Privacyverklaring
Administratiekantoor J.J. de Boer respecteert de privacy van bezoekers van de website en wij
behandelen de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden
verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan de
verwerking stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van aanbiedingen of
overeenkomsten ter zake van administratieve-, advies- en fiscale- en hiermee samenhangende diensten
en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief het eventueel uitvoeren van klanten
wervingsactiviteiten.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij
de gegevens zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de
volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bezoekinformatie
Op de website wordt algemene bezoekinformatie bijgehouden. Hierdoor kan met name het IP-adres van
uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip en gegevens die de webbrowser van een
bezoeker meestuurt, worden vastgelegd en worden gebruikt voor het samenstellen van statistieken van
bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor het
optimaliseren van de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, en wij
trachten deze informatie zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan
derden.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
Administratiekantoor J.J. de Boer streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en
volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en
beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van
klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk
behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder
contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd.

Cookies
Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de
vorm van een "cookie". Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van
onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens
worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts
zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser
wordt het cookie verwijderd.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als u een relatie met Administratiekantoor J.J. de Boer heeft, heeft u door middel van een schriftelijk
verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Mochten de door ons verstrekte
gegevens onjuistheden bevatten, dan bestaat de mogelijkheid ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te verwijderen.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan vindt u op onze contact pagina alle
informatie waarmee u contact met ons kunt opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten
zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.

Aanpassen privacyverklaring
Administratiekantoor J.J. de Boer behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en
zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

