
Privacy verklaring 

 

Dit is de privacy verklaring van KAD, Koeman Administratieve Dienstverlening. De KAD is 
gevestigd in Dieren aan de Industrielaan 13. Het kamer van Koophandel nummer is 
09138135. 

KAD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Gelet op de omvang van de onderneming is de KAD niet verplicht om een Functionaris voor 
Gegevensbescherming aan te stellen. 

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken 
van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we 
uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft. 

 

Algemeen beleid 

1. KAD respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website 
www.kadadministratie.nl, de KAD verzamelt van deze bezoekers geen enkele 
persoonsgegevens. 

2. KAD stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en 
gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. 

3. KAD deelt uw gegevens uitsluitend met de partijen waarvoor u de dienstverlening 
heeft ingeschakeld, of moet delen op basis van een wettelijke verplichting. 

 

Wanneer verzamelen wij u persoonsgegevens en hoe komen wij daaraan. 

KAD verwerkt uw persoonsgegevens omdat u: 

1. gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten 
2. U de gegevens invult of achterlaat bij het kantoor van de onderneming, of aanlevert 

via andere gangbare kanalen, zoals e-mail of telefoon. 
3. U een zakelijke relatie heeft met KAD. 

 
De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens 
dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. 

 

Voor welke doelen verzamelen we u gegevens ? 

1. Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen 
nemen als dat noodzakelijk is. 

2. Uitvoering contract. Indien u de opdrachtgever bent van KAD, dan verwerken wij uw 
gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.  

3. Wet- en regelgeving. Wij verweken uw persoonsgegevens indien wij daartoe op grond 
van wet- en regelgeving verplicht zijn. 
 



Grondslagen voor de verwerking 

 

Wij verwerken uw gegevens, omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het 
uitvoeren van de overeenkomst met u en u daartoe toestemming hebt verleend. 

Indien u KAD toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te 
verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als 
waarop u deze hebt verstrekt. 

 

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt KAD 

 

Contactformulier. Op de website van KAD kunt u contact opnemen met de KAD via een 
contactformulier, bijvoorbeeld als u een vraag of een klacht hebt. Na ontvangst van dit 
formulier wordt dit zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen 
hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te 
kunnen zijn. Deze gegevens worden voor geen ander doel gebruikt, dan voor deze 
communicatiedoeleinden. 

 

Hoe lang bewaren wij u persoonsgegevens. 

KAD bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. 

De klantgegevens worden bewaard zolang u klant bent van KAD. Als u de klant relatie 
beëindigd, bewaart KAD maximaal een jaar uw gegevens, met uitzondering van die gegeven, 
waarvoor een wettelijke bewaartermijn bestaat. Er geldt een bewaartermijn voor bijvoorbeeld 
de jaarrekening, de aangifte loonheffingen en aangiften inkomstenbelasting. 

 

Delen we uw gegevens 

KAD is een zelfstandige onderneming. Alle gegevens worden opgeslagen op een stand-allone 
persoonlijke computer. De gegevens worden niet gedeeld met anderen , dan waarvoor u 
toestemming hebt verleend, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst, de kamer van koophandel 
of de gemeente die onze hulp heeft ingeroepen. Als wij uw gegevens met derden delen, 
leggen wij die derde partij de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. 
Een derde partij kan bijvoorbeeld een IT-bedrijf zijn die onze computerapparatuur 
onderhoudt. 

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens. 

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde 
handen vallen. We beveiligen onze computer met anti virus software en internetbeveiliging. 



De door ons gebruikte software is geüpdatet en er wordt gebruik gemaakt van een firewall. 
Alleen bevoegde personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door KAD. 
Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u 
bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben 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 een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kadadministratie.nl. 

 

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen 
veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring kunt u opvragen door een mail te 
sturen naar info@kadadministratie.nl. 

De verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. 


