
                                                                                                                             

Privacy Statement
Identiteit van CijferCombinatie V.O.F.
CijferCombinatie V.O.F. is gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor aan de Gedempt Hamerkanaal 263, 1021 KP 
Amsterdam. CijferCombinatie V.O.F. staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 70683387.

Bij het leveren van onze diensten heeft CijferCombinatie dagelijks te maken met het verwerken van privacy 
gevoelige gegevens. CijferCombinatie heeft de volgende maatregelen getroffen om er zeker van te zijn dat 
gegevens veilig worden bewaard en derden/onbevoegden geen toegang hebben tot onze data. 

Diensten
Onze dienstverlening bestaat onder andere uit de volgende diensten:
- verwerking van door cliënten aangeleverde data ten behoeve van het opstellen van financiële rapportages zoals 
maandrapportages, jaarrekeningen, BTW aangiften en VPB aangiften;
- verwerking van door cliënten aangeleverde persoonlijke gegevens tot aangiftes inkomstenbelasting;
- verwerking van via cliënten aangeleverde persoonlijke gegevens van medewerkers met het oog op het voeren van 
een salarisadministratie (waaronder begrepen het opstellen van salarisbrieven, arbeidsovereenkomsten en aangiften
loonbelasting)
- het geven van uiteenlopende fiscale en financiële adviezen 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw (persoons)gegevens?
Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van (persoons)gegevens door CijferCombinatie V.O.F.

Wat is verwerken van (persoons)gegevens?
Persoonsgegevens
Gegevens die direct of indirect iets over u zeggen zijn persoonsgegevens. Denk aan het volgende :

- Naam, adres, geboortedatum, BSN-Nummer, telefoonnummer, inkomen, burgerlijke staat, gezinssituatie
- Gegevens van uw eenmanszaak, VOF, maatschap of B.V.
- Gegevens van een contactpersoon, vertegenwoordiger van een rechtspersoon (B.V./N.V.)

Verwerken
Alles wat er met bovengenoemde gegevens gedaan kan worden valt onder verwerken zoals verzamelen, opslaan, 
gebruiken, doorgeven en verwijderen.

Van wie verwerken wij (persoons)gegevens                                                                                                               

- De ondernemingen van onze cliënten en van hun vertegenwoordigers
- Toekomstige cliënten
- Iedereen die interesse toont in CijferCombinatie V.O.F. of onze diensten
- De ondernemingen van onze leveranciers en van hun vertegenwoordigers
- Eenieder die op een andere wijze verbonden is aan bedrijven of organisaties waar we een zakelijke relatie 

mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (denk aan medewerkers, debiteuren of crediteuren van 
klanten)

Wat verwachten wij van onze klanten?
Dat u uw relaties op de hoogte brengt dat CijferCombinatie V.O.F. uw gegevens verwerkt. Denk hierbij aan 
medewerkers, maar ook klanten en leveranciers. U kunt bijvoorbeeld een kopie van deze Privacy Statement 
toesturen zodat zij kunnen zien hoe wij met (persoons)gegevens omgaan.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?
Wij ontvangen persoonsgegevens omdat deze aan ons worden verstrekt door uzelf, dan wel uw werkgever. Ook is 
het mogelijk om uw gegevens op onze website achter te laten. 



Daarnaast is het mogelijk dat wij uw gegevens ontvangen van leveranciers of andere partijen waar we mee 
samenwerken, uit openbare registers, kranten en het internet.                                                                                   

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de doelen waarvoor wij ze hebben 
verzameld of de doelen waarvoor wij deze hergebruiken. Wij hebben voor onze gegevens te maken met een 
bewaarplicht. De eindverantwoordelijkheid van deze bewaarplicht ligt uiteindelijk bij de eigenaar van de gegevens. 
Zodra de samenwerking met ons afloopt of wordt beëindigd krijgt u de keuze het bewaren van uw data door ons te 
laten doen, of uw gegevens te ontvangen tegen een getekende vrijwaringsverklaring. Hierna wissen wij direct al uw 
gegevens.

Wie heeft toegang tot uw gegevens? 
Binnen CijferCombinatie V.O.F. hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze, gelet op hun 
functie, nodig hebben voor hun werkzaamheden. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Verstrekken wij persoonsgegevens ook aan derden?
In de meeste gevallen gebruiken wij (al dan niet samen met de cliënten) (online) administratieprogramma’s, dan wel 
onze eigen online tool om gegevens te verwerken. Uw gegevens worden dan ook met deze leveranciers/beheerders 
van deze programma’s gedeeld. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen zijn al deze leveranciers 
gescreend of deze aan de Europese wetgeving voldoen. 

Gebruiken wij persoonsgegevens ook voor andere doelen of geven wij deze door aan anderen en landen buiten de 
EU?
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven aan andere partijen tenzij wij daar wettelijk toe 
verplicht zijn. Bijvoorbeeld in geval van een door u opgegeven opdracht of wanneer wij derden inschakelen. Wij 
mogen uw gegevens alleen gebruiken voor een ander doel wanneer tussen onze basisverwerkingen en het andere 
doel een nauwe samenhang bestaat.

Welke stappen ondernemen wij in geval van een datalek?
Uiteraard doen wij onze best om het risico op een datalek zo klein mogelijk te maken. Mocht dit helaas toch 
gebeuren dan ondernemen wij de volgende acties:

- Wij onderzoeken of er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet 
valt uit te sluiten;

- Indien blijkt dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of dat er een kans op nadelige 
gevolgen voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens is, dan informeren wij de Autoriteit 
Persoonsgegevens over het datalek;

- Het is mogelijk dat in overleg met de toezichthouders wordt besloten ook de betrokken te informeren over
het mogelijke datalek. 

Welke rechten heeft u bij ons?
Recht op informatie
Met dit Privacy Statement informeren wij u over wat wij doen met uw gegevens. Soms moeten wij meer informatie 
geven. In sommige gevallen informeren wij u apart door middel van een brief, een e-mail of op een andere door ons
gekozen wijze om u op de hoogte te brengen van specifieke verwerkingen.

Recht op inzage en rectificatie
U kunt ons vragen of en welke gegevens wij van u verwerken. Is dat het geval, dan kunnen wij u inzage geven in de 
gegevens die wij van u hebben verwerkt, als u hier niet al toegang toe heeft. Vindt u dat uw persoonsgegevens 
onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kunt u ons vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).



                                                                                                                           
Recht op gegevenswissing
U kunt ons soms vragen om gegevens die wij van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als u bezwaar heeft 
tegen de verwerking van uw gegevens. Ook moet uw belang gaan boven het belang van CijferCombinatie om de 
gegevens te verwerken. 

Recht op beperking
U kunt ons vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dat betekent dat we minder gegevens
van u verwerken, mits dit binnen de eisen van de wet valt. 

Recht van bezwaar tegen direct marketing
U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat uw 
bezwaar alleen toeziet op benadering via een specifiek kanaal. 

U kunt gebruik maken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen. Na ontvangt hebben wij 1 
maand de tijd om hierop te reageren en/of actie op te ondernemen. 

Kan CijferCombinatie dit Privacy Statement wijzigen?
Indien noodzakelijk kan ons Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe verwerkingen 
bijkomen en deze voor u van belang zijn. Bij wijzigen stellen wij u daarvan op de hoogte. De meest actuele versie 
van ons Privacy Statement kunt u terug vinden op www.CijferCombinatie.nl


