
PRIVACY POLICY 
Ster Belastingadvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In 
deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij 
omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met 
persoonsgegevens om. Ster Belastingadvies houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat: 

- Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt; deze doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy 
Policy; 

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens, die minimaal nodig zijn 
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- Wij om uw uitdrukkelijke toestemming, al dan niet in een opdrachtbevestiging, vragen als 
wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  

- Uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor administratieve doeleinden, 
communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen en het uitvoering geven aan of het 
uitvoeren van een opdracht hetgeen vooraf in de opdrachtbevestiging is vastgelegd en is 
overeengekomen; 

- Uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst worden opgeslagen 
en daarna voor een periode zoals opgenomen in de (fiscale) wet en regelgeving; 

- Wij uw persoonsgegevens verwerken onder toepassing van de algemene voorwaarden 
Register Belastingadviseurs, waarvoor wij u verwijzen naar deze voorwaarden opgenomen 
op deze website; 

- Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de 
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Dit betreffen de volgende 
maatregelen: 

• Alle personen die namens Ster Belastingadvies van uw gegevens kennis kunnen 
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens en maken gebruik van een 

beveiligde module en/of internetverbinding als daar aanleiding toe is; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij 

fysieke of technische incidenten; deze kunnen onder toepassing van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming bij professionele partijen zijn ondergebracht; 

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

- Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

- Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 
en deze respecteren. 



Als Ster Belastingadvies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemene 
zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens 
onderaan dit document. 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 
hierover direct met ons contact op te nemen. Wij zullen onze uiterste best doen om daar 
samen uit te komen. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 
privacybescherming. 

Contactgegevens: 

Ster Belastingadvies B.V. 
t.a.v. de heer mr. R.D.G.M. van der Spek RB
Kornoeljelaan 11
4661 TG Halsteren
06 15092622


