
Privacystatement Administratiekantoor Bootsman VOF 
 

 

 
Administratiekantoor Bootsman VOF, gevestigd aan Dragsholm 1a 2133AM Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens: 
 
www.administratiekantoorbootsman.nl Dragsholm 1a 2133AM Hoofddorp 023-5624957 
 
P.D Bootsman is de Functionaris Gegevensbescherming van Administratiekantoor Bootsman VOF Hij is te bereiken via 
peter@administratiekantoorbootsman.nl 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Administratiekantoor Bootsman VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
Voor- en achternaam; 
 
Adresgegevens; 
 
Telefoonnummer; 
 
E-mailadres; 
 
Geboortedatum; 
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 
Administratiekantoor Bootsman VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: Deze gegevens 
zijn nodig voor het doen van de diverse belastingaangiftes en het eventueel deponeren van jaarstukken bij de Kamer van 
Koophandel 
 
BSN (burgerservicenummer ) ; 
 
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 
 
Bankgegevens; 
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Indien je ons benadert per mail, post of telefonisch dan gaan wij vertrouwelijk om met deze informatie. Wij registreren je eventuele 
e-mailadres, telefoonnummer en naam wel, maar doen dat uitsluitend voor het doel waarvoor je ons benadert. Als wij je vraag 
hebben beantwoord, dan zullen wij de gegevens of maximaal 2 maanden bewaren, of opslaan in het dossier als er een 
samenwerking voortkomt uit het contact. In het geval van een samenwerking zullen wij een opdrachtbevestiging/overeenkomst met 
jou sluiten, waarin wij wederom opnemen hoe wij omgaan met jouw privacygegevens. 
 
Als er een samenwerking met ons kantoor tot stand komt, dan moeten wij je gegevens/administratie op grond van de 
wettelijke verplichting voor een termijn van zeven jaar bewaren. 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Administratiekantoor Bootsman VOF deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Administratiekantoor Bootsman VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
 
Administratiekantoor Bootsman VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook heb je  
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar jou 
een ander en een door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op 
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd 
verzoek naar info@administratiekantoorbootsman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, 
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 
bescherming van je privacy. Administratiekantoor Bootsman VOF zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op 
jouw verzoek reageren. Administratiekantoor Bootsman VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt 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 
 
Administratiekantoor Bootsman VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee 
hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
info@administratiekantoorbootsman.nl 
 
Contactgegevens Administratiekantoor Bootsman VOF 
 
Administratiekantoor Bootsman VOF 
Dragsholm 1a 
2133AM Hoofddorp 
 
Telefoon:     023-5624957 
E-mail:         info@administratiekantoorbootsman.nl  
KvK-nummer:  34076621 
 

 

mailto:info@administratiekantoorbootsman.nl
mailto:info@administratiekantoorbootsman.nl

