Privacyverklaring van:
MISA Management Information Services Amstelveen B.V.
Eline Verestraat 16
1183 KZ Amstelveen
Telefoon: 020-6402686
E-mail: misa@wxs.nl
Contactpersoon (verwerkingsverantwoordelijke): P. Ebendal

Inleiding
MISA verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van klanten/belastingplichtigen en
uitsluitend om aan de opdracht van betrokkene te kunnen voldoen (meestal het doen van wettelijk
verplichte belastingaangiften namens de klant).
Daarnaast worden op onze websites IP-adressen (een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn) van
websitebezoekers automatisch opgeslagen in zogeheten logfiles (logbestanden), net als bij elke
website, en in het statistiekenprogramma AWStats gekoppeld aan de website. Verder worden op
onze websites geen andere persoonsgegevens verwerkt.

Doelen van de verwerking
De persoonsgegevens worden verwerkt om:
- Belastingaangiften namens betrokkene te doen
- Loonberekeningen namens betrokkene te doen wanneer er sprake is van personeel
- Aan de eigen wettelijke factureringsplicht te voldoen
- Contact met betrokkene te kunnen onderhouden
- IP-adressen van websitebezoekers worden verwerkt om systeemtechnische redenen en om te
analyseren hoe vaak de website wordt bezocht

Rechtsgrond van de verwerking
MISA verwerkt persoonsgegevens in opdracht van betrokkene zelf en met een (getekende)
machtiging om namens de klant/belastingplichtige op te treden. Of omdat iemand (vrijwillig) de
website bezoekt, zoals in het geval van IP-adressen die in logfiles en in het statistiekenprogramma
verwerkt worden.

Soort gegevens
MISA verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)
- Overige contactgegevens (Telefoon, E-mail)
- Bedrijfsnaam/ bedrijfsactiviteit
- BSN/Fiscaal nummer

- BTW nummer
- Geboortedatum en geslacht
- Burgerlijke staat/Fiscale partnersituatie
- Omzet/BTW gegevens
- Winst/Inkomensgegevens
- Box 1-/2-/3-gegevens
- (Fiscale) Partnergegevens
- Gegevens jongste thuiswonende kind (Voorletters, Geboortedatum)
- Datum van overlijden, immigratie of emigratie
- Aandeelhoudersgegevens
En wanneer sprake is van personeel ook:
- LH nummer
- Nationaliteit
- Functie
- Datum in dienst
- Loongegevens
- Uren dienstverband
- Vaste of tijdelijke aanstelling
- CAO
- Salarisrekening (bankrekening voor loonbetalingen)
- Gegevens auto van de zaak
En van websitebezoekers:
- IP-adres in logfiles en statistiekenprogramma (verder worden geen andere persoonsgegevens van
bezoekers verwerkt)
Alle gegevens met uitzondering van Telefoon, E-mail en IP-adres zijn wettelijk verplichte gegevens,
benodigd bij het uitvoeren van de opdracht van betrokkene.
Telefoon en E-mail worden uitsluitend gebruikt voor contact met betrokkene.
IP-adres wordt helemaal niet gebruikt (wordt slechts tijdelijk opgeslagen voor systeemtechnische
doeleinden).

Ontvangers van de persoonsgegevens
De volgende partijen ontvangen persoonsgegevens van MISA:
- De belastingdienst
- Betrokkene zelf
- De werkgever en werknemer wanneer er sprake is van personeel
IP-adres wordt helemaal niet doorgegeven aan andere partijen.

Bewaartermijn
De gegevens, met uitzondering van IP-adres, worden zeven jaar bewaard (fiscale bewaarplicht).
De logbestanden met IP-adres worden meestal 4 maal geroteerd (door/bij de Internet Service
Provider), dit is ongeveer 30 dagen (systeemtechnisch).
In het statistiekenprogramma is IP-adres (maximaal) 36 maanden zichtbaar.

Privacymaatregelen
MISA beveiligt alle persoonsgegevens met beveiligingssoftware met:
- Realtime scannen
- Firewall
- Automatische updates
- Geplande scans
Het versturen van persoonsgegevens vindt elektronisch uitsluitend plaats via Digipoort (beveiligde
berichtenverkeer voor de overheid) of via het beveiligde gedeelte van de website van de
belastingdienst.
Persoonsgegevens van werkgevers en werknemers kunnen uitsluitend via het (beveiligde)
loonprogramma ingezien worden.
De logfiles en het statistiekprogramma zijn uitsluitend bereikbaar via de beveiligde interface van de
ISP (Internet Service Provider).

Privacyrechten
Betrokkene heeft recht op inzage in de persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering
van de persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan betrokkene verzet aantekenen tegen het gebruik
van de gegevens.
Betrokkene kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De aan MISA verstrekte machtiging om namens belastingplichtige te handelen kan te allen tijde
ingetrokken worden.

Tot slot
MISA maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
MISA geeft geen persoonsgegevens door aan derden, met uitzondering van de belastingdienst (dit in
verband met de wettelijke plicht die betrokkene heeft om aangifte te doen).
Deze website maakt geen gebruik van cookies die het surfgedrag van websitebezoekers volgen.

