
VESTING ADVIESGROEP                                                                           Juni 2018 
 

 

 

 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?  
 

 

Deze kaart geeft op beknopte wijze inzicht in de manier waarop wij met uw persoonsgegevens 

omgaan. De uitgebreide beschrijving leest u op onze website. Daar staat ons privacy statement en 

onze algemene voorwaarden. 

 

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?  

• Contactgegevens 

• Identificatiegegevens 

• Gegevens over dienstverband  

• Financiële gegevens  

• Gegevens over financiële producten  

• Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat  

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?  

• Adviseren inzake fiscale, juridische en financiële zaken; 

• Opmaken aangiften inkomstenbelasting, loonheffing, omzetbelasting  

   vennootschapsbelasting, erfbelasting en schenkbelasting; 

• Verwerken van bedrijfsadministratie en opmaken van de jaarrekening 

• Voldoen wettelijke verplichting (zorgplicht) 

•  Relatiebeheer 

 

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?  

• Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze overeenkomst met u.  

• Als dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten. 

  Hier nemen wij uiteraard uw belang  in acht.  

• Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten.  

• Als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifiek benoemde doeleinden.  

 

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens? .  

• Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval tijdens de looptijd van onze relatie of 

overeenkomst. We houden ons aan de maximale wettelijke bewaartermijn.  

 

 



Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?  

We zorgen voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Er is een 

meldplicht datalekken. Incidenten registreren en melden we als dat nodig is.   

 

 

Wat zijn uw rechten voor verwerking van uw gegevens?  

• Informatie of wij gegevens van u verwerken  

• Aanpassing van gegevens  

• Inzage in uw gegevens  

• Beperking van gegevens  

• Bezwaar tegen gebruik gegevens  

• Wissen van gegevens  

• Overdracht van gegevens  

Let op: het kan voorkomen dat wij niet in alle gevallen kunnen voldoen aan uw verzoek. Als dit 

het geval is, laten wij u dit met opgave van de reden aan u weten. 

 

Privacy statement  

Op onze website onder het kopje "AVG " vindt u altijd het meest actuele statement. In het 

privacy statement kunt u precies lezen hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie. Heeft u 

vragen? Neem contact met ons op via: info@vestingadviesgroep.nl. 
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