Privacyverklaring Bebotax BV
1. Algemeen
Bebotax BV (hierna: Bebotax) met maatschappelijke zetel te Steenweg Deinze 124 B te 9810
Nazareth, RPR Gent Afdeling Gent 0438.569.761, verwerkt gegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring.
De privacyverklaring geldt voor alle contacten tussen Bebotax en haar klanten, zakelijke
relaties van klanten en leveranciers. Bebotax hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven
over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden en over de
redenen waarom dat gebeurt.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij
Bebotax op info@bebotax.com .

2. Verwerkingsverantwoordelijke-verbintenissen
Bebotax houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), aan het beroepsgeheim, aan de
deontologie van toepassing op accountants en belastingconsulenten en aan deze
privacyverklaring.
Dit houdt in dat wij:
−

−
−
−
−
−

Uw persoonsgegevens verwerken in functie van het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelstellingen en het soort persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;
Uw persoonsgegevens slechts verwerken voor zover noodzakelijk of nuttig in het kader
van de aan Bebotax BV opdracht;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
en deze respecteren.

Bebotax is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
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3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom
Als accountants- en fiscaal kantoor verzamelt en verwerkt Bebotax verschillende soorten
persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens,
familiale gegevens, contractuele en vermogensrechtelijke gegevens, loopbaangegevens,
gegevens in verband met uw sociaal statuut, enz. Deze gegevens hebben betrekking op de
klanten van Bebotax, maar ook op haar leveranciers en op de zakelijke relaties van klanten
van Bebotax.
O.a. volgende gegevens kunnen door Bebotax verwerkt worden:
• Naam en voornaam
•

E-mailadres

•

Adresgegevens

•

Taal

•

Beroep

•

Bankrekeningnummer

•

Gsm of vaste telefoon

•

IP adres

•

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bebotax verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die rechtstreeks aan haar worden
verstrekt, maar ook gegevens uit openbare bronnen of gegevens die haar worden verstrekt
door zakelijke relaties van klanten.
Bebotax doet niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking.
4. Verwerkingsdoeleinden
Bebotax verwerkt uw persoonsgegevens met het oog op volgende doelstellingen: het
uitvoeren van onze verplichtingen als accountant en belastingconsulent, juridische en zakelijke
dienstverlening in brede zin, het communiceren en informeren van ons klantenbestand, het
voeren van onze eigen administratieve en financiële administratie, het beheer van ons klantenen leveranciersbestand, het verlenen van een goede dienstverlening en de goede uitvoering
van onze contractuele opdracht.
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5. Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van artikel 6.1.
• (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bv. nieuwsbrieven);
• (b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij
de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van
een overeenkomst maatregelen te nemen;
• (c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die
op de verwerkingsverantwoordelijke rust (bv opvragen van persoonsgegevens via
het contactformulier nodig voor het opmaken van facturen);
• (f) legitiem belang (bv. opvragen van telefoon en naam van mensen bij
contactformulier om ze een offerte te kunnen sturen)
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

6. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien wettelijk,
deontologisch of contractueel noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden.
Indien we persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, wordt met deze partijen
afgesproken dat zij uw persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden en op de wijze
die door Bebotax zijn voorgesteld. Wij maken uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij enkel persoonsgegevens delen
met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.
Bebotax doet een beroep op third service providers:
•
•

•
•

van een e-boekhoudsoftware en een bijhorend portaal
op externe medewerkers voor het uitvoeren van bepaalde taken of specifieke
opdrachten (bedrijfsrevisor, notaris, ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds,
sociaal bureau)
op personeel die de gdpr policy moeten naleven en werken volgens een intern
huishoudreglement
op leveranciers voor het verzekeren van een goed beheer van de website en van haar
informaticasysteem.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
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7. Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger.

8. Bewaartermijn
Bebotax bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Bebotax bewaart uw persoonsgegevens gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst
en na het beëindigen ervan in functie van de wettelijke of in functie van fiscale controles nuttige
bewaartermijn.
Persoonsgegevens betreffende de identificatiegegevens en het afschrift van de bewijsstukken
omtrent onze cliënten, de interne en externe lasthebbers alsmede de uiteindelijke
begunstigden van onze cliënten worden bewaard overeenkomstig de Wet van 18 september
2017.
Deze persoonsgegevens worden, in overeenstemming met artikel 60 van de Wet van 18
september 2017, bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde van de zakelijke relatie met de
cliënt of te rekenen vanaf de datum van een occasionele verrichting.
De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen worden slechts
bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving zoals de
boekhoudwetgeving, de fiscale wetgeving, de sociale wetgeving, behalve voor wat de
persoonsgegevens betreft die het kantoor langer moet bewaren op basis van een specifieke
wetgeving of in geval van een hangend geschil waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.

9. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens Partners in Accountancy van uw gegevens kennis kunnen nemen,
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze computersystemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
Alle onze zelfstandige medewerkers, werknemers zijn geïnformeerd over het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
Bebotax neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
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10. Recht van inzage, rechtzetting, verwijdering, beperking, bezwaar en
overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rechtzetting of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft
u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct
aan een andere partij in opdracht van u. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

11. Het gebruik van cookies
Bij het bezoek aan onze website (www.bebotax.eu) kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van
uw computer geplaatst worden. Wat zijn cookies? Dit zijn tekstbestanden die door de server
van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst worden
wanneer u onze website raadpleegt. Men kan met een cookie niet een bepaald persoon
identificeren, maar slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van
uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de help-functie van uw browser.
Doordat u onze website gebruikt, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

12. Klachten – vragen
Indien u van mening bent dat de bepalingen uit dit reglement niet op aanvaardbare wijze zijn
nageleefd, dan kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
URL: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
Als er naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u
steeds terecht via brief op het onderstaande adres of via e-mail.
Contactgegevens
Bebotax BV
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth
Tel +32 (0)9 384 93 39
info@bebotax.com
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