
PRIVACYVERKLARING      datum heden 

 

Cijferkunst Administratiekantoor hecht veel waarde aan de bescherming van uw 

persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil Cijferkunst heldere en transparante informatie geven 

over hoe Cijferkunst omgaat met persoonsgegevens. 

Cijferkunst doet er alles aan om de privacy van haar klanten te waarborgen en gaat in het verlengde 

hiervan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cijferkunst Administratiekantoor houdt zich in alle 

gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG: van kracht vanaf 25 mei 2018).   

 

U kunt in dit kader verwachten dat Cijferkunst: 

 

 Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, 
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring 

 De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig 
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt 

 Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming indien Cijferkunst uw persoonsgegevens nodig heeft 

voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
 Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen ter waarborg van de 

beveiliging van uw persoonsgegevens 
 Geen persoonsgegevens zal doorgeven aan andere partijen, tenzij met toestemming van 

betrokkene dan wel dat Cijferkunst vanuit wetgeving verplicht is deze gegevens te verstrekken aan 
derden. 

 Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze wilt 

respecteren 
 

Doel verwerking persoonsgegevens: 

 

Cijferkunst maakt gebruik van persoonsgegevens om  een opdracht tot financiële dienstverlening tot 

uitvoering te kunnen brengen. 

 

Uw persoonsgegevens worden door Cijferkunst verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 

 Voor administratieve doeleinden, communicatie en informatievoorziening en het verbeteren van 
haar diensten 

 Voor het verzorgen van financiële administratie en het uitvoeren van werkzaamheden die hiervan   
in het verlengde liggen  

 Het verzorgen van belastingaangiften en het uitvoeren van werkzaamheden die hiervan   

in het verlengde liggen 
 In overlegsituaties met hierbij betrokken (overheids- dan wel aan de overheid gelieerde) instanties 

(b.v. de belastingdienst). 
 

Te verwerken persoonsgegevens: 

 

 Naam/voorletters/tussenvoegsel 

 Adres/postcode 
 Plaats /land 

 Telefoonnummer 
 E-mailadres 

 Geslacht 
 Geboortedatum/overlijdensdatum 

 Burgerlijke staat/Beroep 
 Nationaliteit 

 BurgerServiceNummer (BSN) 
 Gegevens over kinderen en (fiscaal) partners 

 Bank- en inkomensgegevens 
 

 

 



Uw persoonsgegevens worden door Cijferkunst opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) gedurende de looptijd van de opdracht tot dienstverlening en met in achtneming van 

de wettelijke bewaartermijn (veelal zal dit 7 jaar zijn). 

 

Verstrekking aan derden 

 

Voor verwerking van de gegevens die u aan Cijferkunst geeft kan Cijferkunst gebruik maken van derde 

partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de dienstverlening.  

Dit kunnen subverwerkers zijn (zie onderstaand) maar ook derden die strikt genomen geen 

verwerker/bewerker zijn maar wel inzage kunnen hebben in uw persoonsgegevens b.v. een 

systeembeheerder, een externe adviseur en hostingpartijen van (online) software. 

Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of dat 

zij zelf de persoonsgegevens dienen vast te leggen en/of anderszins te bewerken dan zal Cijferkunst 

met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven dan 

wel er op toezien dat zij conform hun algemene voorwaarden aangeven te werken conform de AVG. 

Uiteraard zal Cijferkunst alleen derden inschakelen van wie Cijferkunst kan en mag uitgaan dat zij 

betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen 

naleven. 

 

Cijferkunst maakt gebruik van de volgende subverwerkers: 

 

 Aanbieder van belastingsoftware (Nextens) 

 Aanbieder van boekhoudsoftware (Snelstart B.V.) 

 Aanbieder digitaal verkeer (digipoort) richting overheid  (Logius) 

 Aanbieder kantoor software voor vastleggen persoonsgegevens (Microsoft Corporation Office) 

 Aanbieder van (encrypted) backupsoftware (KPN) 

 

Cijferkunst geeft geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee Cijferkunst geen 

verwerkersovereenkomst heeft afgesloten dan wel dat in de algemene voorwaarden de waarborg van 

privacy persoonsgegevens (volgens de geldende AVG voorwaarden) is opgenomen. 

Verder worden de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk 

verplicht en toegestaan is dan wel dat u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Een 

voorbeeld van wettelijke verplichting is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) 

gegevens bij Cijferkunst op kan vragen. In een dergelijk geval dient Cijferkunst hieraan medewerking te 

verlenen.  

 

Binnen de Europese Economische Ruimte 

 

Verwerking van persoonsgegevens (ook door subverwerkers) vindt alleen plaats binnen de Europese 

Economische Ruimte dan wel via partijen die vallen onder “EU-VS privacy Shield”. 

 

Minderjarigen 

 

Cijferkunst verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke 

toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

 

Cijferkunst bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van wetgeving is vereist.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Beveiliging 

 

Cijferkunst heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

 

 Alle personen die namens Cijferkunst van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

 Cijferkunst maakt alleen gebruik van met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde financiële -en 

belastingsoftware  

 Cijferkunst maakt online back-ups (encrypted) van de persoonsgegevens om deze te kunnen 

herstellen bij technische incidenten (KPN back-up online; data opslag in Nederland) 

 Het bewaren van klantendossiers (op papier of digitaal op externe dataopslag apparatuur) vindt 

plaats in een af te sluiten omgeving 

 Beveiliging van persoonsgegevens is en blijft voor Cijferkunst een permanent punt van aandacht 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Cijferkunst van u 

ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of 

een deel hiervan) door Cijferkunst. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door 

Cijferkunst te laten overdragen aan uzelf of in schriftelijke opdracht van u direct aan een andere partij. 

Cijferkunst kan u vragen om u te legitimeren voordat Cijferkunst gehoor kan geven aan voornoemde 

verzoeken. 

Mag Cijferkunst uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming 

hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

 

Klachten 

 

Mocht er een klacht zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Cijferkunst u 

hierover direct contact met Cijferkunst op te nemen. 

Als er sprake is van een incident (b.v. een zogenaamde data-lek) aangaande de betreffende 

persoonsgegevens dan stelt Cijferkunst u, behoudends zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op 

de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de 

verwezenlijking daarvan. Cijferkunst streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat dit data-lek is 

ontdekt of dat Cijferkunst daarover door haar (sub)verwerkers is geïnformeerd. 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Wijzigingen 

 

Privacy beleid is aan verandering onderhevig. 

Deze privacy verklaring wordt met regelmaat gecheckt en up-to-date gehouden. 

 

Tot slot 

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft kunt u contact met  

Cijferkunst opnemen (zie onderstaande contactgegevens). 

 

Mevr. A.C. te Winkel 

 
 

 


