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Over Ons
Minczeles Partners is al meer dan 25 jaar een belastingadviesbureau waar u als particulier
onder andere terecht kunt voor uw belastingaangifte en voor ondersteuning bij bezwaarof beroepsprocedures. Voor bedrijven verzorgen wij onder andere de aangiftes
omzetbelasting en loonheffingen. Wij bieden tevens een unieke meertalige service aan
Franse bedrijven en particulieren die gevestigd zijn in Nederland en andersom.
Wij zijn lid van het Register Belastingadviseurs en het Register Estate Planners.

Contact
De gegevens die u ons verstrekt bij het gebruik van ons contactformulier op de website of
bij een verzoek aan ons kantoor per telefoon of e-mail worden uitsluitend gebruikt om uw
vraag te beantwoorden.

Welke gegevens bewaren wij van klanten
Wij bewaren persoonsgegevens van u die we nodig hebben om contact met u te kunnen
houden tijdens het uitvoeren van uw opdracht en om u daarna een factuur te sturen, denk
daarbij aan uw (firma) naam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres etc.
Daarnaast bewaren wij de fiscale gegevens die verband houden met uw opdracht zoals uw
BSN-nummer, jaaropgaven etc.
Aanvullende zaken die u ons gevraagd en ongevraagd aanlevert in origineel (jaaropgaven
etc.) geven wij na gebruik terug. Zaken die u ons in kopie aanlevert vernietigen wij na
gebruik.

Bewaartermijnen
Wij bewaren gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen

Opslag en beveiliging
Minczeles Partners hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen
genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies,
wijziging, misbruik, inbreuk of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
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Delen van gegevens
Minczeles Partners heeft geheimhoudingsplicht en deelt geen gegevens met derden tenzij:
- Dat noodzakelijk is om uw opdracht uit te voeren, zoals bijvoorbeeld bij het doen
van uw aangifte bij de Belastingdienst of het voeren van een bezwaar- of
beroepsprocedure.
- Dat een Wettelijke verplichting is zoals bij de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft), of bij een gerechtelijk bevel.
- Minczeles Partners uw opdracht (eventueel deels) uitbesteed aan een derden partij,
welke tevens is gebonden aan dezelfde geheimhouding. Met deze derden partij is
een verwerkingsovereenkomst afgesloten.
- U ons honorarium niet betaalt, in welk geval wij uw persoonsgegevens en
betaalgedrag mogen delen met een Incassopartij.
- Bij een eventuele fusie of overname van Minczeles Partners, in welk geval uw
gegevens gedeeld kunnen worden. Deze fusie- of overnamepartner is tevens
gebonden aan dezelfde geheimhoudingsplicht.
- Minczeles Partners voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, arbitrale,
bestuursrechtelijke of strafprocedure voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van
belang kunnen zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als klant kunt u een schriftelijk verzoek indienen om de persoonlijke gegevens in te zien
die wij over u hebben verzameld. Binnen de wettelijke termijn moeten wij dan reageren
met een overzicht van die gegevens. Als het door ons aangeleverde overzicht naar uw
mening onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te
(laten) verwijderen. Het adres is:
Minczeles Partners
Privacyzaken
Postbus 624
4200 AP GORINCHEM
Als wij er onverhoopt onderling niet uitkomen kunt u zich wenden tot de Autoriteit
Persoonsgegevens of op eigen kosten tot een rechtbank.

Verwerkingsverantwoordelijke
Minczeles Rijnsaardt B.V. handelend onder de naam Minczeles Partners
Gevestigd aan de Dokter van Stratenweg 8 te Gorinchem.
Telefoon: (0183) 626476, E-mail: info@mpadvies.nl
Website: www.mpadvies.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Kom
daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacybeleid.
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