Privacy Statement AE Finance
Privacybeleid
In het kader van de Wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) kan AE Finance
optreden als een zogeheten gegevensbewerker. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden is in deze
verklaring opgenomen hoe uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en beschermd.
Contactgegevens:

https://ae-f.nl/
Hoekeindsehof 1
2665 JZ Bleiswijk
T: 079 – 22 22 333
E: info@ae-f.nl
Welke persoonsgegevens verwerken wij:
AE Finance verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons heeft verstrekt door bijvoorbeeld het afgeven van uw visitekaartje ofwel door
middel van telefonisch contact waarbij u uw persoonsgegevens doorgeeft.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dat geval van u (kunnen)
verwerken:
- Volledige namen
- Adresgegevens
- Bedrijfsgegevens
- Functienaam en eventuele titel
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt via telefonisch contact of de e-mail
Indien u gebruik maakt van onze website dan zullen wij tevens persoonsgegevens van u registreren.
Hierbij gaat het om:
- IP Adres
- Aantal bezochte pagina’s
- Tijd en duur van het bezoek
- Locatiegegevens
- Oorsprong van het bezoek
- Zoekgeschiedenis
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc. Deze
dienst biedt ondersteuning in het analyseren en verbeteren van onze website.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan
verwijderen wij deze informatie voor u.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens:
AE Finance verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van
haar dienstverlening. Hierbij valt o.a. te denken aan:
- Het verzorgen van aangiften inkomsten- en omzetbelasting
- Het verzorgen van overige fiscale aangiften
- Het verzorgen van financiële administratie
- Het verzorgen van salarisadministraties
- Het verzorgen van diverse soorten rapporteringen
- Het verzorgen van juridische diensten
- Om contact met u op te nemen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Wie heeft toegang tot uw gegevens:
Uw gegevens kunnen worden gedeeld met werknemers van AE Finance en eventueel betrokken
makelaars voor de uitoefening van hun functie.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan
is of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van onze dienstverlening.
Uw persoonsgegevens zullen niet voor marketingdoeleinden worden verkocht.
Geautomatiseerde besluitvorming
AE Finance neemt géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van AE Finance) tussen zit.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens:
AE Finance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of voor zover dit noodzakelijk is om aan onze
wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
persoonsgegevens:
Alle gegevens die wij verwerken:
Gedurende de periode dat u bij ons klant bent en tot 5 jaar daarna.
Reden: deze gegevens zijn nodig voor het correct uitvoeren van onze werkzaamheden tijdens de
periode dat u bij ons klant bent. Na beëindiging van onze werkzaamheden zijn wij wettelijk verplicht de
gegevens nog 5 jaren te bewaren.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verzoeken om
verwijdering. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
AE Finance en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, 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 info@ae-f.nl.
LET OP: Indien u dit doet, kan het onmogelijk worden om onze overeenkomst met u voort te zetten.
Het kan dus zijn dat uw verzoek leidt tot een beëindiging van de overeenkomst.
Wij zullen aan uw verzoek zoals bovenstaand beschreven voldoen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om
bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij 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. We reageren zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
AE Finance wilt 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
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens:
AE Finance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons.
Nederlands recht
Op al onze diensten is het Nederlands recht van toepassing.
Klachten
Vanzelfsprekend doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk
dat u ergens ontevreden over bent. Stuur in dit geval een e-mail naar: info@ae-f.nl
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. AEFinance verzamelt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om
informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen
aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot
persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoek aan de site bij AEFinance geen cookies ontvangt.
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van AE Finance, dan kunt u contact
met ons opnemen. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u
deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze
pagina altijd de meest recente informatie.

