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1. Gebonden 
Wanneer u informatie op onze website ziet bent u daaraan gebonden. 
Wij verzamelen informatie van derden die specifiek aan ons wordt 
gegeven voor een specifiek doel. 
 
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18 juni 2018. 
Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het 
dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. 
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als 
u onze website gebruikt om ons ons werk te laten doen waarvoor u 
ons gegevens heeft gegeven; Waarom we deze gegevens verzamelen 
en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u 
precies hoe wij werken. 
Deze verwerking overeenkomst is van toepassing op de diensten van 
JongAccount.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat JongAccount.nl 
niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en 
bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan de 
verwerking overeenkomst en het privacy beleid te accepteren. 
JongAccount.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar 
site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 
verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
2. Ons gebruik van verzamelde gegevens 
Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt 
om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden 
opgeslagen op eigen beveiligde servers van JongAccount.nl of die van 
een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met 
andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
Papieren informatiedragers van zakelijke klanten behoren bij de 
financiële administratie van deze zakelijke klanten en gaan tenminste 
retour na het gereed worden van de jaarrekening. We maken digitale 
informatiedragers van informatie om aan te tonen dat we bron 
aansluiting hebben gedaan en bestaan aansluiting hebben gedaan. 
Papieren informatiedragers van particuliere klanten worden omgezet 



Verwerking overeenkomst JongAccount.nl.  
 

Blad 2 

naar digitale informatiedragers van informatie om aan te tonen dat we 
bron aansluiting hebben gedaan en bestaan aansluiting hebben 
gedaan. Papieren informatiedragers van particuliere klanten worden 
vernietigd na het doen van de aangifte inkomstenbelasting etc. 
Uiteraard kunt u de oorspronkelijke gegevens tijdig aan ons 
terugvragen en bij ons ophalen. 
3. Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het 
mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw 
persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant 
zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken 
te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen 
beveiligde servers van JongAccount.nl of die van een derde partij. Wij 
zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 
gegevens waarover wij beschikken. 
4. Cookies 
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te 
krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen 
afstemmen. 
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw 
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe 
gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde 
informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht 
naar eigen beveiligde servers van JongAccount.nl of die van een 
derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de 
website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen 
en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit 
en internetgebruik. 
5. Doeleinden 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden 
dan de doeleinden die worden beschreven in deze verwerking 
overeenkomst tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben 
verkregen. Uw toestemming blijkt tenminste uit uw identiteitsbewijs en 
uw machtiging). 
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6. Derden Algemeen 
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan 
de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht 
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 
7. Derden Specifiek 
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren. 
We zijn mediator. Hoe wij werken en waarderen is vermeld op onze 
website. Wij doen onze uiterste best om berichten met Specifiek 
Derden platform -{Belastingdienst, Andere Overheidsinstanties, 
Banken, Assuradeurs, Advocaten, Bewindvoerders, Deurwaarders, 
Notarissen, etc}- zo veilig mogelijk te houden. Wij kunnen niet anders 
dan werken volgens de protocollen van deze Specifiek Derden. 
Daardoor zijn wij afhankelijk van hun protocollen.  
Het eigendomsbewijs, overeenkomst, testament dat u ons gaf heeft 
een doel en wordt bewaard onder “vast”. Zo kunnen wij bijvoorbeeld 
uw opdracht executeur testamentair uitvoeren nadat u bent overleden. 
De belastingdienst kan stukken opvragen van 7 jaar terug. Voor dit 
doel worden de gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 
bewaard onder ”2018”. 
Veder zijn wij afhankelijk van softwareleveranciers –
{Besturingssoftware als Apple en Microsoft; Domeinbeheerders, 
Providers van glasvezelkabel dan wel andere kabels en systemen als 
Trinet, Ziggo, Vodafone, KPN, Voys. Zo gebruiken wij de portalen van 
Softwareleveranciers (RBI, Wolter, Online Boekhouden (Uw 
softwareleverancier om online uw boekhouding te doen en te 
raadplegen.)} -. 
Ons systeembeheer -{computernetwerk, bedrijfsnetwerk, server, 
computer en informatietechnologie (ICT = informatie- en 
communicatietechnologie}- wordt door een derde uitgevoerd. We zijn 
zeer zorgvuldig met de omgang en toegang van deze Specifieke 
Derden.  
Onze reservebestanden zijn extern in een daar voor ingerichte kluis 
opgeslagen. 
We stellen ICT-middelen ter beschikking die door de verantwoordelijke 
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te gebruiken zijn voor de gestelde doelen. 
We zijn louter verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. 
We zetten ons in om als iets niet bedoeld op de eindbestemming komt 
handelingen te verrichten om uiteindelijk de wel aanvaardbare 
gegevens op de juiste plaats te krijgen zoals dat -ook achteraf- de 
bedoeling is bij de aanbieder en de ontvanger volgens de normen 
waar we ons als mediair aan hebben te houden. 
We zijn nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor Specifiek Derde(n). 
Het gegevensbeheerportal bij Specifiek Derde valt onder de 
verantwoordelijkheid van deze Specifiek Derde. 
We zijn niet verantwoordelijk te stellen voor missers bij deze Specifiek 
Derde. We wisselen en controleren de afscherming van uw gegeven 
zo goed als we kunnen op een manier die bepaald kan worden door 
de actualiteit. 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben 
passende fysieke en technische maatregelen genomen om de 
informatie te beveiligen die we in verband met de diensten 
verzamelen. Ondanks de redelijke stappen die wij nemen om uw 
informatie te beveiligen, moet u er echter rekening mee houden dat 
geen enkel computersysteem volledig veilig is. 
8. Veranderingen 
Deze verwerking overeenkomt is afgestemd op het gebruik van en de 
mogelijkheden vermeld op deze site. Eventuele aanpassingen en/of 
veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 
verwerking overeenkomst en andere stukken te raadplegen. Er is veel 
verzameld onder “Hoe werken wij?”. 
9. Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, 
of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op een moment aan 
ons is verstrekt. 
10. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief 
Wij werken niet met een algemene mailing. Mogelijk gebruiken we een 
standaardbrief die klant voor klant wordt verzonden. 
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11. Aanpassen/uitschrijven communicatie 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt 
laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande 
contactgegevens. 
12. Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te 
accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies 
te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. 
Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”services“, op onze en 
andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn 
uitgeschakeld in uw browser. 
13. Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit beleid gemeld in deze 
verwerking overeenkomt voldoen. Als u vragen heeft over deze 
verwerking overeenkomst en dit privacy beleid, kunt u contact met ons 
opnemen: 
JongAccount.nl, Heer H. de Jong, Pelmolen 23, 1703 PT 
Heerhugowaard, 072 5717267 / 06 40580189, info@jongaccount.nl. 


