
Horstink Financieel Raadgever 
 

Privacyverklaring & gegevensbeschermingsbeleid AVG 
 

 

In deze privacyverklaring geeft Horstink Financieel Raadgever weer welke persoonlijke gegevens van u worden verzameld  

via interactie met u en via onze diensten, en hoe die gegevens gebruikt worden. 

 

 

Basisgegevens 

 

Naam verwerking 

 

 

Belastingzaken & NabestaandenZorg 

 

Zelfstandig verantwoordelijke 
 

 

Horstink Financieel Raadgever 
M.J.G. Horstink 

 

 

 

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld? 

 

Betrokkene(n) 

 

 Belastingplichtigen 

 Erfgenamen 

 Gevolmachtigden 

 

 
Soort persoonsgegevens 

 
Wij verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, 

postadres, woonplaats, telefoonnummer en andere soortgelijke 
contactgegevens.  

 

Wij verzamelen uw BSN, financiële en alle overige 
noodzakelijke gegevens om de dienstverlening te kunnen 

uitvoeren. 
 

 

Verzameldoel 
 

 
1. Fiscale dienstverlening uitsluitend voor 

particulieren 

 
 

 
 

2. Nabestaanden zorgverlening uitsluitend 
voor particulieren 

 

 

 

Algeheel doel 
Ontzorgen 

 
Fiscaal 

Het verzorgen van een juiste aangifte inkomstenbelasting of 

erfbelasting. Het aanvragen van huur- zorgtoeslag en 
kindgebonden budget. De juridische grondslag is “noodzakelijk 

voor de uitvoering van de overeenkomst” (klanten). 
 

NabestaandenZorg 
Het samenstellen van een schriftelijke op maat gemaakte 

samenvatting van alle belangrijke aandachtspunten die zich 

voordoen na een overlijden.  
De juridische grondslag is “noodzakelijk voor de uitvoering van 

de overeenkomst” (klanten). 
 

 

Bijzondere persoonsgegevens 
 

 

Geen 

 



Wat wordt in feite met de gegevens gedaan? 

 

Doel(en) van verwerking 

 

Fiscaal 
Indienen van aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting. 

Registreren, volgen (termijnbewaking) en vastleggen 

(voortgang, uitkomsten).  
 

NabestaandenZorg 
Registreren en vastleggen voor een eventueel vervolgverzoek 

door betrokkene(n) 
 

 

Gegevens worden verstrekt aan (ontvangers) 
 

 

Belastingdienst/toeslagen 
Belastingplichtigen, erfgenamen, gevolmachtigden 

 

 
Doorgifte buiten EU ? 

 
Nee 

 

 

 

Wie is (zijn) de verantwoordelijken voor de verwerking? Adres verantwoordelijk(en) 

 

Naam 

 

Horstink Financieel Raadgever 
M.J.G. Horstink 

 

 
Postadres 

 
Floralaan 186 

7772 NV Hardenberg 
NEDERLAND 

 

 

Toestemming 

 

Betrokkenen 

 

Fiscaal 
Toestemming vindt plaats na schriftelijke uitnodiging voor de 

verzorging van fiscale zaken door de “zelfstandig 

verantwoordelijke”. Betrokkene maakt vervolgens zelf afspraak 
voor een huisbezoek. Of betrokkene neemt om andere reden 

zelf contact op. 
 

NabestaandenZorg 

Zelfstandig verantwoordelijk neemt zelf contact op met 
betrokkene voor uitnodiging van een nazorggesprek. 

Betrokkene gaat vervolgens zelf beslissen voor het wel of niet 
gebruik maken van een huisbezoek. 

 

 
Zelfstandig verantwoordelijke 

 
Horstink Financieel Raadgever 

M.J.G. Horstink 
 

 

 

Cookies en soortgelijke technieken 

 

www.horstink.nl 

 
 

 

De website van Horstink Financieel Raadgever maakt geen 

gebruik van cookies of soortgelijke technieken. 

http://www.horstink.nl/


Links naar andere websites 

 

www.horstink.nl 
 

 

 

Op de website van Horstink Financieel Raadgever staan geen 
links naar andere websites. 

 

Andere belangrijke privacyinformatie 

 

Europese privacyrechten 

 

Horstink Financieel Raadgever conformeert zich aan de 

toepasselijke wetten voor gegevensbeveiliging die gelden 
binnen de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van, 

indien van toepassing, de volgende rechten: 
 

 Als de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt 

op grond van uw toestemming, hebt u het recht om uw 
toestemming op elk gewenst moment in te trekken 

voor toekomstige verwerking; 

 U hebt het recht om aan ons, een gegevensverwerker 

zoals omgeschreven in de wet, toegang tot en 
rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen; 

 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonlijke gegevens; en 
 U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

 
 

 
Beveiliging van persoonsgegevens 

 
Horstink Financieel Raadgever zal er alles aan doen om de 

beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij 

gebruiken diverse organisatorische en technische maatregelen 
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen 

ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo 
slaan we de persoonsgegevens die u aanlevert op 

computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en in 

beveiligde gebouwen staan.  
 

 

Opslag en verwerking van uw gegevens plaats 

 

Opslag en verwerking van uw gegevens vinden zowel offline als 
in de cloud (binnen en buiten de EU) plaats. 

 

 

Periode van bewaring van uw gegevens 

 

 

Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang als nodig is om de 

diensten te bieden en de door u gevraagde transacties af te 
handelen, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het 

voldoen aan onze wettelijke bewaartermijn verplichtingen. 
 

 

http://www.horstink.nl/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

