Privacy Statement
Laatst gewijzigd: 4 april 2019
Wij zijn O&G Accountants Groep B.V., KvK
09195900 . Deze Privacy Statement geldt voor
onze vier vestigingen OdG Barneveld B.V. (KvK
64794237), OdG Ermelo B.V. (KvK 64794121), OdG
Hattem B.V. (KvK 64794156) en OdG Lunteren
B.V. (KvK 64794180). Wij opereren onder
de handelsnaam Onderweegs & De Groot
accountants en adviseurs.
Onderweegs & De Groot hecht waarde aan een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens in
overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
In deze Privacy Statement leggen we uit
welke persoonsgegevens we op deze website
verzamelen en met welk doel. Ook geven we aan
wat uw rechten zijn.
Contactformulier
In het contactformulier kunt u uw naam, mailadres
en telefoonnummer invoeren en een bericht
achterlaten. Onderweegs & De Groot gebruikt
deze gegevens uitsluitend om contact met u op
te nemen als u een vraag heeft over ons of onze
diensten. We gebruiken de gegevens op basis
van uw toestemming. We bewaren de informatie
tot we er zeker van zijn dat u tevreden bent met
onze reactie.
Nieuwsbrief
Onderweegs & De Groot wil u graag op de hoogte
houden van de ontwikkeling van haar diensten
via een nieuwsbrief. Om de nieuwsbrief te kunnen
versturen vragen we uw naam en emailadres
in te voeren. We gebruiken deze gegevens
op basis van uw toestemming. Mocht u geen
nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt
u dit aangeven door een e-mail te sturen naar
nieuwsbrief@onderweegsdegroot.nl. Tevens kunt
u in de nieuwsbrief zelf u weer afmelden.

• inzage in de precieze persoonsgegevens die
wij van u hebben;
• het laten corrigeren van fouten;
• het laten verwijderen van verouderde
persoonsgegevens;
• intrekken van toestemming;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
van persoonsgegevens.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw
persoonsgegevens serieus. Daartoe hebben
we technische en organisatorische maatregelen
genomen. Als er sprake is van misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen,
nemen wij passende maatregelen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Vindt u dat Onderweegs & De Groot u niet op
de juiste manier helpt, dan heeft u het recht
een klacht in te dienen bij de toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.
autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd
hoe u een klacht kunt indienen.
Wijziging privacy statement
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De
gewijzigde versie zal op onze website worden
gepubliceerd en van een nieuwe datum worden
voorzien.
Vragen?
Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen,
dan kunt u contact opnemen met een van de
partners op uw vestiging.

Klacht indienen
Mocht u een klacht hebben dan proberen we
er samen uit te komen. In het klachtenformulier
kunt u uw naam, organisatie, emailadres en
telefoonnummer invoeren. Onderweegs & De
Groot gebruikt deze gegevens op basis van
uw toestemming en uitsluitend om uw klacht
zorgvuldig te kunnen afhandelen. We bewaren uw
gegevens totdat de klacht naar tevredenheid is
afgehandeld.
Google Analytics
Met het programma Google Analytics verzamelen
wij statistische gegevens voor deze website.
Zo hebben we inzicht in bezoekersaantallen,
het aantal bezochte pagina’s en andere nuttige
informatie. Daarmee kunnen we de website
verbeteren. Uw IP-adres is echter geanonimiseerd,
zodat de statistische gegevens niet naar u of uw
IP-adres te herleiden zijn.
Andere partijen
Onderweegs & De Groot geeft uw
persoonsgegevens niet aan andere bedrijven
of instanties, behalve als dat nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst of als de wet
dat van ons vraagt.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens
Onderweegs & De Groot heeft en wat wij
daarmee doen;
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