PRIVACY-VERKLARING
Back-2-Basic slaat van relaties de volgende gegevens op:
Klanten:
 (bedrijfs)naam, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en eventueel
telefoonnummer, IBAN en het BTW-nummer (indien BTW wordt verlegd);
 wat en hoeveel is geleverd;
 wanneer is geleverd;
 welk BTW-tarief is gehanteerd;
 betreft het een product of dienst (ICP-opgave belastingdienst).
 Om te kunnen voldoen aan de bovenwettelijke eisen welke aan facturen worden gesteld
zoals door overheden, UWV, SVB en (zorg)verzekeraars, kunnen in een vrij veld meer
persoonsgegevens worden vermeld om op de factuur weer te geven, zoals:
geboortedatum;BSN.
Leveranciers:
 (bedrijfs)naam, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats, en eventueel
telefoonnummer, IBAN en het BTW-nummer (indien BTW is verlegd);
 wat en hoeveel is gekocht;
 wanneer is gekocht;
 welk BTW-tarief is gerekend;
 kostensoort (indien de belastingdienst expliciete registratie vereist zoals gemengde kosten,
autokosten, loonkosten en bijvoorbeeld afschrijvingen).
Het doel van het opslaan van deze gegevens is:
 het kunnen voldoen aan de administratieve eisen van de belastingdienst;
 het kunnen genereren van offertes.
 het kunnen genereren van facturen die aan de wettelijke alsook bovenwettelijke eisen
voldoen;
 het opstellen van rapportages zoals de aangifte omzetbelasting, de ICP-opgave, de verliesen winstrekening en de balans.
DELEN MET ANDEREN
Back-2-Basic verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
PRIVACY
Met betrekking tot alle data welke wordt opgeslagen, verklaart Back-2-Basic het volgende:
Back-2-Basic voert geen bewerking en/of analyse uit van de gegevens zonder instemming en
medeweten van de relatie om.
elke vorm van analyse en datamining voor commerciële, statistische of wetenschappelijke
doeleinden is onvoorwaardelijk uitgesloten;
elke vorm van doorverkoop/beschikbaarstelling van data voor commerciële, statistische of
wetenschappelijke doeleinden is onvoorwaardelijk uitgesloten;
elk verzoek van derden om gericht aanbiedingen te doen aan relaties van Back-2-Basic wordt
onvoorwaardelijk afgewezen.

OPSLAG VAN GEGEVENS
Back-2-Basic maakt gebruik van de software Acumulus van SIEL.
SIEL heeft eigen servers in beveiligd Nederlands datacenter
De applicatie wordt gehost op servers in Nederland die eigendom zijn van SIEL. Er wordt geen
gebruik gemaakt van buitenlandse proprietaire cloud-software en/of opslag om elke vorm van
(heimelijke) inzage door (buitenlandse) overheden en/of grote softwarebedrijven te voorkomen.
Zie ook: https://wiki.acumulus.nl/index.php?page=privacy-verklaring
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Back-2-Basic worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Back-2Basic gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens
worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Back-2-Basic maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Back-2-Basic bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan Back-2-Basic te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie
over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Back-2-Basic heeft hier geen invloed op.
Back-2-Basic heeft Google geen toestemming gegeven om via Back-2-Basic verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@back-2-basic.eu.
Back-2-Basic zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
De volgende gegevens worden niet gewist:
(bedrijfs)naam, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van
de relatie;
correspondentie en notities inzake geleverde goederen of diensten;
de facturen die aan de relatie zijn verstrekt voor bewezen diensten of geleverde goederen.
BEVEILIGEN
Back-2-Basic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Back-2-Basic maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Back-2-Basic verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Back-2-Basic op via: info@back-2-basic.eu.

