
Privacy Statement Match Salaris & Advies BV 

 

 

Inleiding 

Match Salaris & Advies BV neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op 

een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens 

wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over 

uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit 

Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met 

(email). 

 

Wie is Wegewijs Administraties & Belastingen? 

Match Salaris & Advies BV is een besloten vennootschap, kantoorhoudende te 2031 BH, Haarlem aan 

de A. Hofmanweg 5C, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 73420972. 

Match Salaris & Advies BV is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Match 

Salaris & Advies BV de verwerkingsverantwoordelijke. 

 

Hoe gebruikt Wegewijs Administraties & Belastingen uw gegevens? 

Match Salaris & Advies BV gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens voor een goede dienstverlening 

en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens 

gebruikt, zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, 

emailadres, telefoonnummers, en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens. Als 

daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van de 

overeenkomst of wettelijke plicht.  

Burgerservicenummers (BSN) 

Voor het verzorgen van belastingaangiften, subsidieaanvragen en de salarisadministratie is Match 

Salaris & Advies BV vanuit de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Een volledige kopie van 

het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht vanuit de loonbelasting. De Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht Match Salaris & Advies BV uw identiteit 

vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren. 

Financiële (persoons)gegevens 

De kern van de activiteiten van Match Salaris & Advies BV wordt gevormd door het voeren van 

salarisadministraties, het verzorgen van loonaangiften en het geven van advies op personeelsgebied 

in de breedste zin van het woord. De documenten worden, evenals adviesdossiers, aangemerkt als 

“gevoelige persoonsgegevens” waarmee zorgvuldig wordt omgegaan. Vertrouwelijkheid en 

geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt ook voor inloggegevens zoals 

gebruikersnamen en wachtwoorden.  

 

 



Grondslag voor verwerking van persoonsgegevens 

 

Match Salaris & Advies BV heeft persoonsgegevens nodig voor haar bedrijfsvoering. De aard van de 

dienstverlening brengt ook met zich mee dat persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van 

de diensten die Match Salaris & Advies BV aan haar klanten levert. 

De privacywet stelt voorwaarden aan verwerking van persoonsgegevens. Rechtmatigheid is daarbij 

een belangrijk uitgangspunt. Match Salaris & Advies BV verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als 

één van de grondslagen van toepassing is, die in de wet worden genoemd. Hieronder worden 

verschillende doelen genoemd waarvoor Match Salaris & Advies BV persoonsgegevens verwerkt met 

de bijbehorende grondslag voor verwerking. 

De grondslag op grond waarvan Match Salaris & Advies BV vrijwel alle persoonsgegevens verwerkt is 

de noodzaak voor een goede uitvoering van een overeenkomst of als voorbereiding voor het 

afsluiten van een overeenkomst. Dit geldt voor alle dienstverlening die Match Salaris & Advies BV 

voor haar klanten verzorgd, de overeenkomsten met (software) leveranciers en alle bedrijfsvoering 

die daarvoor noodzakelijk is. 

De grondslag “voldoen aan een wettelijke verplichting” is van toepassing op bijvoorbeeld de plicht 

tot meewerken aan fiscale controles. Bovendien is Match Salaris & Advies BV in de bedrijfsvoering 

gehouden aan een aantal wettelijke verplichtingen, zoals het verifiëren van de identiteit van klanten 

in het kader van de Wwft. 

 

Inschakeling derden 

 

Match Salaris & Advies BV schakelt derden in om haar dienstverlening efficiënt en veilig te laten 

voorlopen. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van softwareproducten en ICT-systemen, 

gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. 

De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Match Salaris & 

Advies BV. Indien deze partijen noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw 

persoonsgegevens, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden 

vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens 

waarborgen.  

 

Doorgifte aan derden 

 

Het kan zijn dan Match Salaris & Advies BV verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde 

partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.  

 

Bewaartermijn 

 

Match Salaris & Advies BV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Match Salaris & Advies BV 

houdt zich aan de wet- en regelgeving, verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als dit strikt 

noodzakelijk is en als Match Salaris & Advies BV uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft, 

worden ze verwijderd. De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is afhankelijk van het doel van 

de verwerking en wettelijke bepalingen.  



Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens? 

Match Salaris & Advies BV heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons heeft 

verstrekt. 

 

Beveiliging 

Match Salaris & Advies BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 

zijn, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.  

 

Wat zijn uw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten 

met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: 

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 Match Salaris & Advies BV en 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een 

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien er geen wettelijke belemmeringen zijn, zal 

Match Salaris & Advies BV aan uw verzoek voldoen. 

Indien u van uw rechten gebruik wilt maken, kunt u schriftelijk of per email een verzoek indienen. Wij 

controleren altijd uw identiteit voordat wij u de gevraagde gegevens verstrekken.  

 

Wijzigingen Privacy Statement 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy 

Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.  

 

 


