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Administratiekantoor DMQ Administratie & Advies Privacyverklaring 
 
Inleiding 
Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG wetgeving inwerking. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de 
gegevens die door Administratiekantoor DMQ Administratie & Advies gebruikt, verzameld en bewaard 
worden. 
 

Privacy statement Administratiekantoor DMQ Administratie & Advies 
Administratiekantoor DMQ Administratie & Advies neemt uw privacy zeer serieus. Dit privacy beleid 
geeft aan hoe wij omgaan met uw gegevens. 
 
De verantwoordelijke voor uw informatie is: 
 
Administratiekantoor DMQ Administratie & Advies  
Kooglaan 113  
1911 TD UITGEEST   
info@dmq-aa.nl                                                                                                                                                           
06-41792264                                                                                                                                                                      
www.dmq-aa.nl 
 
Ingeschreven bij de KvK  onder de naam Administratiekantoor DMQ Administratie & Advies  
KVK nummer 66331196 
 
Hierna te noemen: “DMQ” en te bereiken onder het telefoonnummer 06-41792264 of via email: 
info@dmq-aa.nl 
 
Wij streven ernaar de privacy van onze klanten te beschermen. Dit Privacy beleid is bedoeld om u te 
informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die u zou kunnen identificeren, zoals uw 
naam, e-mailadres, adres, en andere contactgegevens, andere informatie die u ons verstrekt bij het 
gebruik van onze “dienstverlening” als ook de door ons gebruikte Cookies.  
 
Neem de tijd om dit Privacy beleid zorgvuldig door te nemen. 

 
Doeleinden 
 
Alle gegevens die verzameld worden op welke wijze dan ook (telefonisch, via email, via website, etc), 
worden vrijwillig verkregen. De verzamelde Persoonsgegevens worden opgeslagen in een eigen 
relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan 
derden, behalve de daar toe bevoegde instanties, zoals de belastingdienst, ect. Ze zullen niet worden 
uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. 

 
Welke informatie verzamelen wij? 
 
Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van het contactformulier, kunnen wij de 
volgende informatie verzamelen: 
Persoonsgegevens die u met ons deelt wanneer u ons contactformulier invult:    
zoals uw Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, emailadres, telefoonnummer en alle overige informatie 
die u in uw bericht deelt met ons. 
 
Tevens wordt uw ip adres geregistreerd zodra u onze website bezoekt.  

mailto:info@dmq-aa.nl
http://www.dmq-aa.nl/
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Bepaling inzake cookies 
 
Wij maken op deze website wel gebruik van cookies voor statistiekdoeleinden om de website 
voortdurend te verbeteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze 
website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt 
opgeslagen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google en 
Statcounter als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google of Statcounter hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden 
de informatie namens Google of Statcounter verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie 
die Google of Statcounter verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 
 
Wanneer u gebruikt maakt van onze dienstverlening gaat u er mee akkoord dat wij alle benodigde 
gegevens en informatie verzamelen en van u vragen die nodig zijn om onze diensten voor u te kunnen 
verrichten. Wij zullen u dan ook vragen om deze gegevens met ons te delen. U bent zich er dan ook van 
bewust dat u alle gevraagde gegevens met ons deelt en bij ons bekend zullen zijn om u de benodigde 
dienstverlening te kunnen aanbieden, zoals; 
 
Hierna te noemen “Persoonsgegevens” 
 
Bedrijfsnaam, adresgegevens, Kamer van Koophandel nummer, telefoonnummer, faxnummer, 
emailadres, BSN/RSIN/Sofinummer, geboortedatum, bankrekeningnummer, inkomensgegevens, 
gegevens van uw bezittingen en waarde daarvan; 
 
Dit geldt tevens voor uw partner/fiscaal partner en uw kinderen. 
 
Het is belangrijk dat alle Persoonsgegevens die u ons geeft wanneer u gebruikt maakt van onze 
dienstverlening, correct en nauwkeurig zijn. Dit omvat, bij wijze van voorbeeld, het ervoor zorgen dat 
wij te allen tijde de juiste contactgegevens (waaronder u e-mail) hebben. 
 
Als u van plan bent de Persoonsgegevens van iemand anders aan ons te versturen, bijvoorbeeld bij 
het opvragen van offertes namens hen, dient u ons alleen de gegevens van die derde te verstrekken met 
hun toestemming en nadat zij de informatie hebben gekregen over hoe we hun gegevens zullen 
gebruiken, inclusief de doeleinden uiteengezet in dit Privacy beleid. 

 
Bescherming van uw persoonsgegevens 
 
De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw 
Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar ons via de 
website  verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw 
Persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met 
betrekking tot die gegevens. 

 
Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens 
 
In het algemeen gebruiken wij u Persoonsgegevens om u de diensten te kunnen geven die u van ons 
vraagt en mag verlangen uit hoofde van onze expertise die u vraagt, de betalingen te verwerken en 
service te verlenen 
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Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden 
 
Om alle benodigde werkzaamheden te kunnen verrichting in het kader van de fiscale wetgeving, 
jaarverslaglegging en alle overige administratieve handelingen en dienstverleningen die nodig zijn om 
uit hoofde van onze dienstverlening voor u te kunnen vervullen, maatregelen te nemen in het kader van 
onze dienstverlening. Dit is van toepassing wanneer u een dienst aanvraagt via DMQ. 

 
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
 
U heeft ten allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal DMQ u uit zijn bestand halen. 
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. 

 
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 
 
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, heeft u mogelijk het recht om ons om 
het volgende te vragen: 

 Een kopie van uw persoonsgegevens 

 Om uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken 

 Om persoonsgegevens te verkrijgen die u aan ons verstrekt voor een contract of met uw 
toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en om ons te vragen deze 
informatie over te dragen aan een andere organisatie 

 Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens (met name als wij de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen 
aan een contractuele of andere wettelijke vereiste. 

 Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als 
het voldoen aan uw verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens over een andere persoon zou 
onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe 
hebben, kunnen wij doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens die u ons heeft 
gevraagd te verwijderen. 

 U hebt ook het recht om een klacht in te dienen als u vindt dat uw persoonsgegevens 
verkeerd zijn gebruikt. We moedigen u aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, 
maar voor zover dit recht op u van toepassing is, hebt u het recht om rechtstreeks een 
klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. 

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via    info@dmq-
aa.nl. Houdt er echter rekening mee dat er geen financiële informatie wordt verstrekt zonder verificatie. 

 
Vragen 
 
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact met ons op door te mailen 
naar: info@dmq-aa.nl. 

 
Wijzigingen 
 
DMQ heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom 
regelmatig het privacy statement voor het privacy beleid van DMQ. 
 


