
Privacy beleid Post  Consultancy  B.V.

Post Consultancy B.V, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens,
hecht er grote waarde aan dat deze verwerking vertrouwelijk en zorgvuldig plaatsvindt op eenwi3ze die in overeenstemming  is met  de toepasselijke  wet- en regelgeving.

Algemeen
Post Consultancy B.V., gevestigd aan Marsdiep 4 8321 MC Urk, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens  zoals weergegeven  in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

http://www.postconsultancy.com
Marsdiep 4
8321 MC Urk
+31 527687204
.Io4y(í,p.ostqpnsu.Ij4ri.cy,com

Louwe Post is de functionaris gegevensbescherming van ons kantoor. Hij is te bereiken vialouwe@postconsultancy.com

Klanten, leveranciers, medewerkers en relaties hebben er recht op dat Post Consultancy
zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Daarom heeff Post Consultancy een privacy beleid
opgesteld dat is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dezeverklaring maakt  onderdeel  uit  van dit  beleid.

ln deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we dezegegevens verzamelen en wat we ermee doen. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uwgegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt
vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw
persoonsgegevens:

Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
Niet met  anderen  zullen  delen
Zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeff  die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggestiesof opmerkíngen heeft  over  de ínhoud daarvan  of  wanneer  u klachten  heeft  over  de manier
waarop wij met  uw persoonsgegevens  omgaan, dan komen  we graag met  u in contact. U kuntons hiervoor  een email sturen  of  gebruik maken van de contactgegevens  vermeldt  op deze
pagina.

Persoonsgegevens  die  wij verwerken
Post Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstenen/of omdat u deze zelf  aan ons verstrekt. We gebmiken uitsluitend die persoonsgegevens dievoor een goede dienstverlening door ons noodzakelijk zijn.
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De persoonsgegevens  die we verwerken  zijn  voor- en achternaam,  geslacht,  titulatuur,  geslacht,
geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e-mail adres,
bankrekeningnummer, overige persoonsgegevens  die u actíef  verstrekt in correspondentie  en
telefonísch en persoonsgegevens die noodzakelijk zí)n voor het nakomen van een overeenkomst
of wettelijke verplichting in het kader van onze dienstverlening voor u.

Bíjzondere en/of  gevoelige persoonsgegevens  die wij verwerken
Post Consultancy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Burgerservicenummer  (BSN). Voor  het verzorgen  van belastingaangiften  en toeslagen,
subsidieaanvragen en salarisadministrahe  zi3n we wettelijk  verplicht  het BSN nummer  te
verwerken. Voor  de loonbelasting  is  een volledige  kopie van het  identiteitsbewi3s verplicht. In  het
kader van de Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zi3n wi3
tevens verplicht  uw identiteit  vast te stellen en een bewijs  daarvan  te bewaren. Het  samenstellen
van diverse financiele- en adviesrapportages, belastingaangíften, loonstroken en dergelijke
vormen de kern van onze dienstverleníng  en deze  documenten  women  door  ons dan ook
aangemerkt als 'gevoelige  persoonsgegevens'  waarmee  we uiterst  zorgvuldig omgaan.
Vertrouwelijkheid en geheímhouding  naar  derden is het  uitgangspunt  hierbij. Ook  worden onder
gevoelige persoonsgegevens inloggegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden)
gevat die wij verwerken  in het  kader  van onze  dienstverlening.

Doel en grondslag  van de verwerking van persoonsgegevens
Post Consultancy  verwerkt  uw persoonsgegevens  voor  de volgende  doelen (in het  kader  van de
dienstverlening die we met u zijn overeengekomen):

de aard van onze dienstverlening brengt met zich mee dat we uw persoonsgegevens als
klant nodig hebben en gebruiken en verwerken om onze samenwerkingsovereenkomst
met u te kunnen uitvoeren  en of  voor het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst
(offertestadium)
Voorgenoemde geldt  voor alle dienstverlening  die Post  Consultancy  voor u als klant
verzorgt maar  ook voor  overeenkomsten  met  leveranciers,  de  arbeidscontracten  met  haar
personeel en alle bedrijfsvoering die óaarvoor noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld de
personeels- en financiële  administratie,  incasso  en lCT-processen,  nodig  om de
bedrijfsvoering correct, efficiënt  en veilig te laten verlopen.
Het verwerken van persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens
die we nodig hebben  om de  financiële  en salarisadministratie  te kunnen  voeren,
(belasting)aangiftes voor u te kunnen doen en mee te werken aan fiscale controles.
U te kunnen  bellen  of  e-mailen om onze  dienstverlening  uit  te kunnen  voeren
Het afhandelen van betalingen die wij voor u verrichten
U te informeren  over  wijzigingen van onze  diensten en/of  producten
Verzenden  van  onze  nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens  met  derden
Post Consultancy  deelt  uw persoonsgegevens  met  verschillende  derden  alleen als  dít
noodzakelijk is voor  het uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst  met u en om te voldoen
aan een eventuele  wettelijke  verplichting  (bijvoorbeeld  door  controle door  de Belastingdienst,  de
FIOD of  de AFM, organisaties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben.
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lnformatie die bestemd  is voor  de overheid  (o.a. Belastingdienst)  of  banken, zoals
belastingaangiftes en financiële rapportages worden uitsluitend doorgegeven op basis van
machtíging die door u is afgegeven. De voorkeur heeft het dat u deze documenten zelf aan deze
derden  verstrekt.

Dienstverlening door  derden
Post Consultancy  maakt  gebruik  van derden  (leveranciers  van software  en lCT-systemen  en
andere dienstverleners) om onze dienstverlening aan u zo efficiënt, veilig en correct mogelijk te
laten verlopen.  Met  deze partijen  is  een verwerkingsovereenkomst  afgesloten  waarin
geheimhouding van uw  persoonsgegevens  en een veilige  verwerking  daarvan,  wordt
gegarandeerd. Post  Consultancy  blijft  verantwoordelijk  voor  deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen  of  verwijderen
U heeft  het recht  om uw persoonsgegevens  ín te zien, te corrígeren  of  te verwijderen.  Daarnaast
heefi u het  recht  om uw  eventuele  toestemming  voor  de gegevensverwerking  in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Post Consultancy en
heeff u het  recht  op de gegevensoverdraagbaarheid.  Als  er  geen wettelijke  belemmeringen  zi3n,
zal Post  Consultancy  uw verzoek honoreren.
U kunt  een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of  een verzoek tot
intrekking van uw toestemming of  bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
schríftelíjk of per  e-maN indíenen  bij de hiervoor  genoemde functionaris  gegevensbescherming.
We zullen uw identiteit wel controleren om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.

Hoe wij uw  persoonsgegevens  beveiligen
Post Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende a
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We houden ons aan de wet- en regelgevfög, verwerken
uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is en verwijderen deze als ze niet meer
nodig zijn. De bewaartermijn die we hanteren is afhankelijk van het doel van de verwerking en de
wettelijke bepalingen.
Onze personeelsleden  hebben  een geheímhoudingsplicht,  onze lCT-systemen  en ons
kantoorgebouw is beveiligd en we eisen van leveranciers  waar  we mee samenwerken  hetzelfde

Datalek
Ondanks alle maatregelen die we getroffen hebben is het mogelijk dat er een inbreuk plaatsvindt
op uw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan direct contact op met Post Consultancy. We zullen
die melding direct  onderzoeken en de nodige  maatregelen  treffen  om verdere  schade  te
voorkomen. Een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben wordt tevens (conform de wet)
gemeld bíj de Autoriteít Persoonsgegevens en bij direct betrokkenen.
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Klachten of  vragen
Als u vragen heeft over het privacy beleid van Post Consultancy en/of over de manier  waarop we
met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze schriftelijk of per e-mail stellen aan onze
functionaris  gegevensbescherming.  Dit  geldt tevens voor klachten. Post  Consultancy  zal zo snel
mogelijk reageren op uw vraag of  klacht maar binnen vier weken.
We willen u er  tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Urk, april  2018
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