
 

 

Privacyverklaring Thoracc Adviseurs en Accountants 
 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij 
deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er 
zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke 
informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van 
toepassing op alle diensten van Thoracc Adviseurs en Accountants (hierna: Thoracc).  
 
In de kern komt onze privacyverklaring erop neer dat wij uw persoonsgegevens: 
 

• alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen 

• niet met andere zullen delen 

• zorgvuldig beveiligen 
 

Thoracc gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel dat u ermee beoogd. De persoonlijke 
gegevens worden door Thoracc in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op 
grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op uw uitdrukkelijk 
verzoek. 
 
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, suggesties of 
opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij 
met uw persoonsgegevens omgaan, laat het ons weten. U kunt hiervoor een e-mail sturen of 
gebruik maken van de contactgegevens aan het eind van de privacyverklaring. 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de opdrachtovereenkomst die u met ons 
bent aangegaan, op grond van de toestemming die u ons expliciet hebt gegeven, op grond 
van het algemeen belang of op grond van ons gerechtvaardigd belang omdat een verwerking 
aantoonbaar noodzakelijk is om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten. U kunt uw 
toestemming te allen tijde – op dezelfde wijze als u de toestemming hebt verleend – weer 
intrekken. 
 
Welke persoonsgegevens Thoracc verwerkt is afhankelijk van de aard van de overeenkomst 
en omstandigheden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 
verwerken (indien noodzakelijk): 
 

• NAW-gegevens 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Telefoonnummer 

• IBAN-nummer 
• E-mailadres 

 
Daarnaast kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Verwerking van 
die gegevens vindt in de regel slechts plaats indien daarvoor een wettelijke grondslag is of 
toestemming voor is gegeven. Het kan gaan om de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens: 
 

• Burgerservicenummer (BSN) 
• Financiële gegevens in de ruimste zin 
• Familiebanden/familieverhoudingen 

  



 

 

Waarom we gegevens nodig hebben 
Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 
 

• Het afhandelen van uw betaling/onze vordering 
• Om onze dienstverlening aan u mogelijk te maken 

• Verzenden van onze nieuwsbrief  
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten 
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals 

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor uw belastingaangifte of omdat wij 
op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om bij de uitvoering van onze 
werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming. 
 

 
Hoe lang we gegevens bewaren 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In de regel wordt aangesloten bij de 
wettelijke, fiscale of onroerend goed bewaarplichten. Indien een wettelijk termijn ontbreekt, 
hanteert Thoracc een bewaartermijn van twee jaar na de laatste opdracht, waarna de 
betrokken gegevens worden vernietigd. 
 
 
Delen met anderen 
Thoracc verkoopt uw gegevens niet 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. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij 
hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de 
omgang met onze data, waaronder het laten anonimiseren van de IP-adressen. Daarnaast 
dat Google de verkregen informatie niet gebruikt voor andere Googlediensten.                       
 

Verwerking binnen de EER 
Thoracc verwerkt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij 
anders aangegeven in deze privacyverklaring, ingeval van contacten via de website, Google 
Analytics, LinkedIn. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich 
moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Thoracc neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van Thoracc.) tussen zit. We bewaren de door u 
aangeleverde persoonsgegevens wel in geautomatiseerde systemen. Wilt u weten in welke 
computerprogramma’s of -systemen uw persoonsgegevens zijn vastgelegd, neem dan 
contact met ons op. 
 
  

https://www.thoracc.frl/contact


 

 

Rechten van betrokkenen 
U heeft de volgende rechten als betrokkene: 

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u 
verwerkt worden en met welk doel 

• recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering te verzoeken van uw 
persoonsgegevens 

• bezwaar maken tegen of beperking te verzoeken van uw persoonsgegevens 
• het intrekken van gegeven toestemming 
• uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander 
• een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit 

 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar douwe@thoracc.frl. 
Wij zullen zo snel mogelijk, en binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
 
Klacht 
Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u via 
e-mail douwe@thoracc.frl  of telefoon (0517) 820 280 contact met ons opnemen en proberen 
wij er samen met u uit te komen. U heeft daarnaast te allen tijde het recht om een klacht 
hierover in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Voor nadere informatie over deze privacyverklaring of het privacybeleid van Thoracc kunt 
u contact met ons opnemen. 
 
Contactgegevens 
Thoracc Adviseurs en Accountants. 
Holpaed 16A 
9035 AG Dronryp 
Tel. (0517) 820 280  
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