Privacy Statement
Algemeen
Administratie- en Belastingadviesburo Kooistra (hierna ABK te noemen) is de verantwoordelijke voor
de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
ABK respecteert de privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens
stelt. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van
genoemde wet.
Verwerkte gegevens
Wanneer de site van ABK (www.ab-k.nl) wordt bezocht, worden door ABK geen gegevens verzameld.
De enige gegevens die worden verzameld hebben te maken met Google Analytics.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij na uw opdracht-verstrekking dit in
overeenstemming is met de aard van onze dienstverlening.

Google Analytics
ABK kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ABK te kunnen helpen
analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over
uw gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over
de website-activiteit op te stellen voor ABK en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google
verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
Als gezegd kunt u uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie
wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk
niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.
Internetsites van derden
In sommige gevallen kunt u via de website doorlinken naar websites van derden. ABK is niet
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy-beleid van deze derden. Ook is ABK
niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door
andere gebruikers van deze website.
Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek
dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 12 maart 2018

