PRIVACY STATEMENT
J.A. Belastingadvies & Administratiekantoor (hierna JA Belastingadvies) hecht veel
waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens
(“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen.
Algemeen
JA Belastingadvies verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig
is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden,
binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van de
bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist
of dan wettelijk is verplicht. Wij spannen ons in om passende technische en
organisatorische maatregelen te nemen teneinde uw gegevens te beveiligen
tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening
houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging,
een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de
aard van de gegevens met zich meebrengen.
Verwerking van gegevens die u verstrekt
U verstrekt mogelijk persoonsgegevens in het kader van het afnemen van een
dienst, een registratie, via het contactformulier of door het sturen van een email.
Wij zullen deze gegevens in de eerste plaats gebruiken voor het doel waarvoor u
ze heeft gegeven. Verder kunnen de gegevens gebruikt worden om te voldoen aan
de wettelijke en andere juridische verplichtingen. Indien u klant bent, kunnen wij uw
gegevens gebruiken voor markt- en klanttevredenheidsonderzoeken. Wij zullen u
slechts informeren over onze andere producten en diensten indien u daarvoor
expliciet toestemming heeft gegeven. Slechts in de volgende gevallen zullen wij
uw gegevens aan derden verstrekken: ten behoeve van het uitbesteden van onze
dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u; ter incasso van openstaande vorderingen; ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid
en betalingsgedrag; indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke
verplichtingen; in eventuele andere – nog niet voorziene – gevallen waarin deze
verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang
of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw
fundamentele rechten en vrijheden volgens de wet prevaleert.
Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van de website
Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt. Deze
informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u de website bezoekt
en welke delen van de website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts
om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website
en voor andere statistische doeleinden.

Cookies
Wij maken gebruik van zogenoemde cookies om onze dienstverlening en uw
gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw
computer wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt. Dit maakt het voor
ons mogelijk om uw computer te herkennen als u op een later tijdstip de website
weer bezoekt. Op deze wijze kunnen wij onze diensten en website mogelijk meer
persoonlijk op u toesnijden. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies
automatisch weigert. In dat geval kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van
alle mogelijkheden van de website.
Google Analystics
JA Belastingadvies kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt
gebruik van cookies om JA Belastingadvies te helpen analyseren hoe gebruikers de
website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik va
de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website
gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover
Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken
van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.
Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze emailnieuwsbrieven, dan worden
de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw emailadres gedurende
enkele maanden bewaard. Uw emailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve
van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd
van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Aan dit abonnement zijn geen
kosten verbonden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van de nieuwsbrieven,
op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat
vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij
u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de
abonneelijst verwijderen.
Interviews en citaten
wanneer u voor de website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van
tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met
vermelding van uw naam en uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is, dan
zijn wij in het algemeen bereid het interview of citaat op uw verzoek te anonimiseren
en uw naam te vervangen door een gefingeerde naam (onder vermelding van “de
naam is op verzoek van betrokkene gefingeerd”).

