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Disclaimer & Privacy
Disclaimer

E-mail
Alle

e-mail

berichten

(inclusief

bijlagen)

van

Grey

Men

zijn

met

grote

zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid
van de hierin verstrekte informatie kan Grey Men geen aansprakelijkheid
aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen)
rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan
vertrouwelijke

informatie

bevatten

en

is

uitsluitend

bestemd

voor

de

geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht
bent, verzoekt Grey Men u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te
openen en wijst u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of
verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

All e-mail messages (including attachments) are sent in good faith by Grey Men.
Grey Men cannot hold any responsibility for the accuracy or reliability of the
information contained in these messages (including attachments), nor shall the
information be construed as constituting any obligation on the part of Grey Men.
The information contained in messages (including attachments) from Grey Men
may be confidential or privileged and is only intended for the use of the receiver
named. If you are not the intended recipient, you are requested by Grey Men that
any disclosure, copying or distribution of the information contained in the
message (including attachments) is strictly prohibited and unlawful.
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Website
De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en
met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten worden
ontleend aan de gegevens op de website, tevens is Grey Men niet aansprakelijk
voor ontstane schade welke kan zijn ontstaan als gevolg van onjuiste of
incomplete informatie op de website. Grey Men is niet verantwoordelijk voor
content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar
wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen
daarvan maken inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Toestemming tot
het

gebruik

van

de

getoonde

content

of

delen

daarvan

op

publiekelijk

toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

The information on this website is intended only as general information.
No rights can be derived from the data on the website, additionally Grey Men is
not liable for any damages which may arise as a result of incorrect or incomplete
information on the website. Grey Men is not liable for any content from websites
that it does not maintain itself and to which it provides links from its own website
or from which links are provided to its own websites. Unauthorized or improper
use of the content or parts of the content results in infringement of intellectual
property rights. Permission to use the displayed content or parts of the content
in public places must be requested in writing to us.
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Cookie statement

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer
naar onze servers teruggestuurd worden. De cookies die op deze website worden
gebruikt zijn zogeheten ‘functionele cookies’. Deze cookies gebruiken wij om
bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Our website uses cookies. A cookie is a small data file that is transferred
together with pages of this website (and/or Flash applications) and stored by
your browser on your computer’s hard drive. The information stored in it can be
sent back to our servers during an future visit. The cookies used on this website
are so-called ‘functional cookies’. These cookies are used to track and report
website traffic.
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Privacy statement
Via www.greymen.nl en de daaraan gekoppelde e-mailadressen van onze
medewerkers (hierna: de website en e-mailverkeer) worden persoonsgegevens
verzameld en worden cookies geplaatst. Privacy is voor Grey Men B.V. van
groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw
gegevens bij ons veilig zijn en dat wij deze altijd vertrouwelijk gebruiken. Hoe
wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor
welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
1.

Gebruik van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening en bij gebruik van onze website
verkrijgen wij bepaalde gegevens van u, dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij
bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij
opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij
zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u
daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of
de overeenkomst mogen of moeten doen.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Grey Men B.V. in
bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat.
Grey Men B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:


Het verlenen van toegang tot onze website en beveiliging hiervan;



Het onderhouden van contact per e-mail, telefoon en per post;



Het bieden van onze accountomgeving (indien van toepassing);



Het verzenden van een nieuwsbrief (indien van toepassing);



De uitvoering van onze dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en
transacties;



Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking
tot Grey Men B.V., haar relaties en haar medewerkers.
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1.1. Gebruik van persoonsgegevens
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij
dient u uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en bericht in te vullen. Deze
bewaren wij totdat wij contact met u hebben opgenomen en uw vraag hebben
beantwoord.
1.2. Account
Voor toegang tot bepaalde onderdelen van onze website moet u zich mogelijk in
de toekomst registreren. U moet in dat geval dan informatie over uzelf opgeven
en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account aan, waarop u
kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Wij
bewaren deze informatie zodat u deze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en
zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is voor de uitvoering
van de overeenkomst. Wij bewaren deze informatie zo lang als uw account
bestaat. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
1.3.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van een nieuwsbrief verwerken wij uw naam, geslacht en emailadres. Wij sturen u deze nieuwsbrieven enkel toe wanneer u ons daar
toestemming voor heeft gegeven. De gegevens die wij hiervoor verwerken zullen
wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal één jaar
nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.
2.

Dienstverlening

Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht
van deze vormen, de persoonsgegevens die we hiervoor verwerken en de
bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan. Let op: het is mogelijk
dat er afwijkingen op deze privacyverklaring staan, aangezien hierover met u
aparte afspraken gemaakt kunnen worden. Met concrete vragen hierover kunt u
contact met ons opnemen.
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2.1. Aangiftes
Voor het verzorgen van uw aangiftes verwerken wij uw NAW-gegevens,
contactgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, burgerservicenummer (hierna:
BSN) en alle overige fiscaal en financieel relevante informatie. Dit doen wij
ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Deze
gegevens zullen wij in principe bewaren tot vijf jaar nadat u geen cliënt meer
van ons bent, tenzij wij deze gegevens langer nodig hebben in het kader van
een lopende procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben
gemaakt.
2.2. Adviespraktijk
Wij bieden een variëteit aan onderwerpen en zaken waarover wij u kunnen
adviseren. De gegevens die we hiervoor van u ontvangen kunnen dan ook zeer
uiteenlopen. Wij verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde
ontvangen enkel ten behoeve van het geven van goed financieel en/of (fiscaal-)
juridisch advies, en bewaren deze gegevens in principe tot vijf jaar nadat u
geen cliënt meer van ons bent. Dit, tenzij wij deze gegevens langer nodig
hebben in het kader van een lopende juridische procedure of wij hierover
afwijkende afspraken met u hebben gemaakt.
2.3. Administratiediensten
Wij kunnen ook uw (financiële) administratie en jaarrekening verzorgen. Wij
verwerken de gegevens die we van u voor dit doeleinde ontvangen enkel ten
behoeve van het verzorgen van uw administratie of jaarrekening, en
verwijderen deze gegevens in principe nadat u geen cliënt meer van ons bent.
2.4. Financieel management
Wij kunnen u verder nog financieel management als verlengstuk van de
financiële administratie aanbieden. Onder deze service valt onder meer, maar
niet uitsluitend, het verzorgen van de facturering, het debiteurenbeheer en het
managen van inkomende en uitgaande (zakelijke en fiscale) geldstromen.
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Hiervoor verwerken wij enkel gegevens die wij van u voor dit doeleinde
ontvangen. De gegevens die wij van u in het kader van deze service ontvangen,
verwijderen wij in principe nadat u geen cliënt meer van ons bent.
3.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in
deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
4.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die
wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing
doeleinden van deze partijen. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan
nadere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst (zoals de Belastingdienst), als wij daarvoor toestemming van u
hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn.
Ten behoeven van onze dienstverlening werken wij samen met:


Externe ICT-dienstverleners;



Salarisadministrateurs;



De leverancier van onze administratiesoftware, administratietool en
belastingaangiftesoftware.

Met deze bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor
te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
5.

Gegevensbeveiliging

Grey Men B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de
bescherming van de verwerkte gegevens. Onder meer om te voorkomen dat
onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij
dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.
Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, emailverkeer, remote werken (bv. via een
terminal), etc. maken wij waar mogelijk gebruik van TLS, SSL en multifactor-
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authenticatie. Tevens worden onze systemen beveiligd met een actuele virusbeveiliging (o.a. Sophos).
6.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze
privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
7.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt
u altijd contact opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen
door ons een e-mail te sturen via privacy@greymen.nl of door telefonisch
contact met ons op te nemen via 020-6277408 op maandag tot en met vrijdag
tussen 09.00 en 18.00 uur.
U heeft de volgende rechten:


uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we
daarmee doen;



inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;



het laten corrigeren van fouten in de persoonsgegevens;



het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;



intrekken van toestemming;



bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;



overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we
geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
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8.

Wijzingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.
9.

Klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking
van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze
verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.
10.

Contactgegevens

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke gegevens wij van u bijhouden, neem
dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens:

Grey Men B.V.
Pieter Baststraat 19-bg, 1071TV Amsterdam
KVK: 34237646
privacy@greymen.nl
020 – 6 277 408
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