
Privacy Verklaring (versie 2020) 

 

Administratiekantoor Admin & Eve verwerkt uw persoonsgegevens uiterst zorgvuldig en in 

overeenstemming met de wet. Graag geeft zij hieromtrent de volgende nadere informatie. 

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is E.C. van der Hulst – de Vreugd, 

handelend onder Admin & Eve, Zwanewater 41 (2715 BH) te Zoetermeer, ingeschreven in het 

handelsregister met nummer 51769409. 

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking 

In een aantal gevallen verwerkt Admin & Eve de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan 

een wettelijke verplichting, maar meestal wordt dit gedaan voor de volgende doeleinden: 

• Het verzorgen van de boekhouding en de salarisadministratie 

• Het opstellen van jaarcijfers 

• Het verzorgen van fiscale aangiften 

 

3. Welke persoonsgegevens; bron 

Admin & Eve verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens: 

• NAW-gegevens, e-mailadres en eventuele andere contactgegevens 

• Geboortegegevens, leeftijd en geslacht 

• Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs 

• Persoonsgegevens van uw werknemers indien Admin & Eve de salarisadministratie verzorgt 

• Overige informatie die noodzakelijk is met het oog op haar dienstverlening of één van de 

andere onder 2 genoemde verwerkingsdoeleinden. 

Admin & Eve verkrijgt de persoonsgegevens meestal omdat u deze zelf aan haar heeft verstrekt 

omdat u gebruik maakt van haar diensten. U verstrekt de persoonsgegevens die essentieel zijn 

voor het verzorgen van fiscale aangiften (deze zijn verplicht) en eventueel verstrekt u ook andere 

(niet verplichte) persoonsgegevens. 

4. Ontvangers van persoonsgegevens 

Admin & Eve verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 

indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij 

een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Admin & Eve blijft eindverantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. 

5. Bewaartermijn 

Admin & Eve bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is met het oog op de onder 

2 genoemde verwerkingsdoeleinden. 

 



6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt. 

Admin & Eve gebruikt geen technische, functionele of analytische cookies die inbreuk maken op 

uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website 

wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Admin & Eve gebruikt 

zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen 

ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 

Ook kan Admin & Eve hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies 

door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u 

alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

7. Uw rechten 

U heeft het recht om Admin & Eve te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens 

onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft u het recht om wijziging of aanvulling ervan te 

verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens 

en Admin & Eve te verzoeken om de gegevens te verwijderen. 

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om de 

toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de 

verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. 

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u per brief of e-mail 

contact opnemen met Admin & Eve. Admin & Eve neemt een besluit op uw verzoek uiterlijk 

binnen vier weken. 

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De 

bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens 

(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

8. Beveiliging 

Admin & Eve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met Admin & Eve. 

9. Wijzigingen Privacyverklaring 

Admin & Eve behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom van tijd tot 

tijd om vast te stellen of er veranderingen zijn opgetreden. 


