Privacyverklaring
The Interim Tax Network B.V. (hierna: “ITN”, “We” of “Wij”) zal met alle zorgvuldigheid uw
persoonsgegevens behandelen. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”).
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan die worden
beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor van tevoren uw toestemming hebben
verkregen.
1. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en
worden door ons bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.
2. Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt, worden deze opgenomen in ons archief
en conform de wettelijke bewaartermijnen opgeslagen. Soms vragen wij u naar
persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk
uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
3. De website bevat een contact formulier dat u kunt gebruiken voor het aanvragen van
informatie of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen. De gegevens
die u ons met deze formulieren verstrekt, bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de
volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons
e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaartermijnen worden
opgeslagen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen
voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of
toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kunnen wij in
sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die
namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen.
Wij moeten persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op grond van de wet, een
gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Persoonsgegevens kunnen ook nodig zijn voor privacy- of
veiligheidsaudits of om een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of een
bedreiging van de veiligheid. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden. Ook zullen wij geen
persoonsgegevens die u ons verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van direct marketing
doeleinden.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Website bezoek
Wanneer u onze website bezoekt, worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde
logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en
dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze

1/3

gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses
gedurende maximaal 12 maanden bewaard.
Wij maken op onze website gebruik van cookies. 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. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar
onze servers teruggestuurd worden.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, 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
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in
dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele
persoonsgegevens.
Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u
genoemde derde, 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 de contactgegevens onderaan deze pagina. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, onze website.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Wanneer wij veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring dan zullen wij de
“datum laatst aangepast”, die aan de onderkant van deze pagina wordt vermeld, herzien. Het is
daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
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Contact
Vragen over het privacybeleid van onze website kunnen gesteld worden aan de heer M.C. Magrijn
per e-mail via m.magrijn@interimtaxnetwork.com
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2020.
The Interim Tax Network B.V.1
De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam
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Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76480062.
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