
Dit het privacy statement van: 

Administratiekantoor R. Bliek 

Ginnekenweg 81 

4818 JB Breda 

 

Administratiekantoor R. Bliek verzorgt volledige financiële- en salarisadministraties en staat zijn 

cliënten bij inzake diverse belastingzaken. Voor de juiste en volledige uitvoering van de 

dienstverlening is het noodzakelijk een hoeveelheid aan persoonsgegevens te verwerken. Wij 

(Administratiekantoor R. Bliek) verwerken data overeenkomstig de voorwaarden zoals gesteld in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De tweede grondslag van deze verordening 

maakt verwerking van persoonsgegevens mogelijk wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de 

werkzaamheden. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en betrachten daarom 

de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Er zijn 

adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens optimaal 

te beveiligen.  

Administratiekantoor R. Bliek is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens 

worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw 

persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming 

met de AVG. In dit privacy statement leest u hoe wij uw gegevens zorgvuldig behandelen en 

verwerken. 

 

Overzicht persoonsgegevens: 

- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres; 

- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat; 

- gegevens met betrekking tot uw paspoort of een ander identiteitsbewijs;  

- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever; 

- gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden; 

- overige gegevens, indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening. 

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: 

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 

- het aanvragen van financieringen; 

- het doen van diverse belastingaangiften; 

- het, enkel indien noodzakelijk, in staat stellen van overheidsinstellingen, banken, pensioenfondsen, 

verzekeraars, notarissen, advocaten, accountants, makelaars, taxateurs en mediators hun 

dienstverlening juist en volledig uit te voeren. 



 

 

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens 

- Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. 

Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de 

looptijd van onze relatie of overeenkomst. 

- In alle gevallen zullen de wettelijk geldende bewaartermijnen gevolgd worden. 

 

Verzoek persoonsgegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens. Indien u van dit recht 

gebruik wenst te maken, kunt u uw verzoek schriftelijk doorgeven, telefonisch: 076-5217599, of via 

e-mail: bliekadm@gmail.com. 

 

Vragen of klachten 

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u uw vraag schriftelijk doorgeven, telefonisch: 

076-5217599, of via e-mail: bliekadm@gmail.com. 

Klachten zijn in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


