overeenkomst aangaat of mogelijk een overeenkomst wilt 

aangaan, verwerken wij van u (mogelijk) de volgende gegevens:  

• achternaam, voornaam en voorletters; 

• adresgegevens; 

• e-mailadres; 

• telefoonnummer(s); 

• geboortedatum en geboorteplaats; 

• burger-servicenummer; 

• geslacht; 

• identificatiegegevens (kopie ID); 

• betalingsgegevens; 

• inkomensgegevens; 

• vermogensgegevens; 

• gezinssamenstelling. 
 

Nieuwsbrieven 

Wij kunnen u als cliënt een nieuwsbrief sturen waarmee wij u op de hoogte houden van 

de laatste ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten. Onderaan elke 

nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt 

afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens 

verwerken 

Persoonsgegevens die Daad salarisadministratie B.V. van u ontvangt, gebruiken wij voor 

de volgende doeleinden: 

• om met u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na 

te kunnen komen; 

• om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren; 

• om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld 

via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen 

doen; 

• om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen; 

• om een salarisadministratie te voeren, en; 

• om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze 

website www.daadsalarisadministratie.nl. 

 

 

DAAD
salarisadministratie



Grondslag verwerking persoonsgegevens 

Indien u ons wilt inschakelen voor onze dienstverlening, informatie bij ons aanvraagt of 

een afspraak met ons wilt maken, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de 

uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens van u 

omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  

 

Ook kan het zijn dat Daad salarisadministratie B.V. een gerechtvaardigd belang heeft bij 

de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan een direct marketing belang. 

Daad salarisadministratie B.V. zal echter in elke situatie een deugdelijke 

belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het 

gerechtvaardigd belang van Daad salarisadministratie B.V. anderzijds. Alleen indien het 

gerechtvaardigd belang van Daad salarisadministratie B.V. zwaarder weegt, worden uw 

persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt. 

 

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van 

persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens, staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken. 

 

 

Ontvangers van uw gegevens 

Daad salarisadministratie B.V. zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk 

behandelen en alleen die gegevens gebruiken die nodig zijn voor haar dienstverlening. 

Wij stellen die gegevens niet aan derden ter beschikking tenzij: 

• dat voortvloeit uit verplichtingen die Daad salarisadministratie B.V. tegenover 

haar cliënten is aangegaan; of 

• dat noodzakelijk is voor het (doen) uitvoeren van transacties; of 

• gegevens op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel of vonnis ter 

beschikking gesteld moeten worden aan een derde; of 

• wij daarvoor expliciet toestemming van u hebben gekregen;  

• indien de gegevens uitsluitend worden verwerkt voor statistische doeleinden. 

 

 

Derden 

De website van Daad salarisadministratie B.V. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar 

één of meerdere websites van derden bevatten. Daad salarisadministratie B.V. is op geen 

enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de 

privacywetgeving. Daad salarisadministratie B.V. raadt u dan ook aan het privacybeleid 

van de websites van deze derden na te lezen, zodat u op de hoogte bent hoe deze 

derden met uw persoonsgegevens omgaan. 

 

Indien derde partijen een (deel van de) verwerking namens Q accountants en 

belastingadviseurs B.V. verrichten (zogenaamde (sub)verwerkers), zal Q accountants en 

belastingadviseurs B.V. met die partijen een (sub)verwerkersovereenkomst sluiten. 

Bovendien schakelt Q accountants en belastingadviseurs B.V. alleen verwerkers in die 

afdoende garanties bieden en afdoende maatregelen treffen zodat de bescherming van 

de persoonsgegevens gewaarborgd zal zijn en de verwerking daarvan ook bij hen in 

overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Q accountants en 

belastingadviseurs B.V. houdt een overzicht van de door haar ingeschakelde 

(sub)verwerkers bij. 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel 

waarvoor Daad salarisadministratie B.V. de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het 

langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke 

bewaarplicht van Daad salarisadministratie B.V.  
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Daad salarisadministratie B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Met in achtneming van onze wettelijke bewaarplicht heeft u het recht om uw 

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht 

om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daad salarisadministratie 

B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 

verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 

computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@qaccountants.nl. 

 

Daad salarisadministratie B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Daad salarisadministratie B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft 

naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische 

maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw 

persoonsgegevens 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 via 

024-3489900 of via compliance@qaccountants.nl. 

 

 

Wijzigingen privacyverklaring 

Daad salarisadministratie B.V. kunnen deze privacy verklaring altijd wijzigen. De 

wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld 

te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

 

Datum laatste wijziging: 12-11-2019 
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