A&A CADENA
PRIVACYVERKLARING
A&A Cadena, gevestigd te Den Haag,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

A&A CADENA
A: Elandstraat 200, 2513 GX Den Haag
P: Postbus 84466, 2508 AL Den Haag
T: 070 3626724
E: cadena@kw.nl
I: www.cadena2002.nl
KvK 27 332002, Becon 483126, Btw NL810. 582. 685. 8.01
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INLEIDING
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Het
doel is de bescherming van de privacy van de Europese burger. Ook het Haagse advies- en
administratiekantoor A&A Cadena is hierdoor genoodzaakt extra aandacht te besteden aan de
transparantie inzake de persoonsgegevens (van natuurlijke personen), welke worden aangeleverd
door de opdrachtgevers. Transparantie in de bedrijfsvoering en de vertrouwelijkheid van informatie
hebben altijd voorop gestaan bij A&A Cadena. Middels dit schrijven geeft A&A Cadena aan op welke
wijze de bescherming van de persoonsgegevens wordt gewaarborgd. A&A Cadena betracht de
uiterste zorgvuldigheid in het verwerken van de persoonsgegevens.
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PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
A&A Cadena Administratiekantoor verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De grondslag voor de
werkzaamheden van A&A Cadena is gelegen in de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
Deze toestemming is 'vormvrij'. ln de praktijk van A&A Cadena betekent dit dat door de
opdrachtgever 'vrijelijk' en 'ondubbelzinnig' mondeling en/of schriftelijk toestemming is verleend
nadat er informatie is verstrekt over de aard van de uit te voeren werkzaamheden (overleg, advies,
administratie) en over het specifieke doel waarvoor de persoonsgegevens worden aangeleverd en
mogen worden verwerkt. A&A Cadena hanteert voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens
reeds een systeem van aparte schriftelijke machtigingen inzake toestemming met betrekking tot het
doen van (inkomsten-)belastingaangiftes en het opvragen van zgn. VIA-registraties.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ NAW-gegevens
▪ Contactgegevens (telefoonnummer en E-mailadres)
▪ Geslacht, geboortedatum, huwelijkse staat, gezinssamenstelling
▪ ID-gegevens, BSN en Digid
▪ Financiële gegevens zakelijk
▪ Financiële gegevens privé

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
cadena@kw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
A&A Cadena Administratiekantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
▪ Facturering voor de door A&A Cadena verrichte werkzaamheden
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
▪ Het voeren van de financiële administratie, c.q. het opstellen van jaarrekeningen voor diverse
soorten organisaties, alsmede overleg en advisering met betrekking tot de bedrijfsvoering
▪ Belastingzaken, zoals het doen van aangifte inkomstenbelasting; aangifte BTW; aangifte
vennootschapsbelasting en correspondentie en overleg met de belastingdienst inzake de
aangiftes alsmede overleg en advisering met particulieren en organisaties over de belastingzaak
in kwestie
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▪

Het voeren van de loonadministratie van organisaties -ic werkgevers- en overleg en advisering
met betrekking tot de bedrijfsvoering

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
A&A Cadena Administratiekantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De opslag van
(persoons)gegevens ten behoeve van jaarrekeningen en belastingzaken is gebonden aan wettelijke
termijnen. De duur van de bewaarplicht voor organisaties is in de regel zeven jaar. Voor stichtingen
geldt een langere termijn, te weten tien jaar.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
A&A Cadena Administratiekantoor verkoopt uw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. A&A Cadena heeft voor de verwerking van persoonsgegevens
dienstverleners (ic verwerkers: ) ingeschakeld voor het gebruikmaken van boekhoud-, loon-, en
belastingprogramma's (Nextens -IB, SDU-loon en Davilex). A&A Cadena maakt gebruik van de
diensten van een automatiseerder (Netic Solutions), die de lT-omgeving beheert en beveiligt. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkingsovereenkomst
gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
A&A Cadena Administratiekantoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens die door derden met ons gedeeld worden op uw verzoek vallen onder uw
verantwoordelijkheid en worden door ons enkel voor het doel verwerkt waarvoor de gegevens
oorspronkelijk zijn verzameld.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
A&A Cadena Administratiekantoor gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Wij hebben hiervoor de volgende maatregelen getroffen:
1) Verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google
2) IP-adres geanonimiseerd in Google Analytics
3) Gegevens delen met Google uitgezet
4) Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden uitgezet
5) Bewaarperiode data Google Analytics ingesteld op 26 maanden
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt
u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A&A Cadena
Administratiekantoor en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons
een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar cadena@kw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
A&A Cadena Administratiekantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
A&A Cadena Administratiekantoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De persoonsgegevens worden deels in papieren vorm bewaard op het kantoor, gevestigd aan de
Elandstraat 2OO te Den Haag. Digitale opslag vindt plaats in een eigen beveiligde EU server-omgeving
en is uitsluitend bestemd voor intern gebruik. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden tenzij
met toestemming en op verzoek van de opdrachtgever. Bij (dagelijks) vertrek uit kantoor dient iedere
medewerker zijn/haar desktop computer volledig uit te loggen en af te sluiten. De papieren
werkdossiers worden opgeborgen in de daartoe bestemde ruimtes. De toegang tot de
persoonsgegevens is uitsluitend bestemd voor de daartoe gerechtigde maten en medewerkers van
A&A Cadena.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met cadena@kw.nl
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