
Privacy statement 
Smout Administratie en Advies, gevestigd aan Dorsvloer 20, 4691 DL Tholen, is verantwoordelijk voor 

de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

http://www.smoutadministratie.nl 

Dorsvloer 20, 4691 DL Tholen 

Telefoonnummer: +31 166 720 333 

 

Website 
Tijdens uw bezoek aan deze website kan Smout Administratie en Advies persoonsgegevens over u 

verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Smout Administratie en 

Advies zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement 

omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.  

 

Doeleinden van gegevensverwerking 

Smout Administratie en Advies verwerkt de door u verstrekte informatie om zo nodig contact met u 

op te nemen, bijvoorbeeld om u informatie te verschaffen waar u om gevraagd heeft. 

 

Bijzondere persoonsgegevens 

Smout Administratie en Advies tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te 

verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, 

gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Smout Administratie en 

Advies wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht. 

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op uw harde schijf worden 

geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u 

bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden 

geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als 

u van deze mogelijkheid gebruik maakt, kan u het registratieproces van deze website niet gebruiken 

en zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze 

website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na 

beëindiging van uw bezoek aan onze website. 

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op de harde schijf 

van uw computer met de genoemde doelen en tijdsduur.  

 

Werkzaamheden en persoonsgegevens 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Smout Administratie en Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Geboorteplaats 

 Adresgegevens 



 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Bankrekeningnummer 

 Persoonsgegevens welke vermeld staan op in- en uitgaande facturen met betrekking tot de 

aangeleverde (bedrijfs)administratie 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Smout Administratie en Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

van u:  

 Burgerservicenummer (BSN) 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Smout Administratie en Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Verwerken en opstellen van administraties, jaarrekeningen, verzorgen van en indienen van 

belastingaangiftes, toeslagen, btw-aangiftes en ander soort zaken die behoren tot het 

dienstenpakket dat wij aanbieden. 

- Smout Administratie en Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht 

zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Smout Administratie en Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 

worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld 

een medewerker van Smout Administratie en Advies)  tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Smout Administratie en Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke 

bewaartermijnen voor de persoonsgegevens. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Smout Administratie en Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Beschermen van persoonsgegevens 

Smout Administratie en Advies 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 wij gegevens ontvangen ter verwerking, houden we die gegevens geheim 

 De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor wij ze ontvangen 

 Persoonsgegevens worden na de verwerking verwijderd, tenzij de wet of beroepsregels ons 

verplichten ze te bewaren (bijvoorbeeld voor het aanhouden of onderbouwen van een 

dossier) 

 Als we externe dienstverleners of andere derden inschakelen die toegang hebben tot 

persoonsgegevens van onze klanten, sluiten we met die partij een verwerkersovereenkomst.  



 Via technologieën en encryptie worden klant- en persoonsgegevens beveiligd tegen 

datalekken, ongeautoriseerde toegang of onrechtmatige verwerking. 

 Wanneer sprake is van een datalek, wordt deze onmiddellijk gemeld conform standaard 

procedure. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met ons. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft 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 Smout Administratie en 

Advies 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 majanie@smoutadministratie.nl. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Smout Administratie en Advies 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 

 

Internetsites van derden 

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links 

met deze website zijn verbonden. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

