PRIVACYVERKLARING FELIX
Felix hecht veel waarde aan het waarborgen van jouw privacy. Omdat wij jouw privacy serieus nemen,
zetten wij in deze privacyverklaring uiteen waarom wij welke persoonsgegevens van jou verzamelen.
Ook wijzen wij jou graag op de rechten die je hebt. Hieronder lees je meer.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Felix verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je als klant gebruik maakt van onze diensten, wij gebruik
maken van jouw diensten als leverancier en/of omdat je de persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de
dienst(en) die wij aan je verlenen of afhankelijk van de diensten die wij bij jou afnemen:









Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Financiële gegevens (zowel privé als
zakelijk)








Gegevens met betrekking tot
bezittingen en eigendommen
(bijvoorbeeld onroerende zaken of
beleggingen)
Burgerlijke staat
Gezinssamenstelling
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die jij actief
verstrekt bijvoorbeeld door een bericht
achter te laten op onze website, in
correspondentie en telefonisch

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Felix verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, afhankelijk van de
dienst(en) die wij aan je verlenen:



Gezondheidsgegevens (bijvoorbeeld in letselschadedossiers)
Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Felix verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, afhankelijk van de dienst(en) die wij
aan je verlenen:
Algemeen:
 Het kunnen uitoefenen van onze
dienstverlening op het gebied van
financieel-, administratief-, fiscaal- en
juridisch advies
 Het bijhouden van een bestand met
persoonsgegevens van klanten,
relaties en leveranciers. Het toesturen
van de nieuwsbrief en kennismails





Je te kunnen bellen of mailen als dit
nodig is om onze dienstverlening uit te
oefenen en jou informeren over
wijzigingen van onze diensten en
producten
Het verwerken van betalingen

Accountancy dienstverlening:
 Samenstellen van jaarcijfers
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Opstellen van prognoses (balans,
resultatenrekening,
liquiditeitsoverzicht)
Verwerken van administratie
Opstellen van aangiften (BTW, IB,
schenking, erfbelasting, Vpb)
Correspondentie en communicatie met
de Belastingdienst

Juridische dienstverlening:
 Juridische advisering
 Het voeren van procedures
 Het verrichten van incasso
werkzaamheden
Fiscale dienstverlening:
 Het opstellen van aangiften (BTW, IB,
schenking, erfbelasting, Vpb,
dividendbelasting)





Fiscale verzoeken afhandelen
Bezwaar- en beroepsschriften
opstellen
Fiscale advisering

Salarisadministratie en personeelsadvies
 Het verzorgen van de
salarisadministratie
 Het verwerken van loondispenstatie
 Het verwerken van loonbeslag
 Het verzorgen van aangiften
loonheffingen
 Het verzorgen van aangiften pensioen
 Het aan- en afmelden van ziekte en
verzuim bij verzuimverzekeraars
 Het aanvragen van subsidies
 Advisering op het gebied van
personeelszaken en HR

Op basis van welke grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?
Felix verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen, afhankelijk van de
dienst(en) die wij aan je verlenen:





Op basis van jouw toestemming
Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
Ter uitvoering van een overeenkomst
Ter behartiging van een gerechtvaardigd belang

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Felix bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hiervoor genoemde doelen van
gegevensverwerking, dan wel op basis van bewaartermijnen die op grond van de wet- en regelgeving
zijn vereist.
Delen wij persoonsgegevens met derden?
Felix deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voorbeelden van
derden met wie wij gegevens delen zijn:








Belastingdienst
Onze systeembeheerder en softwareleveranciers
Pensioeninstanties
UWV
Verzekeraars
Notaris
Wederpartij of gemachtigden van een wederpartij
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Kredietinstellingen
Kamer van Koophandel
Deurwaarders

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien nodig een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
jouw gegevens.
Cookies
Felix gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Felix
gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en wij de website kunnen optimaliseren.
Verder gebruiken we analytische cookies en plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Deze
maken geen inbreuk op jouw privacy en daarbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door felix. Ook heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens
sturen naar info@felix.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen
wij jou vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Felix wil je er ook op wijzen
dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-deap
Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?
Felix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons via info@felix.nl
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Wijzigingen in het Privacy beleid
Felix behoudt zich het recht voor dit Privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina
bekend worden gemaakt. Felix adviseert jou dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er
aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 september
2022.
Contactgegevens
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
w www.felix.nl
☏ 038 333 75 74
info@felix.nl
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