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We doen er alles aan om uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke 

gegevens te behouden. We houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over 

privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

In deze verklaring kunt u per situatie lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor 

welke doelen. Ook leest u hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, welke 

beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat uw rechten zijn.  

 

Heeft u vragen of wilt u precies weten welke persoonsgegevens we van u verwerken? Neem dan 

gerust contact met ons op via info@adminibel.nl.  

 

Als u onze website bezoekt 
Als u onze website bezoekt, houden we uw algemene bezoekgegevens bij. Wat we precies 

bijhouden, hangt af van de instellingen van uw browser of het apparaat waarmee u onze website 

bezoekt. Stuurt uw browser of het apparaat uw IP-adres mee, of informatie over uw apparaat, 

besturingssysteem of het tijdstip waarop u onze website heeft bezocht? Dan gebruiken we die 

gegevens voor de statistieken van onze website en om onze website gebruiksvriendelijker te 

maken. 

 

Via deze gegevens zien we hoe vaak en wanneer onze website bezocht wordt en welke pagina’s. 

Maar we registreren niet wie de bezoekers zijn. Alle gegevens worden zo veel mogelijk anoniem 

gemaakt. Voor de bewaartermijn zijn we afhankelijk van de bewaartermijn van Google; die is 

maximaal 50 maanden. Door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren, kunt u 

voorkomen dat uw site-activiteit zichtbaar is in Google.  

 

Als u contact met ons opneemt 

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen of informatie over onze 

diensten aanvragen. U kunt ons ook een e-mail sturen of ons bellen. We leggen dan uw voor- en 

achternaam, e-mailadres en telefoonnummer vast. Uw telefoonnummer aan ons doorgeven is 

geen verplicht veld in het contactformulier. We bewaren deze informatie totdat we zeker weten 

dat u tevreden bent met onze reactie. Het kan ook zijn dat u naar aanleiding van ons contact klant 

bij ons wordt.  

 

Als u klant bij ons wordt 

Wordt u klant bij ons, dan leggen we in ieder geval uw naam, geboortedatum, geslacht, 

bedrijfsnaam, (factuur)adres, betaalgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.  

 

Ook vragen we van u een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Die verplichting legt de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ons op.   

 

Van de Belastingdienst moeten we een administratie bijhouden. Volgens de wettelijke 

verplichting van de Belastingdienst moeten we onze administratie, met uw persoonsgegevens, 7 

jaar bewaren. Na deze periode verwijderen we binnen 1 jaar uw gegevens, inclusief de kopie van 

uw identiteitsbewijs. 



 

Als u deelneemt aan een training/workshop/webinar  

Voor u als klant bieden wij op uw verzoek een (online) workshop, training of webinar uitleg over 

de door ons gebruikte boekhoud- en administratiepakketten. Als u geen klant bij ons bent, kunt u 

hieraan niet deelnemen. Deze trainingen, workshops en webinars geven wij bij wijze van service 

en om ervoor te zorgen dat we onze overeenkomst met u zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.  

 

Het kan zijn dat wij van een online workshop, training of webinar (scherm)opnamen maken, zodat 

u op een later moment de workshop, training of webinar kunt terugkijken. Deze opnamen zijn 

niet openbaar en alleen bedoeld voor de deelnemers. Het kan zijn dat ook andere klanten tegelijk 

met u de (online) workshop, training of webinar volgen.  

 

Voordat we de (scherm)opnamen starten vragen we altijd eerst toestemming aan u, omdat u 

mogelijk herkenbaar in beeld bent. Geeft u geen toestemming, dan vragen wij aan u om uw 

camera uit te zetten. U komt dan niet in beeld.  

 

De (scherm)opnamen bewaren we maximaal 1 jaar.  

 

Solliciteren voor een baan bij ons 

U kunt solliciteren op een van onze openstaande vacatures of u kunt solliciteren door een open 

sollicitatie te sturen. Ook voor een stage bent u bij ons van harte welkom. Hiervoor vragen we u 

de nodige persoonsgegevens te verstrekken, waaronder uw (voor)naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, cv en uw (motivatie)brief.  

 

De wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het (mogelijk) aangaan 

van een overeenkomst. 

 

Screening 

Een onderdeel van de procedure kan screening zijn. Dit houdt in dat we openbaar toegankelijke 

informatie over u online opzoeken, zoals uw social media-profiel(en). We kunnen gevonden 

informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Natuurlijk bespreken 

we de bevindingen altijd met u. We wijzen mensen niet af enkel op resultaten van een screening. 

 

Na afloop van de procedure 

Komt u bij ons in dienst of start u bij ons uw stage? Dan verwerken we de persoonsgegevens die 

wetgeving van ons eist. Treedt u niet bij ons in dienst of komt u niet uw stage bij ons lopen? Dan 

bewaren we uw persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na het einde van de 

sollicitatieprocedure. Met uw toestemming - om bijvoorbeeld uw gegevens in portefeuille te 

houden voor een toekomstige vacature of stageplaats - bewaren we uw persoonsgegevens tot 

maximaal 1 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.  

 

Cookies die onze website gebruikt 

Onze website plaatst één (1) beperkt analytisch cookie van Google Analytics. Dit cookie verzamelt 

anonieme gegevens die we gebruiken voor het optimaliseren van de website. Zo meten we hoe 

vaak onze website wordt bekeken en welke webpagina’s. Dat helpt ons om te bepalen over welke 

onderwerpen we nog meer kunnen publiceren of de website verder kunnen verbeteren. 

Deze gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. 



 

U kunt meer lezen over dit analytische cookie in onze cookieverklaring. 

 

Wie ontvangen uw gegevens? 

Uw persoonsgegevens delen we niet met andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Voor onze bedrijfsvoering delen we 

bijvoorbeeld uw gegevens met de hoster van onze website, webbouwer, leveranciers van de 

(HRM-)administratie- en boekhoudpakketten en Google Analytics. Dit zijn verwerkers. Met hen 

hebben we verwerkersovereenkomsten gesloten. We verkopen uw gegevens nooit door aan 

andere partijen.  

 

We geven uw persoonsgegevens nooit aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese 

Economische Ruimte (EER).  

 

Uw review  

Tijdens of na afronding van onze overeenkomst kunnen wij u om een review vragen. We vragen 

dan altijd eerst toestemming om uw review, voorzien van uw (voor)naam en bedrijfsnaam, op 

onze website of op een van onze sociale mediakanalen te mogen plaatsen.  

 

We vragen u ook om uw e-mailadres. Uw e-mailadres plaatsen we natuurlijk niet bij de review, 

maar gebruiken we alleen als we nog vragen hebben over uw review en/of om rechtstreeks naar 

u te kunnen reageren op uw review.  

 

Uw review blijft zichtbaar voor anderen totdat we hem zelf verwijderen of totdat u zelf uw 

toestemming intrekt via info@adminibel.nl. Als u uw toestemming intrekt, verwijderen we uw 

review onmiddellijk van onze website. 

 

Geen geautomatiseerde verwerkingen 

We nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) 

gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat dan om besluiten die computerprogramma’s of -

systemen nemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  

 

Geen sociale media buttons 

Op onze website hebben we geen sociale media buttons opgenomen.  

 

Geen locatiegegevens 

We verzamelen geen gegevens over op welke plek u bent.  

 

We beveiligen uw gegevens goed 

We hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Onze 

website hebben we bijvoorbeeld versleuteld met een SSL/TLS-certificaat, zodat gegevens die via 

de website worden verstuurd niet zomaar onderschept kunnen worden.  

 

Daarnaast hebben we ook organisatorische maatregelen genomen, bijvoorbeeld door uw 

gegevens beveiligd op te slaan, zowel fysiek als online. Ook hebben we onze verwerkers 



zorgvuldig geselecteerd en goede afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst over de 

beveiliging en geheimhouding. 

 

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links 

met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een 

betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u dan ook aan om 

de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken. 

 

Niet eens met de (wijze van) verwerking van uw persoonsgegevens? 

Bent u het niet eens met hoe we uw persoonsgegevens verwerken? Stuur ons dan eerst een 

bericht via info@adminibel.nl. We zoeken dan naar een oplossing. 

 

U heeft altijd het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen via deze 

link. 

 

Dit zijn uw rechten  

U heeft de volgende rechten: 

● Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die we van u verwerken, in te zien. 

● Recht op rectificatie: u  heeft het recht de persoonsgegevens die we van u verwerken, te 

corrigeren of aan te vullen als ze onjuist of onvolledig zijn. 

● Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken. 

● Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

● Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. 

● Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de 

persoonsgegevens die we van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij. 

● Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken 

van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. Dat betekent dat we (tijdelijk) minder gegevens 

van u verwerken. 

 

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Stuur dan een e-mail naar info@adminibel.nl. U hoort zo 

spoedig mogelijk van ons. Dat is in ieder geval binnen 4 weken. We controleren wel eerst of het 

verzoek echt van u komt. 

 

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen 

Van tijd tot tijd kunnen we deze privacyverklaring. De actuele versie vindt u altijd op onze 

website: www.adminibel.nl.  

 

Dit zijn onze contactgegevens 

Adminibel B.V. 

T.a.v. Micol Uittenbogaard  

Rhijnspoor 233 

2901 LB Capelle aan den IJssel 

Telefoonnummer: 010-4422732 

Kamer van koophandelnummer: 24366542 

info@adminibel.nl    



www.adminibel.nl  


