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Privacyverklaring 
Baker Tilly gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze verklaring vertellen wij welke 
persoonsgegevens wij verwerken en waarom we dat doen. 
 

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens? 
De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: 

Baker Tilly Interim Financials (Netherlands) B.V. 

Fascinatio Boulevard 260 

3065 WB Rotterdam 

Alle vragen over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens kan je stellen via: 

privacy@bakertilly.nl.  

Welke persoonsgegevens verwerken we van wie? 
Baker Tilly Interim Financials levert maatwerkoplossingen voor bedrijven, overheden en not-for-profit-

organisaties voor hun tijdelijke capaciteitsvraagstuk. Wij hanteren een persoonlijke werkwijze waarbij 

wij investeren om zowel onze interim financials als onze opdrachtgevers goed te leren kennen. Op die 

manier weten wij steeds opnieuw de beste match te realiseren.  

Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te 

verwerken. Hierna maken we onderscheid tussen de situatie waarbij jij een van onze interim financials 

bent en wanneer je een van onze opdrachtgevers bent. 

 

Opdrachtgever 
Overzicht persoonsgegevens 

Indien je een van onze opdrachtgevers bent, verwerken wij de volgende gegevens op basis van de 

genoemde grondslag en het genoemde doeleinde: 

Persoonsgegevens Grondslag Doeleinde 

Voornaam, achternaam, e-
mailadres en telefoonnummer 
 

Gerechtvaardigd belang Om te kunnen communiceren 
met de opdrachtgever 

Gegevens van de Ultimate 
Benificial Owner (UBO)  
 
Let op, wij leggen geen kopie 
van het identiteitsbewijs vast. 
We verifiëren enkel de 
identiteit. 
 

Wettelijke verplichting Ter voorkoming van witwassen 
en het financieren van 
terrorisme 

Zakelijke gegevens en 
gegevens die door 
opdrachtgever verstrekt 
worden in het kader van de 
opdracht 
 

Gerechtvaardigd belang Noodzakelijk voor de uitvoering 
van de opdracht 

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 

Baker Tilly maakt gebruik van diensten van andere partijen. Het kan zijn dat een andere organisatie 

jouw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerkt. Met deze organisaties hebben we een 

verwerkersovereenkomst afgesloten en zij mogen de persoonsgegevens enkel voor de door ons 

gestelde doelen verwerken. We werken alleen samen met partijen die zorgvuldig omgaan met 

persoonsgegevens en deze verwerken in lijn met de vereisten uit de AVG.  

mailto:privacy@bakertilly.nl
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Wij registreren jouw gegevens bijvoorbeeld in Yellow Yard. Dit is ons CMR systeem. Ben jij 

bijvoorbeeld een van onze prospects dan nemen wij hierin jouw contactgegevens op.  

Daarnaast delen wij jouw gegevens met de autoriteiten als jij ons verplichten om deze gegevens te 

verstrekken. Dit doen wij enkel op grond van een rechtsgeldig bevel. 

Waar en hoelang bewaren we jouw gegevens? 

We bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, tenzij wij verplicht zijn jouw gegevens op 

grond van een wettelijke regeling langer te bewaren.  

Als je een van onze opdrachtgevers bent, behouden wij jouw gegevens in ieder geval zolang als de 

overeenkomst van opdracht voortduurt. Eindigt de overeenkomst dan zijn wij genoodzaakt de 

gegevens te bewaren voor een periode van 7 jaar op basis van de wettelijke verplichting die op ons 

rust. Daarnaast nemen wij jou gegevens op in ons CRM systeem. Deze gegevens bewaren wij voor 

een periode van 10 jaar, tenzij jij aangeeft de gegevens verwijderd te willen hebben uit ons CRM 

systeem. In dat geval zullen wij jouw gegevens verwijderen. 

 

Interim financial 

Overzicht persoonsgegevens 

Indien je je aanmeldt als interim financial, verwerken wij de volgende gegevens op basis van de 

genoemde grondslag en het genoemde doeleinde: 

Persoonsgegevens Grondslag Doeleinde 

Voornaam, achternaam, adres, 
postcode, woonplaats, 
geboortedatum 
 

Noodzakelijk voor de uitvoering 
van de overeenkomst 

Noodzakelijk om je te 
registreren als een van onze 
interim financials 

E-mailadres en 
telefoonnummer 
 

Noodzakelijk voor de uitvoering 
van de overeenkomst 

Om te communiceren met de 
interim financial 

CV en motivatiebrief Noodzakelijk voor de uitvoering 
van de overeenkomst 

Noodzakelijk om de juiste 
interim financial te koppelen 
aan een passende opdracht  
 

Zakelijke gegevens Noodzakelijk voor de uitvoering 
van de overeenkomst 

Noodzakelijk om je te 
registreren als een van onze 
interim financials 

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens? 

Baker Tilly maakt gebruik van diensten van andere partijen. Het kan zijn dat een andere organisatie 

jouw persoonsgegevens in opdracht van ons verwerkt. Met deze organisaties hebben we een 

verwerkersovereenkomst afgesloten en zij mogen de persoonsgegevens enkel voor de door ons 

gestelde doelen verwerken. We werken alleen samen met partijen die zorgvuldig omgaan met 

persoonsgegevens en deze verwerken in lijn met de vereisten uit de AVG.  

Wij registreren jouw gegevens bijvoorbeeld in Yellow Yard. Hier schrijf jij als interim financial jouw 

gemaakte uren in. Daarnaast houden wij hierin een overzicht bij van de interim financial die in onze 

flexpool zitten. Dit houdt in dat we jou, met jouw toestemming, in portefeuille houden als er op dit 

moment geen geschikte opdracht is. 

Daarnaast delen wij jouw gegevens met de autoriteiten als jij ons verplichten om deze gegevens te 

verstrekken. Dit doen wij enkel op grond van een rechtsgeldig bevel. 
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Waar en hoelang bewaren we jouw gegevens? 

We bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, tenzij wij verplicht zijn jouw gegevens op 

grond van een wettelijke regeling langer te bewaren.  

Als je een van onze interim financials bent, behouden wij jouw gegevens in ieder geval zolang als de 

overeenkomst van opdracht voortduurt. Daarnaast houden wij jouw gegevens voor een periode van 5 

jaar in portefeuille, tenzij jij aangeeft niet langer in de flexpool ingeschreven te willen staan. In dat 

geval zullen wij jouw gegevens verwijderen. 

De beveiliging van jouw gegevens? 
Wij nemen alle redelijke, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om onze 

persoonsgegevens te beschermen. Onze technische beveiligingsmaatregelen voldoen aan de 

moderne standaarden. Daarnaast treffen we ook organisatorische beveiligingsmaatregelen. We 

zorgen ervoor dat niet alle medewerkers bij alle gegevens kunnen, medewerkers tekenen een 

geheimhoudingverklaring bij indiensttreding en medewerkers worden op de hoogte gehouden van 

relevante ontwikkelingen op het gebied van security en privacy. 

Jouw rechten als betrokkene? 
Onder de AVG heb jij ook een aantal rechten. Hieronder zijn deze rechten opgenomen. Wij zullen in 

elke specifieke situatie toetsen of de gestelde vereisten in de AVG van toepassing zijn en of wij jouw 

verzoek kunnen honoreren. 

Recht op inzage en correctie 

Je mag altijd inzien welke gegevens Baker Tilly van jouw heeft. En als ze fout zijn, mag je ze 

aanpassen. 

Recht op bezwaar 

Indien er sprake is van direct marketing activiteiten of specifieke situatie, dan mag je bezwaar bij ons 

maken om te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Recht op wissen 

Als Baker Tilly persoonsgegevens heeft die niet langer noodzakelijk zijn, dan mag je ons vragen deze 

gegevens te wissen. 

Recht op beperking van de verwerking 

Indien je bijvoorbeeld de rechtmatigheid van de verwerking of de juistheid van jouw 

persoonsgegevens in twijfel trekt, dan mag je ons vragen de verwerking van deze gegevens tijdelijk te 

staken. 

Recht op overdraagbaarheid  

Indien van toepassing, kan je ons verzoeken een overzicht met alle gegevens die wij van jou 

verwerken aan te leveren zodat je deze kunt overdragen aan een andere organisatie.  

Recht op menselijke tussenkomst bij besluiten 

Baker Tilly doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profiling. Dit recht kan dus niet 

worden uitgeoefend binnen Baker Tilly. 

Wil je gebruik maken van een van deze rechten, neem dan contact op via privacy@bakertilly.nl.  

Heb je klacht of een vraag over de bescherming van persoonsgegevens? 
Bij klachten of vragen kun je contact opnemen met onze Privacy Officer, bereikbaar via 

privacy@bakertilly.nl Ook kun je voor klachten en vragen terecht bij onze Functionaris 

Gegevensbescherming, bereikbaar via privacy@bakertilly.nl.  

Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Dan is het ook mogelijk om een klacht bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. 

mailto:privacy@bakertilly.nl
mailto:privacy@bakertilly.nl
mailto:privacy@bakertilly.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy
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Wijzigingen 
Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een bericht plaatsen op 

onze website. 

Als je na het lezen van dit privacy statement nog vragen hebt, neem dan contact op via 

privacy@bakertilly.nl.  

mailto:privacy@bakertilly.nl

