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Thuis in administratie, gevestigd aan de Kerkgracht 28, 
1354 AL te Almere, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 

Thuis in administratie wordt wettelijk vertegenwoordigd 
door: Melinda de Wolff. 

Contactgegevens:  
Tel. 0622901806 
E-mail: melinda@thuisinadministratie.nl  
Website: www.thuisinadministratie.nl 

Respect voor de privacy van opdrachtgevers is een 
terechte maatschappelijke plicht. 

Thuis in administratie wil gerichte en persoonlijke service 
kunnen bieden en daar heeft zij persoonsgegevens voor 
nodig. Hierin volgt zij  de AVG, de wet- en regelgeving die 
van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt: 
Thuis in administratie verwerkt uw persoonsgegevens 
doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat 
u deze zelf aan haar heeft verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die ik verwerk voor de boekhouding: 
• voor- en achternaam; 
• adresgegevens; 
• telefoonnummer; 
• e-mailadres. 

Daarnaast worden, indien noodzakelijk, vanuit de 
dienstverlening van Thuis in administratie verwerkt: 
• geboortedatum; 
• geboorteplaats; 
• bankrekeningnummer. 

En eventuele bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens, indien noodzakelijk: 
• burgerservicenummer (BSN). 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden 
uw persoonsgegevens verwerkt: 
Thuis in administratie verwerkt uw persoonsgegevens 
voor de volgende doelen: 
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig 

is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren; 
• om haar diensten voor u te kunnen verrichten; 
• u te informeren over wijzigingen van haar 

diensten en producten; 
• verder analyseert Thuis in administratie uw 

gedrag op haar website om daarmee de 
website te verbeteren en het aanbod van 
producten en diensten af te stemmen op uw 
voorkeuren; 

• tenslotte verwerkt Thuis in administratie 
persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe 
verplicht is, zoals gegevens die ze nodig heeft 
voor haar belastingaangifte. 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard: 
Thuis in administratie bewaart uw persoonsgegevens 
niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert 
de volgende bewaartermijnen voor de volgende 
(categorieën) van persoonsgegevens:  

• boekhouding: bewaartermijn 7 jaar, reden: 
belastingwetgeving;  

• persoonlijke gegevens dienstverlening Thuis in 
administratie: zolang als de klant de 
dienstverlening afneemt, vernietiging op 
verzoek van de klant of drie maanden na 
beëindiging van de opdracht. 

Het delen van persoonsgegevens met derden: 
Thuis in administratie verkoopt uw gegevens niet aan 
derden en zij verstrekt deze uitsluitend indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van haar overeenkomst 
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Met de bedrijven die uw gegevens verwerken als zijnde 
leveranciers van Thuis in administratie, is er een 
gegevens-verwerkersovereenkomst afgesloten om te 
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Bij zelfstandige uitvoering van de opdracht door Thuis in 
administratie is het noodzakelijk dat u, of uw wettelijk 
vertegenwoordiger, een toestemmingsformulier 
ondertekent. Hiermee maakt u het voor Thuis in 
administratie mogelijk om uw persoonsgegevens uit te 
wisselen met instanties en/of organisaties waarmee 
diverse persoonlijke zaken geregeld moeten worden. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 
Thuis in administratie maakt geen gebruik van 
geautomatiseerde besluitvorming.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden 
gebruikt:  
Thuis in administratie gebruikt functionele, analytische en 
tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat 
bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen 
in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 
Thuis in administratie gebruikt cookies met een puur 
technische  functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de 
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies 
worden ook gebruikt om de website goed te laten 
werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast 
wordt er door middel van cookies uw surfgedrag 
bijgehouden zodat er op maat gemaakte content kan 
worden aangeboden. 

Bij uw eerste bezoek aan de website bent u door Thuis in 
administratie geïnformeerd over deze cookies en is u om 
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt 
zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo 
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser 
verwijderen.  

Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-
wat- zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/ Op de website 
worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn 
bijvoorbeeld: 

Googly Analytics (Analytische cookie die websitebezoek 
meet, bewaartermijn: 38 maanden) en Social media als 
Facebook en LinkedIn. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht 
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om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Thuis in administratie en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar 
een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens 
waarover zij beschikt, in een computerbestand naar u of 
naar een andere door u genoemde, organisatie te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar 
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
melinda@thuisinadministratie.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u 
is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met 
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming 
van uw privacy.  

Zie voor een veilige kopie: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfr
aud e/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-
identiteitsbewijs  

Melinda reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 
vier weken na uw verzoek.  

Thuis in administratie wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-
de- autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons  

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd: 
Thuis in administratie neemt de bescherming van uw 
gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Thuis in administratie heeft bijvoorbeeld de 
volgende maatregelen genomen; 
• het hanteren van een gebruikersnaam en 

wachtwoordbeleid; 
• het maken van back-ups van de 

persoonsgegevens om deze te kunnen 
herstellen bij fysieke of technische incidenten. 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt 
u dan contact met haar op via: 
melinda@thuisinadministratie.nl.  

Privacybeleid andere websites: 
Op www.thuisinadministratie.nl zijn links opgenomen 
naar andere websites. Thuis in administratie is echter niet 
verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze 
websites. Voor meer informatie daarover verwijst zij u 
naar de betreffende websites. 

Hebt u nog vragen over haar privacybeleid? Stuur dan 
een e-mail naar melinda@thuisinadministratie.nl. Ook als 
u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt 
wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. 

Wijzigingen: 
Thuis in administratie behoudt te allen tijde het recht haar 
privacybeleid te wijzigen. Op de site vindt u echter altijd 

de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig haar 
privacyverklaring op de bovengenoemde website. 

Thuis in administratie is een eenmanszaak, welke wordt 
gedreven door Melinda de Wolff. 
 
Melinda is in het bezit van een recente Verklaring 
Omtrent Gedrag. 
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