Privacyverklaring Ronduit Recht
Verantwoordelijke: Ronduit Recht, gevestigd aan Jonathan 53, 6662 JJ te
Elst, bij de KvK bekend onder nummer 76766195.

Contactpersoon: Sylvie Postema, sylvie@ronduitrecht.nl

Administratie en correspondentie
Ronduit Recht is verplicht een deugdelijke administratie te voeren. Dit
betreft zowel een ‘gewone’ administratie als een financiële administratie.
Om aan te kunnen tonen dat de wettelijke verplichte financiële
administratie (ten behoeve van de belastingdienst) klopt, bewaart Ronduit
Recht ook de correspondentie met betrekking tot het begin en het einde
van de overeenkomst. In de administratie kunnen persoonsgegevens van
(medewerkers van) klanten en leveranciers voorkomen.
In de administratie kunnen de volgende persoonsgegevens voorkomen:
- Naam, adres, Woonplaats (NAW-gegevens);
- Emailadres en telefoonnummer (contactgegevens);
- Bank- en betalingsgegevens;
- KvK-nummer;
- BTW-nummer.
Deze gegevens worden bewaard tot 7 jaar na de 1e januari na de
opdracht/factuur. Ronduit Recht bewaart alle gegevens volgens de
wettelijke bewaartermijn die geldt voor administratie ten aanzien van de
BTW verplichtingen. Dit omdat de overige delen uit de administratie de
belastinggegevens ondersteunen en bij een eventuele controle als
onderbouwing kunnen worden gebruikt. Dit gaat niet als de administratie
niet meer volledig is.

Persoonsgegevens in de door Ronduit Recht opgestelde
documenten/resultaten van de opdracht
Bij het uitvoeren van de overeenkomst zet Ronduit Recht de
bedrijfsgegevens en eventueel contactpersonen en -gegevens in de op te
stellen documenten. Met name als de klant een zzp’er is, worden gegevens
al snel beschouwd als persoonsgegeven. Bij grotere bedrijven kunnen er
persoonsgegevens in staan van medewerkers die contactpersoon zijn of
van de eigenaar/directeur van het bedrijf.
Het is noodzakelijk om deze gegevens op te nemen in juridische
documenten zoals algemene voorwaarden. De gegevens worden dus
opgeslagen op grond van de uitvoering van de overeenkomst.
De persoonsgegevens die hierin worden opgenomen zijn:
- Naam, adres, Woonplaats (NAW-gegevens);
- Emailadres en telefoonnummer (contactgegevens);
- Bankgegevens;
- KvK-nummer;
- BTW-nummer.
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Deze gegevens worden in de documenten op de laptop van Ronduit Recht
en in de cloud opgeslagen.
De bewaartermijn voor deze gegevens is 2 maanden na de betaling van de
factuur. Daarna verwijdert Ronduit Recht de resultaten van de
overeenkomst.

Google Analytics, social media en cookies
Ronduit Recht maakt gebruik van Google Analytics. Google heeft echter
geen toestemming om deze gegevens te gebruiken en de persoonsgegevens
(IP-adressen en eventuele demografische gegevens) worden geanonimiseerd
bewaard. Ook Ronduit Recht zelf heeft enkel beschikking over
geanonimiseerde gegevens.
De cookies die worden geplaatst door de website van Ronduit Recht zijn
voornamelijk functioneel van aard. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van
cookies die inzicht geven in de bezoekersaantallen en het gebruik van de
site en social media. Ook kan er worden gezien in hoeverre bezoekers via
social media doorklikken naar de site en vice versa.
Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd bewaard. Er is een
cookie melding op de website geplaatst waarbij bezoekers toestemming
dienen te geven voor het plaatsen van cookies. Cookies kunnen eenvoudig
door de bezoeker zelf van zijn of haar apparatuur worden verwijderd.

Derden
Ronduit Recht zal persoonsgegevens niet delen met derden.
Wel wordt er voor de bedrijfsvoering van Ronduit Recht gebruik gemaakt
van de diensten van derden. Het gaat hier om:
- de website- en e-mail hosting;
- Het gebruik van een betrouwbare clouddienst;
- Boekhoudprogramma;
- Controlerende personen en instanties zoals de belastingdienst;
- Adviserende derden die worden ingeschakeld door Ronduit Recht, zoals
de boekhouder.
Alle ingeschakelde derden hebben geheimhoudingsplicht en er worden
waar nodig verwerkersovereenkomsten afgesloten. Op deze plek worden
bewust de namen van de bedrijven waar het om gaat niet genoemd. Dit is
om te waarborgen dat onbevoegden niet meer kennis hebben dan nodig en
dus als extra waarborg voor de beveiliging van jouw gegevens. Deze
informatie kan altijd worden opgevraagd via contact@ronduitrecht.nl.

Beveiliging
Ronduit recht zorgt voor een adequate en algemeen geaccepteerde
beveiliging van de persoonsgegevens. Dit is uitgewerkt in een
beveiligingsbeleid. Omwille van de beveiliging volstaat hier het benoemen
van het bestaan van dit beleid.
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Rechten van Betrokkenen
Betrokkenen hebben altijd het recht op inzage in de persoonsgegevens die
Ronduit Recht van hen heeft opgeslagen. Daarnaast kunnen zij een
verzoek tot verwijdering van de persoonsgegevens indienen. Een
verwijderingsverzoek wordt altijd ingewilligd, tenzij Ronduit Recht
wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren.

Dergelijke verzoeken kunnen per e-mail worden gedaan via
contact@ronduitrecht.nl. Er kan gevraagd worden om een identificatie
om er zeker van te zijn dat de juiste persoon inzage krijgt.

Klachtrecht
Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (hierna de ‘AP’). Uiteraard AP’). Uiteraard mogen klachten
ook (eerst) gemeld worden bij Ronduit Recht, dan zoeken we samen naar
een passende oplossing.
Ben je het niet eens met de manier waarop ik jouw gegevens verwerk, dan
heb je echter altijd het recht een klacht in te dienen bij de AP.
Meer informatie over het indienen van een klacht is hier te vinden:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uwprivacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

©Ronduit Recht, 2020

