
 

 

 

 

 

Privacy statement The Box Belastingadviseurs BV 
 

Voor The Box Belastingadviseurs BV (“The Box”) is het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan 

met persoonsgegevens, en dat deze zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd.  

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en bewaard in het kader van de dienstverlening door 

The Box en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens 

aan The Box verstrekt heeft, tenzij u hiervoor toestemming geeft of dit anderszins ingevolge wettelijke 

bepalingen, professionele standaard of kwaliteitsregels verplicht is, dan wel voor de optimalisering van de 

kwaliteit van onze dienstverlening. Onder persoonsgegevens wordt in dit verband onder meer, maar niet 

uitsluitend, verstaan NAW gegevens, BSN, e-mailadres, kopie identiteitsbewijs, gegevens van belang 

voor de belastingaangifte etc. Met inachtneming van het vorenstaande worden uw gegevens niet langer 

bewaard dan noodzakelijk tenzij vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.  

 

Uitsluitend op basis van een van de volgende verwerkingsgrondslagen worden uw persoonsgegevens 

door The Box verwerkt:  

• uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is 

om aan de verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen.  

• wettelijke verplichting: wanneer The Box verplicht is uw persoonsgegevens te verwerken om aan 

een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zoals WWFT verplichtingen en het voeren van een 

administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of 

een rechtshandhavingsinstantie.  

• gerechtvaardigd belang: The Box is gerechtigd gegevens over u te verwerken wanneer dit 

noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigde belang, mits uw belangen niet 

zwaarder wegen. 

• toestemming: voor deze grondslag zal uw toestemming worden gevraagd. The Box verwerkt niet 

meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor u toestemming heeft 

verleend. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met The 

Box via info@theboxbelastingadviseurs.nl. 

 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw 

persoonsgegevens te vragen en/of bezwaar te maken tegen verdere verwerking en/of te verzoeken uw 

gegevens over te dragen. Indien blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn bent u 

gerechtigd een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Voorgaande verzoeken 

kunnen worden gericht aan info@theboxbelastingadviseurs.nl.  

 

 



 

 

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor 

legitieme professionele en zakelijke behoeften en/of voor de juiste behandeling van uw verzoek(en) en/of 

behalve voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. The Box 

werkt in dat kader samen met onder meer partners, dienstverleners en/of bureaus die een bijdrage 

leveren aan de dienstverlening door The Box. The Box draagt alleen persoonsgegevens aan hen over 

indien zij aan gelijke normen omtrent gegevensverwerking en beveiliging voldoen.  

 

The Box heeft adequate technische- en organisatorische (beveiligings)maatregelen getroffen en 

procedures ingericht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, 

misbruik, wijziging of vernietiging.  

 

The Box hecht er aan u er op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u twijfels heeft over de naleving van het 

voorgaande. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-

autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.  

 

The Box behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. The Box raadt u dan 

ook aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen. 

 

 


