
PRIVACYVERKLARING 
 

 
ARGUES BV, gevestigd aan de Kuyperveld 13 te 5469 VW Erp, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Persoonsgegevens die ARGUES BV verwerkt 
ARGUES BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van ARGUES BV  
omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die ARGUES 
BV verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer. 
 
Waarom heeft ARGUES BV deze gegevens nodig? 
ARGUES BV verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een met u gesloten overeenkomst van 
opdracht bestaande uit fiscale en financiële dienstverlening. 
 
Bewaartermijn 
ARGUES BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. ARGUES BV bewaart uw gegevens, zolang u klant bij 
ARGUES BV bent. Immers, eerder gegeven adviezen bevatten informatie over en onderbouwing van 
gemaakte keuzes en advisering en is essentieel om u (proactief) te kunnen adviseren. Fiscale wet- en 
regelgeving wijzigt namelijk constant door bijvoorbeeld nieuwe jurisprudentie of wetgeving. 
 
Website verzamelt geen gegevens 
De website van en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
ARGUES BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is 
voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ARGUES BV sluit ARGUES BV een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
uw gegevens. ARGUES BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ARGUES BV gebruikt 
ARGUES BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ARGUES BV en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Daarvoor kunt u een verzoek indienen om de persoonsgegevens, die 
ARGUES BV van u heeft, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, 
te sturen. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
ARGUES BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons op mobiel: 06-53936247 of via de e mail: info@argues.nl 
 


