Privacystatement
Voor het kunnen verzorgen van je aangifte inkomstenbelasting ontkom je er niet aan om persoonlijke
gegevens in te vullen op onze website. Wij begrijpen dat jij als bezoeker of klant daar moeite mee
kan hebben. We leggen je graag uit waar we je gegevens voor nodig hebben en hoe we ermee
omgaan.

Gebruik van onze site
Belastingterug.com houdt algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest opgevraagde pagina's. Dit
doen we om de inrichting van onze website zo goed mogelijk op jou als bezoeker of klant af te
stemmen.
Als je onze site gebruikt, worden er cookies op je computer gezet. Dit doen heel veel websites.
Cookies maken het gebruik van een site gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de
harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de site invoert. Een
cookie kan geen virussen bevatten.
Huurtoeslag.nl gebruikt verschillende cookies voor de volgende zaken:
•
•

•

•

We gebruiken technische cookies om onze website correct te laten functioneren. Deze
technische cookies zijn enkel nodig om onze website goed te laten werken.
We gebruiken functionele cookies om het gebruik van onze site te vergemakkelijken.
Wanneer je halverwege het stappenplan de veel gestelde vragen bekijkt, dan worden de
reeds ingevulde gegevens in het stappenplan bewaard. Wanneer je vervolgens terug naar het
stappenplan gaat, dan hoef je niet opnieuw de gegevens in te vullen. Hiervoor gebruiken we
tijdelijke cookies, die aan het eind van het bezoek worden gewist.
We gebruiken analytische cookies voor het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze
website. De informatie wordt eerst anoniem gemaakt en dient enkel voor statische
doeleinden.
We gebruiken commerciële cookies om advertenties van Belastingterug.com te tonen
wanneer u andere websites bezoekt (retargeting). Deze cookies worden gewoonlijk geplaatst
door betrouwbare derden. Deze cookies blijven langere tijd in je computer staan, tenzij je ze
wist.

Wil je niet dat wij cookies gebruiken? Stel dan in je browser 'cookies off' in. Het uitzetten van cookies
zal uw gebruik van onze website sterk beperken.

Bescherming persoonsgegevens
Belastingterug.com gaat heel zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Zonder uw expliciete
toestemming verstrekken wij geen gegeven ze niet aan derden, behalve aan de Belastingdienst om
een belastingaangifte in te dienen.
Indien u toestemt met het verstrekken van uw gegevens aan derden wordt ook hierbij de hoogst
mogelijk mate van zorgvuldigheid betracht. Na uw toestemming worden alleen aan geselecteerde
partners gegevens verstrekt. Voorafgaand aan het verlenen van uw toestemming kunt u inzien welke
partners dit zijn en waarvoor uw gegevens zullen worden gebruikt. Gevoelige informatie als uw
burgerservicenummer, rekeningnummer of inkomen wordt nooit aan derden anders dan de
Belastingdienst verstrekt.
Belastingterug.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze
maatregelen garanderen je een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de
verwerking ervan.

Inzage en correctie
Gebruikers van Belastingterug.com kunnen hun persoonsgegevens inzien en zo nodig laten
corrigeren. Wil je dit, stuur dan een verzoek naar: Belastingterug.com, Aston Martinlaan 4, 3261 NB
Oud-Beijerland. Of per e-mail: info@belastingterug.com. Stuur bij je verzoek wel een kopie mee van
een geldig legitimatiebewijs.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact met ons op:
Belastingterug.com, Aston Martinlaan 4, 3261 NB Oud-Beijerland. Of stuur een e-mail naar:
info@belastingterug.com

Wijzigingen
Belastingterug.com heeft het recht wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer
daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Belastingterug.com.

