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Vink
Fiscale Advocatuur
Privacy Statement Algemeen
Vink Fiscale Advocatuur is de naam waaronder Mr. J.F.M. Vink Praktijk B.V. naar buiten
treedt. Vink Fiscale Advocatuur hecht grote waarde aan uw privacy. Wij dragen er zorg
voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Onze advocaten(belastingkundigen) hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en onze werknemers zijn
tot geheimhouding verplicht middels een geheimhoudingsverklaring. Dit privacy statement
is bedoeld om u te informeren over ons privacy beleid.
Vink Fiscale Advocatuur, gevestigd aan de T.T. Vasumweg 58 1033 SC Amsterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Vink Fiscale Advocatuur
The Curve, Unit 4B
T.T. Vasumweg 58
1033 SC Amsterdam
Contactpersoon: de heer Mr. J.F.M. Vink
T: 020 2159321
E: jfmvink@fiscaleadvocatuur.tax
Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement geldt voor alle (natuurlijke) personen van wie Vink Fiscale
Advocatuur persoonsgegevens verwerkt.
Dit Privacy Statement is van toepassing op:
-

Cliënten van Vink Fiscale Advocatuur;
Potentiele cliënten met wie Vink Fiscale Advocatuur contact heeft gelegd;
Alle andere personen van wie Vink Fiscale Advocatuur persoonsgegevens
verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die u zelf aan ons heeft verstrekt, door een derde partij aan
ons kenbaar zijn gemaakt en/of door ons zijn ontleend aan andere bronnen, zoals het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Persoonsgegevens door u verstrekt:
-

contactgegevens en andere persoonsgegevens vanwege de behandeling van uw
zaak;
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Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:
-

persoonsgegevens welke door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt
(waaronder de Belastingdienst en wederpartijen);
persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en uit het Kadaster;
persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op
een rij:
-

Het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische en
fiscale diensten;
Bij de behandeling van uw zaak worden uw contactgegevens opgevraagd. Ook
andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van uw
zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Voorts worden de gegevens gebruikt
voor facturatie van de verleende diensten.

-

Het nakomen van de gedragsregels die volgen uit de wet- en regelgeving voor de
advocatuur;
De Verordening op de Advocatuur verplicht een advocaat informatie op te vragen
ter controle van de identiteit van de cliënt.

-

Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
verplicht advocaten, notarissen en fiscalisten om bij bepaalde diensten informatie
in te winnen en vast te leggen. Het gaat daarbij onder andere om een kopie van
een identiteitsbewijs (paspoort).

-

Het onderhouden van contact met u;
Tijdens de behandeling van uw zaak houden wij u graag op de hoogte van de
voortgang van de zaak.

-

Het werven en selecteren van medewerkers;
Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers en stagiaires. De in dit
kader verkregen persoonsgegevens worden enkel voor werving en selectie gebruikt.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
-

Toestemming;
Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een
overeenkomst;
Wettelijke verplichting.
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Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit
kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De drie rechtsgronden waar Vink Fiscale
Advocatuur zich op baseert zijn:
Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt
deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in
te trekken.
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van juridische of fiscale diensten,
verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de
opdracht noodzakelijk is.
Wettelijke verplichting
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht
advocaten, notarissen en fiscalisten bepaalde informatie in te winnen en vast te leggen.
Het gaat daarbij onder andere om een kopie van een identiteitsbewijs (paspoort).
Bewaartermijn
Vink Fiscale Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen:
Conform de Wet- en regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten:
-

Zaakdossiers: ten minste vijf jaar na het afsluiten van een zaak.

Conform de Wet Algemene wet Rijksbelastingen (AWR):
-

Administratieve gegevens: ten minste zeven jaar.

Conform de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT):
-

WWFT-dossiers: ten minste vijf jaar.

Voor overige gegevens hanteren wij conform onze Algemene Voorwaarden de volgende
regeling:
Vink Fiscale Advocatuur is gerechtigd haar dossiers, met inbegrip van originele
documenten van de opdrachtgever die zich mogelijk nog daarin bevinden, na
verloop van zeven jaar na afsluiting van de zaak te vernietigen.
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Na afloop van deze zeven jaren wordt beoordeeld of het voor de behandeling van uw zaak
noodzakelijk en gewenst is uw persoonsgegevens nog langer te bewaren.
Verwerkers
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met
deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Het is mogelijk dat de door ons
ingeschakelde verwerkers zelf ook als verwerkingsverantwoordelijke aan de verplichtingen
van de AVG moeten voldoen. De verwerkers zijn dan zelf verantwoordelijk voor de
naleving van de AVG.
Wij maken bijvoorbeeld gebruik van diensten van ICT-dienstverleners die ons
ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen.
Persoonsgegevens delen met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan - afhankelijk van de
omstandigheden van het geval - noodzakelijk en gewenst zijn bij de behandeling van uw
dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan
derden worden doorgegeven. In het geval dat wij uw persoonsgegevens met derden delen
wordt u hiervan in kennis gesteld.
In onder meer de volgende gevallen worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:
-

Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens
met derden te delen. Bijvoorbeeld bij het procederen tegen een wederpartij, het
sluiten van een overeenkomst of bij een notariële akte waarbij meerdere partijen
zijn betrokken.

-

Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van
persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.
Persoonsgegevens zullen voorts ter kennis van derden komen in geval van een reorganisatie
of fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.
Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten
de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van
het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier.
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen
persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een
passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een
specifieke afwijking van toepassing is.
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Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van juridische of
fiscale diensten, of indien dat noodzakelijk is in het kader van een rechtsvordering
waarvoor wij u juridische ondersteuning verlenen.
Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens
Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn
of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van
persoonsgegevens. Uw verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens wordt met
inachtneming van de normen van de Wet- en regelgeving voor de advocatuur en de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme beoordeeld. Ook kunt u bezwaar
maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde
gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u
voor al deze vragen contact op met de heer Mr. J.F.M. Vink via 020 215 9321 of
jfmvink@vink.tax.
Klachten?
Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact
met ons opnemen door een mail te sturen naar jfmvink@vink.tax of te bellen met 020 215
9321. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou
lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijziging privacy statement
Vink Fiscale Advocatuur behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring
aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan
ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplagen, zodat u van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.
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Privacy Statement Website
Aanvullend op ons algemeen privacy beleid is voor websitebezoeken ook het volgende
privacy beleid van toepassing.
Cookies
Vink Fiscale Advocatuur maakt geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Wij registreren
geen gegevens van u tijdens uw bezoek aan onze website.
Beveiliging
Vink Fiscale Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Onze website wordt voor een optimale beveiliging beschermd met een
SSL-certificaat.
Gebruik social media
Op http://www.vink.tax zijn links opgenomen naar sociale media netwerken en websites
van derden, zoals LinkedIn en Google Maps. Ons privacy beleid is niet van toepassing bij
een bezoek via onze links aan deze sociale media netwerken of websites van derden. Vink
Fiscale Advocatuur houdt geen toezicht op deze websites en kan u niet garanderen dat
deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Het
gebruik hiervan is voor uw eigen risico. Wij raden u aan om eerst kennis te nemen van het
privacy beleid van deze derden alvorens u gebruik maakt van deze sociale media
netwerken of websites.

7

