
Privacy verklaring Nienhuis & Willems 

Nienhuis & Willems gaat verantwoord met alle persoonsgegevens om die aan ons vertrekt 

worden, dat is natuurlijk het uitgangspunt. En ook iets waarop u vanzelfsprekend kunt 

vertrouwen. Om dit uitgangspunt kenbaar te maken is deze privacy verklaring op de website 

geplaatst zodat deze verklaring toegankelijk is voor iedereen. En mocht u vragen hebben dan 

kunt u altijd contact opnemen met Nienhuis & Willems. 

Nienhuis & Willems ontvangt in het kader van een aan ons verleende opdracht verschillende 

persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de opdracht goed te vervullen. En u heeft er recht 

op dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en uw privacy respecteren.  

Hieronder staan een aantal van belang zijnde elementen genoemd: 

Het doel van het (tijdelijk) bewaren en het verwerken van de gegevens is het uitvoeren van de 

opdracht. Sommige gegevens zullen tijdelijk in ons bezit blijven, sommige gegevens zullen 

voor meerdere jaren worden opgeslagen en gebruikt. 

Nienhuis & Willems beschikt over een website. Op het moment dat u de website bezoek 

wordt dit geregistreerd. Vult u tevens het contactformulier op de website in, dan worden deze 

gemaild naar het mailadres van Nienhuis & Willems. De ingevulde gegevens worden alleen 

gebruikt om contact met u op te nemen. Vervolgens worden deze vernietigd. In de links naar 

Facebook en LinkedIn zitten geen verwerkingen waarmee Facebook of LinkedIn gegevens 

kunnen verzamelen. De website werkt met Google Analytics om bij te houden hoeveel 

bezoekers onze site bezoeken.  

Om uw gegevens te beveiligen nadat u deze ter beschikking heeft gesteld aan Nienhuis & 

Willems zijn onder meer de volgende maatregelen getroffen: fysieke beveiliging (sloten op de 

deur) en technische beveiliging (firewalls, toegangscodes op de verschillende software 

toepassingen en de hardware en data server). Dit alles om het risico zoveel mogelijk te 

beperken dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens. De maatregelen voor de 

beveiliging worden geregeld opnieuw beoordeeld.  

U mag natuurlijk altijd opvragen welke gegevens van u bewaard worden en mocht u er prijs 

op stellen, dan worden de gegevens verwijderd. De gegevens worden voor het grootste deel 

op elektronische wijze bewaard (tijdelijk zijn papieren dossiers en gegevens aanwezig), dit 

kan op de server zijn en in de cloud. Wij bewaren gegevens voor een periode van 5 of 7 jaar, 

afhankelijk van uw situatie en de vereisten van de belastingdienst. Papieren gegevens worden 



vernietigd door erkende papiervernietiger, elektronische gegevens worden gewist, zowel op 

de server als in de cloud.  

Wij geven de persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of personen, 

behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn. Bijvoorbeeld bij het vermoeden van een misdrijf.  

Mocht u van mening zijn dat gegevens niet juist bewaard worden of dat er misbruik is 

gemaakt van de gegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Op het moment dat wij een wijziging aanbrengen in deze privacyverklaring zal de gewijzigde 

versie op de website worden gepubliceerd. 

 


