
 
 

Privacyverklaring van Altastrade 

Altastrade hecht grote waarde aan het beschermen van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens 
en het waarborgen van uw privacy. In het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), bied ik u onze Privacyverklaring aan. In deze verklaring informeer ik u over de wijze waarop 
Altastrade de AVG heeft ingebed in haar organisatie.  

Altastrade is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  

 

Contactgegevens: 
Altastrade  
I. Hoogstraten 
Burg. Henrylaan 10 
3281 VG Numansdorp 
i.hoogstraten@altastrade.nl.  
06 - 19102238 

 

Ik heb getracht mijn Privacyverklaring zo helder mogelijk op te stellen. Mocht u desondanks vragen 
hebben, schroom dan niet contact met mij op te nemen.  

 

1. Persoonsgegevens die ik verwerk  

Altastrade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. U heeft hiertoe een overeenkomst met Altastrade gesloten.  

Ik kan deze gegevens van uzelf ontvangen, bijvoorbeeld tijdens besprekingen, via mijn website 
(contactformulier), e-mail, telefonisch, sms of apps1. Verder kan ik in voorkomende gevallen gegevens 
automatisch ontvangen (cookies op de website, IP-adres bij bezoek website) of via derden, zoals met 
mij samenwerkende partners, werkgevers en openbare kanalen.  

Door middel van deze privacyverklaring informeer ik u over hoe ik met deze persoonsgegevens omga.  

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:  

- Voor- en achternaam;  
- Geslacht; 
- Geboortedatum;  

 

 
1 Altastrade raadt u aan de Privacyverklaringen van de (openbare) diensten, die u gebruikt om in contact te 
treden, te raadplegen, zodat kunt begrijpen hoe deze dienstverleners uw persoonlijke informatie verzamelen 
en omgaan met uw privacygevoelige informatie. Altastrade is niet verantwoordelijk voor de 
Privacyverklaringen van andere dienstverleners. 



 
 

 
- Burgerservicenummer (BSN) / BTW nummers / Loonheffingennummers / RSIN 
- Adresgegevens;  
- Telefoonnummer;  
- E-mailadres;  
- IBAN/Bankrekeningnummers; 
- Kopie identiteitsbewijzen; 
- Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie van welke aard 

dan ook of telefonisch; 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website; 
- Salaris- en andere financiële informatie die voor administratieve doeleinden, fiscale 

aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn; 
- Huwelijkse staat, gegevens partner en informatie over kinderen voor zover nodig voor 

fiscale aangiften. 

In het bovenstaande is een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van persoonsgegevens die ik 
mogelijk verwerk. Niet is uitgesloten dat tevens andere privacygevoelige informatie wordt verwerkt. 
Ik zal u dan ter zake informeren, zodat voor u altijd duidelijk is welke gegevens worden verwerkt.  

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk  

Altastrade verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:  

- Politieke voorkeur / geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de 
aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting); 

- Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften 
inkomstenbelasting). 

 

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens 

Altastrade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

- Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit onze overeenkomst, zoals 
het voeren/controleren van uw (salaris)administratie, het maken van jaarverslagen en 
diverse fiscale aangiften (waaronder begrepen, maar niet uitsluitend: inkomstenbelasting, 
vennootschapsbelasting, loonbelasting, dividendbelasting, schenk- en erfbelasting); 

- Om invulling te geven aan onze fiscale en juridische dienstverlening, het verstrekken van 
(fiscaal)juridische adviezen, het opstellen van contracten en het voeren van 
onderhandelingen in breedste zin;  

- Om invulling te geven aan verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, zoals 
het opmaken van fiscale aangiften en het deponeren van jaarrekeningen;  

- Voor het zorgvuldig nakomen van administratieve verplichtingen zoals het afhandelen van 
facturatie voor de geboden dienstverlening en uw betalingen;  
 



 
 

- Om invulling te geven aan al mijn overige dienstverlening; 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen 

voeren;  
- Om te kunnen voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die mogelijk op mij rusten uit 

hoofde van mijn dienstverlening;  
- Het verzenden van een nieuwsbrief. 

Bovenstaande betekent concreet ook dat ik uw persoonsgegevens (zou kunnen) gebruiken voor 
marketingdoeleinden of om u aanbiedingen te sturen over onze diensten als ik daarvan denk dat deze 
voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat ik contact met u opneem om feedback te 
vragen over diensten die door mij zijn verleend voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.  

In voorkomende gevallen kan het zijn dat ik persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen 
wil verwerken en dat ik u daar expliciet toestemming voor zal vragen. Indien ik persoonsgegevens die 
ik mag verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doeleinden wil verwerken, 
zal ik u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.  

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden 

In het kader van mijn dienstverlening kan ik gebruik maken van diensten van derden, bijvoorbeeld 
derden die beschikken over specialistische kennis of middelen waarover Altastrade niet beschikt. Dit 
kunnen “verwerkers” of “subverwerkers” zijn, die op basis van uw exacte opdracht de 
persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die strikt genomen geen “verwerker” of 
“subverwerker” zijn, maar wel inzage hebben of kunnen hebben zijn bijvoorbeeld mijn:  

- systeembeheerder; 
- leveranciers of hostingpartijen van online software; 
- adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. 

Altastrade verkoopt uw gegevens niet aan derden. Gegevens worden alleen maar verstrekt voor zover 
dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht sluiten wij een schriftelijke overeenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uiteraard 
zal ik alleen derden inschakelen waarvan gebleken is dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat 
met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat 
deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.  

In voorkomende gevallen kan het zo zijn dat ik uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken 
in verband met het voldoen aan een wettelijke verplichting. De wet kan ons verplichten om gegevens 
te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechtelijke procedures of met andere 
overheidsinstellingen. 

Wij delen de persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte. 

 



 
 
 

5. Geautomatiseerde besluitvorming 

Altastrade neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (eigenaar van 
Altastrade) bij betrokken is.  

Altastrade zet wel geautomatiseerde verwerking in om te kunnen voldoen aan de tussen partijen 
gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld een geautomatiseerde bankkoppeling). De 
resultaten/uitkomsten van deze verwerking worden echter altijd eerst besproken met de klant, en ter 
akkoord aangeboden. De klant dient deze voor akkoord te ondertekenen alvorens deze verstrekt 
worden aan derden zoals de belastingdienst.  

 

6. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?  

Altastrade bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens worden verzameld. Daarenboven moet kunnen worden voldaan aan 
verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor 
persoonsgegevens:  

- voor de duur dat de overeenkomst blijft voortbestaan; 
- voor zo lang een klant gebruik maakt van mijn dienstverlening; en  
- zo lang er voor door Altastrade geproduceerde overzichten en/of rapportages een 

wettelijke bewaartermijn geldt.  
 
 

7. Cookies of vergelijkbare technieken 

Altastrade gebruikt op haar site www.altastrade.nl cookies en/of vergelijkbare technieken. Voor de 
voorwaarden van Google Analytics wordt verwezen naar de privacyverklaring van deze organisatie. 

De website van Altastrade bevat geen hyperlinks naar externe organisaties of social media en is 
bedoeld als informatief medium zonder het doel gegevens te verzamelen. 

  

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar 
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Altastrade en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. Dit laatste uiteraard indien dit niet in strijdt is met andere 
rechtsverhoudingen binnen de met u bestaande overeenkomst.  



 
 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door Altastrade mailen naar i.hoogstraten@altastrade.nl  

Altastrade reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.  

Bij verwijdering van uw gegevens zijn wij tevens mogelijk gebonden aan andere wettelijke 
verplichtingen zoals de wettelijke bewaartermijnen.  

 

9. Klachten 

Altastrade wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u meent dat Altastrade onjuist omgaat met uw 
gegevens. Dit kan via de link:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

10. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Altastrade neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan.  

Toegang tot persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging, verlies, vernietiging 
of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan Altastrade en partijen op een ‘need-to-know’ 
basis. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact met mij op via i.hoogstraten@altastrade.nl  

 

11. Incidenten met persoonsgegevens 

Indien sprake is van een incident, een zogenoemd “datalek” met betrekking tot de persoonsgegevens, 
stellen wij u daarvan, behoudens zwaarwegende redenen, onverwijld op de hoogte indien er concrete 
kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Ik 
streef ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat ik dit incident heb ontdekt of daarover door een van mijn 
(sub)verwerkers ben geïnformeerd.  

 

 

 



 
 

 

12. Wijziging in onze privacyverklaring 

Ik kan deze Privacyverklaring aanpassen als ik dat noodzakelijk acht of als dit op grond van wet- en 
regelgeving noodzakelijk is. Indien ik  veranderingen aanbreng, geldt de aangepaste versie vanaf het 
moment dat ik u deze publiceer op  www.altastrade.nl.  

 

Altastrade, juli 2021 

 

 

 

 


