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Privacy statement en cookieverklaring ten behoeve van websitebezoek 

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld en worden cookies geplaatst. Fidaal 

Belastingadvies B.V. (Fidaal) neemt uw privacy zeer serieus. Wij houden ons dan ook aan de 

privacywet. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die via deze website wordt 

verzameld en verwerkt. Fidaal is dan ook verantwoordelijk voor de verwerking van de 

persoonsgegevens. 

Doeleinden 

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen 

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die 

rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld 

via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te 

verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar 

vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen 

of moeten doen. Alle gegevens die verzameld worden op welke wijze dan ook (telefonisch, via 

email, via website, etc.), worden vrijwillig verkregen. De verzamelde (cliënt)gegevens worden 

opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. De gegevens zullen op geen enkele manier 

beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, 

noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.  

 

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Fidaal in bepaalde gevallen uw 

persoonsgegevens opslaat. Fidaal gebruikt uw persoonsgegevens voor het opnemen van contact 

met u indien u hierom verzoekt en met behulp van cookies het verkrijgen van inzicht in het gebruik 

van haar website. 

 

Verstrekking van gegevens 

U bepaalt zelf of u van de services gebruik wilt maken die op onze websites worden aangeboden. U 

geeft hiermee dan ook zelf toestemming dat wij uw gegevens mogen verwerken. Uw 

persoonsgegevens blijven binnen Fidaal, zodat wij met u kunnen communiceren over onze 

dienstverlening of over uw aanvraag. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag 

te reageren. Als u ons een curriculum vitae toezendt in verband met een sollicitatie naar een 

functie binnen Fidaal, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om te onderzoeken of er een 

vacature door u eventueel vervuld zou kunnen worden. Fidaal zal uw persoonsgegevens niet langer 

bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Onze bewaartermijn is in alle gevallen 1 jaar na het laatste contact voor de gegevens die u op onze 

website achterlaat. 

 

In kaart brengen websitebezoek 

De website van Fidaal genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere 

gebruikers van onze website door middel van Google Analytics. Fidaal houdt gebruiksgegevens bij, 
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zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, 

datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere 

parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op 

anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via onze 

website. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Fidaal heeft hier geen 

invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te 

gebruiken voor andere Google-diensten. Fidaal heeft met Google een verwerkersovereenkomst 

gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 

is daarbij gemaskeerd. 

 

Beveiliging van de gegevens  

Fidaal treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te 

beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Fidaal erkent haar verantwoordelijkheid om de gegevens 

die u haar toevertrouwt, te beveiligen. Hiervoor gebruikt Fidaal verschillende technieken om uw 

gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls. Om u als website bezoeker te 

beschermen, gebruikt de website veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) 

worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op de site gebruikt. Zo 

kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. Bij 

alle onderdelen van de site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het 

contactformulier, gebruikt Fidaal deze SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en 

herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, verandert de URL van 

http:// in https:// en kleurt de URL groen. Alle gegevens die Fidaal verwerkt zijn digitaal. Alle 

gegevens die op papier zijn verwerkt of zijn uitgeprint worden na gebruik direct vernietigd. 

 

Uw rechten 

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact 

met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, ons 

een e-mail te sturen via info@fidaal.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 

+31(0)651101326 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

U heeft de volgende rechten: 

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 

• het laten corrigeren van fouten; 

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

• intrekken van toestemming; 

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 

• overdraagbaarheid van gegevens. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van 

de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.  
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Websites van derden 

Fidaal kan links opnemen naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen 

op deze websites informatie over u verzamelen. Fidaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van 

deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. Fidaal raadt u aan kennis te nemen 

van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

Wijzigen van dit privacy beleid 

Fidaal houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen op deze 

pagina doorgevoerd worden.  

 

Contactgegevens 

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem dan contact met 

ons op via onderstaande contactgegevens:  

Fidaal Belastingadvies B.V. 

Kantoorgebouw The Mood 

Max Euwelaan 29, 3062 MA Rotterdam 

Postbus 44090, 3006 HB Rotterdam 

KvK 59201363 

info@fidaal.nl 

+31(0)651101326 


