
 
 
 
 

 
Privacyverklaring 
 
Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, 
transacties en overeenkomsten met Administratiekantoor Ammerstol (KvK 
nummer 24358112), Lekdijk 106, 2865 LE te Ammerstol (www.ammerstol.com).   

 
Grondslag verwerking persoonsgegevens 
 
Administratiekantoor Ammerstol verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke 
grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één 
van de) onderstaande grondslagen 
 
- Toestemming van de betrokken persoon 
- Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst 
- Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen 
- Behartigen gerechtvaardigde belangen  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Administratiekantoor Ammerstol verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 
van haar diensten en/of omdat u deze aan haar verstrekt. De informatie wordt door u 
kenbaar gemaakt, waarmee u toestemming geeft tot het verwerken van de informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 
persoonsgegevens verwerken 
 
Administratiekantoor Ammerstol verwerkt principieel uw gegevens om gehoor te geven aan 
de interesse die u toont inzake haar diensten. Tevens verwerkt zij de gegevens teneinde de 
met u overeengekomen opdracht te kunnen uitvoeren c.q. de overeengekomen diensten te 
leveren en u tevens in dat verband te kunnen bellen of e-mailen.  

 

 

http://www.ammerstol.com/


Geautomatiseerde besluitvorming 
 
Administratiekantoor Ammerstol neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Administratiekantoor Ammerstol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens dienen. De volgende bewaartermijnen 
worden gehanteerd: 
 

• Gegevens van geïnteresseerden waarmee geen relatie tot stand komt: maximaal 3 
maanden. 

• Persoons-, adres- en telefoongegevens van klanten: onbepaald 
• Dossiers (stukken, documenten, correspondentie, adviezen) 7 jaar of zoveel langer 

als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vereist.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Administratiekantoor Ammerstol verstrekt uw gegevens alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een daarmee verband 
houdende (wettelijke) verplichting. Het delen van persoonsgegevens en bedrijfsinformatie 
vindt alleen plaats met uw goedkeuren (denk aan bijv. de belastingdienst).  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 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 en heeft u 
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om Uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, in een computerbestand of 
anderszins naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ammerstol.com. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan (om uw privacy te 
waarborgen), vragen wij u dan een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. U ontvangt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, onze reactie op uw verzoek.  
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Gegevensbeveiliging 
 
Administratiekantoor Ammerstol maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor 
de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat 
onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.  
Wij maken met onze website gebruik van een provider die de servers goed beveiligd heeft, 
uw gegevens worden beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen. 
Daarnaast maken wij gebruik van een SSL beveiligingscertificaat, zodat u veilig onze website 
kunt bekijken en eventueel veilig uw gegevens kunt achterlaten via het contactformulier. 

 

Procedure bij ontevredenheid over verwerking 
persoonsgegevens 
 
Administratiekantoor Ammerstol wijst erop dat als u een klacht heeft over de wijze waarop 
met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, om eerst contact op te nemen via 
info@ammerstol.com.  
Komen wij daar niet samen uit, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons. 

 

Meldplicht datalekken 
 
Administratiekantoor Ammerstol zal in geval van een datalek, dit direct melden aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het 
datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het 
ontstane datalek. 
 

Cookies  
 
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van de computer, 
laptop, tablet of mobiele telefoon zet zodra iemand de site bezoekt. Er zijn 3 categorieën 
cookies: 

• functionele cookies: deze zorgen ervoor dat de website goed werkt (zo hoeft een 
gebruiker bijvoorbeeld niet steeds opnieuw in te loggen) 

• analytische cookies: deze zorgen ervoor dat de websitehouden kan onderzoeken 
waar de bezoekers vandaan komen en hoelang ze op bepaalde pagina’s blijven 

• tracking cookies: deze (marketing) cookies volgen de bezoekers ook op andere 
websites (hierdoor krijgen zij bijvoorbeeld reclame toegespitst op hun surfgedrag) 
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Administratiekantoor Ammerstol gebruikt alleen functionele cookies via haar website. Voor 
functionele cookies is geen toestemming nodig, er worden geen persoonsgegevens 
geregistreerd. 

Links naar andere websites 

Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Administratiekantoor Ammerstol 
is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die niet onder ons beheer 
vallen. Hieronder vallen ook de Sociale Media Platformen waaraan wij verbonden zijn. Wij 
verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website/ het 
betreffende platform. 

 

Wijzigingen 
 
Administratiekantoor Ammerstol behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of 
onlinediensten. 
U vindt onze meest recente privacyverklaring op: www.ammerstol.com. 

http://www.ammerstol.com/

