
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring STP Tax Lawyers 
 

Via www.stp.nl (hierna: de ‘website’) worden persoonsgegevens verzameld en worden cookies 
geplaatst. Privacy is voor Sajet Telting & Partners B.V. (hierna te noemen: STP Tax Lawyers) van groot 

belang. Wij houden ons dan ook aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. Dit betekent dat 

uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes verwerken. Hoe wij dit precies doen, en welke 

persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.  

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken 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 (bijvoorbeeld via het 

contactformulier op de website), 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 STP Tax Lawyers in bepaalde gevallen uw 

persoonsgegevens gebruikt. STP Tax Lawyers gebruikt uw persoonsgegevens voor: 

• het verlenen van toegang tot onze website en de beveiliging hiervan;  

• het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt; 

• het bieden van onze accountomgeving (mogelijk in de toekomst); 

• de uitvoering van onze van dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties; 

• het informeren omtrent de diensten die STP Tax Lawyers aan haar (potentiële) cliënten 

aanbiedt; 

• het verzenden van de nieuwsbrief als u zich hiervoor heeft ingeschreven; 

• zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot STP Tax 

Lawyers, haar relaties en haar medewerkers;  

• Met behulp van cookies: 

o het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;  

o het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website; 

o het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke 

aansluit bij uw belangstellingen (tracking cookies). 

 

Contactformulier 

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij dient u uw e-mailadres 

en bericht in te vullen. Deze bewaren wij totdat we contact met u hebben opgenomen en uw vraag 

hebben beantwoord. Wanneer de beantwoording van uw vraag tot nadere dienstverlening van onze 

zijde leidt, zullen wij de persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn aan u vragen en deze bewaren en 

verwerken in het kader van onze dienstverlening. 

 

Nieuwsbrief 

Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres. 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. 

http://www.stp.nl/
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Dienstverlening 

Wij bieden verschillende vormen van dienstverlening. Een algemeen overzicht van deze vormen, de 

gegevens die we hiervoor verwerken en de bewaartermijnen die wij hanteren treft u hieronder aan. Let 

op: het is mogelijk dat er afwijkingen op deze privacy-en cookieverklaring bestaan, aangezien hierover 

met u aparte afspraken gemaakt kunnen worden. Met concrete vragen hierover kunt u contact met ons 

opnemen.  

 

Aangiftes 

Voor het verzorgen van uw aangiftes verwerken wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, 

inkomensgegevens, bedrijfsgegevens, btw-nummer, Burgerservicenummer en alle overige financieel 

relevante informatie. Dit doen wij ter uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben gesloten. 

Deze gegevens zullen wij in principe bewaren tot 7 jaar nadat het boekjaar is geëindigd waarop de 

aangifte betrekking had, of zoveel langer als is vereist op grond van de (fiscale) wetgeving van 

buitenlandse staten, welke wetgeving van toepassing is op de betreffende aangifte(s), en/of wij deze 

gegevens langer nodig hebben in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende 

afspraken met u hebben gemaakt. 

 

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 juridisch advies, en bewaren 

deze gegevens in principe tot 7 jaar nadat het boekjaar is geëindigd waarop de aangifte betrekking had, 

of zoveel langer als is vereist op grond van de (fiscale) wetgeving van buitenlandse staten, welke 

wetgeving van toepassing is op de betreffende aangifte(s), en/of wij deze gegevens langer nodig hebben 

in kader van een lopende juridische procedure of wij hierover afwijkende afspraken met u hebben 

gemaakt. 

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en 

cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken en de wet ons voorschrijft.  

 

Wij bewaren de gegevens van (toekomstige) klanten in ieder geval gedurende een periode van zeven 

jaar na het laatste contact, het einde van de overeenkomst of beëindiging van de dienstverlening. 

Daarnaast kunnen klantgegevens langer worden bewaard, indien dat nodig voor STP Tax Lawyers in 

verband met haar verdediging in geval van een geschil en/of als er op STP Tax Lawyers een wettelijke 

verplichting rust om de persoonsgegevens langer te bewaren dan de hiervóór genoemde 

bewaartermijn. 

 

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 andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van 

de overeenkomst (zoals de Belastingdienst, advocatenkantoren of andere dienstverleners), als wij 

daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn of daartoe een 

gerechtvaardigd belang hebben.  

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:  

 Externe ICT-dienstverleners;  

 De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder. 

Met deze bedrijven hebben wij, waar noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst gesloten, om ervoor 

te zorgen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.  
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Gegevensbeveiliging  

STP Tax Lawyers maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de 

verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen 

verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot 

uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.  

 

Cookies 

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Als bijlage bij deze privacyverklaring treft u een 

cookieverklaring aan waarin wij uitleggen hoe wij met cookies omgaan.  

 

Cookieverklaringen/privacyverklaringen van derden 

Deze privacyverklaring en de cookieverklaring van STP Tax Lawyers zijn niet van toepassing op websites 

van derde partijen, ook niet als STP Tax Lawyers een hyperlink of koppeling op haar website heeft 

geplaatst naar deze andere websites (bijvoorbeeld social media). STP Tax Lawyers aanvaardt geen 

enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen 

omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren u om kennis te nemen van de privacy- en 

cookieverklaringen van die websites, voordat u deze bezoekt.  

 

Uw rechten  

STP Tax Lawyers verwerkt uw persoonsgegevens. 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;  

 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;  

 intrekken van toestemming;  

 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;  

 overdraagbaarheid van gegevens. 

 

Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met 

ons op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen via info@stp.nl, of door telefonisch 

contact met ons op te nemen via + 31 (0)88-5060600 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 

18.00 uur. Om fraude te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te kunnen identificeren. De meest 

aangewezen en praktische optie voor u is echter om uw browser cookies te verwijderen. Door uw 

browser anders in te stellen, wordt het verwerken van persoonsgegevens gestaakt, zie ook de 

cookieverklaring hieronder onder punt 1 onder “weigeren cookies”. 
 

Doorgifte van gegevens naar buiten de Europese Economische Ruimte 

De eventuele persoonsgegevens die wij verwerken als gevolg van de door ons aangeboden 

dientsverlening, worden niet verstrekt aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). 
Persoonsgegevens die worden verwerkt als gevolg van de eventuele plaatsing van cookies (zie hierna de 

cookieverklaring) wordt in een aantal gevallen wel verstrekt aan landen buiten de EER, zij het alleen aan 

landen en partijen waarmee afspraken zijn gemaakt, zodat uw persoonsgegevens even goed beschermd 

zullen zijn als wanneer deze alleen binnen de EER zouden blijven.  

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

Deze privacy- en cookieverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, bijvoorbeeld omdat de wet- en 

regelgeving wijzigt. De meest actuele privacy- en cookieverklaring kunt u altijd vinden op de website. 

Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele 

wijzigingen op de hoogte bent. Wijzigingen in de privacy- en cookieverklaring zijn van kracht wanneer de 

wijzigingen zijn gepubliceerd. U vindt onderaan de datum van de privacy- en cookieverklaring. 

 

 

mailto:info@stp.nl
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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. 

 

Contactgegevens 

Als u nog vragen heeft, of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u bijhouden, neem dan contact 

met ons op via onderstaande contactgegevens:  

 

Naam:   STP Tax Lawyers B.V. 

Adres:   Claude Debussylaan 42 

1082 MD, Amsterdam 

KvK-nummer:   34289463 

Email:   info@stp.nl 

Telefoon:  + 31 (0)88 5060600 

 

Amsterdam, september 2019 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens
mailto:info@stp.nl
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Cookieverklaring STP Tax Lawyers 

 
In deze cookieverklaring lichten wij onder meer toe wat cookies zijn, welke soorten cookies wij 

gebruiken, aan wie de cookies worden doorgegeven en wat uw rechten zijn. De cookieverklaring heeft 

betrekking op de website van STP Tax Lawyers (www.stp.nl) (hierna: de ‘website’). 
 

1. Het gebruik van cookies  

Wat zijn cookies? 

Wij maken gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine 

informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op 

of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser 

op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden 

overgebracht naar eigen beveiligde servers van STP of die van een derde partij. Met cookies kan onze 

website uw computer herkennen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer 

‘beacons’ en ‘scripts’.  
 

Weigeren cookies 

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren, of dat u wilt dat uw browser u een melding geeft van 

het plaatsen van een cookie. U zult daarvoor de instellingen van uw browser moeten aanpassen. Iedere 

browser is anders, u kunt het beste de handleiding van uw browser raadplegen om erachter te komen 

hoe dit in uw browser werkt. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, 

tablet of smartphone. De meeste cookies hebben echter wel een houdbaarheidsdatum. Dat betekent 

dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer 

registreren. Daarnaast is van belang dat veel websites niet optimaal werken als de cookies zijn 

uitgeschakeld. 

 

2. Soorten cookies 

STP maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies.  

 

Functionele cookies 

De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en dat navigatie door onze 

website prettig is. Tevens kunnen deze cookies worden gebruikt om tijdelijk gegevens op te slaan 

waardoor het gebruiksgemak van de website wordt vergroot. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw 

persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen 

instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wij gebruiken de volgende functionele 

cookies:  

 

URL pagina Afkomstig  

van  

Data gaat  

naar 

Naam 

cookie 

Type Bewaar-

termijn 

Doel van cookies 

https://www.stp.

nl/nl/home 

stp.nl Duitsland PHP-SESSID HTTP Verloopt na 

gebruik 

sessie 

Bewaart de status 

van de gebruikers-

sessie over het 

paginabe-zoek. 

https://www.stp.

nl/nl/home 

stp.nl Ierland Cookie-

Consent 

HTTP 1 jaar Slaat de cookie-

status van de 

gebruiker op voor 

het huidige 

domein. 

 

 

http://www.stp.nl/
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Analytische cookies 

Analytische cookies gebruiken wij om analyses te kunnen maken over het gebruik van de website. Zo 

kunnen wij analyseren welke pagina’s van de website u op welk moment bezoekt. De analytische 
cookies maken het mogelijk om het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren. Wij 

gebruiken de volgende analytische cookies:  

 

URL pagina Afkomstig 

van  

Data gaat 

naar 

Naam 

cookie 

Type Bewaar-

termijn 

Doel van cookies 

https://www.stp.

nl/nl/home 

flixel.com Canada _ga HTTP 2 jaar Registreert een 

unieke ID die wordt 

gebruikt om 

statistische 

gegevens te 

genereren over hoe 

de bezoeker de 

website gebruikt. 

https://www.stp.

nl/nl/home 

stp.nl Nederlan

d 

_ga HTTP 2 jaar Registreert een 

unieke ID die wordt 

gebruikt om 

statistische 

gegevens te 

genereren over hoe 

de bezoeker de 

website gebruikt. 

https://www.stp.

nl/nl/home  

 

 

flixel.com Canada _gat HTTP 1 dag Gebruikt door 

Google Analytics om 

verzoek-snelheid te 

vertragen. 

https://www.stp.

nl/nl/home  

 

stp.nl Nederlan

d 

_gat HTTP 1 dag Gebruikt door 

Google Analytics om 

verzoek-snelheid te 

vertragen. 

https://www.stp.

nl/nl/home  

 

flixel.com Canada _gid HTTP 1 dag Registreert een 

unieke ID die wordt 

gebruikt om 

statistische 

gegevens te 

genereren over hoe 

de bezoeker de 

website gebruikt. 

https://www.stp.

nl/nl/home  

 

stp.nl Nederlan

d 

_gid HTTP 1 dag Registreert een 

unieke ID die wordt 

gebruikt om 

statistische 

gegevens te 

genereren over hoe 

de bezoeker de 

website gebruikt. 

https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
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https://www.stp.

nl/nl/home  

 

google-

analytics.co

m 

Nederlan

d 

collect Pixel Verloop

t na 

gebruik 

sessie 

Gebruikt om 

gegevens naar 

Google Analytics te 

verzenden over het 

apparaat en het 

gedrag van de 

bezoeker. Traceert 

de bezoeker op 

verschillende 

apparaten en 

marketing-kanalen. 

https://www.stp.

nl/nl/home  

typekit.net Duitsland p.gif Pixel Verloop

t na 

gebruik 

sessie 

Houdt speciale 

lettertypen bij die 

op de website 

worden gebruikt 

voor interne 

analyse. De cookie 

registreert geen 

bezoekersgegevens. 

 

 

Google Analytics 

Uit de tabel blijkt dat wij gebruik maken van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Inc. 

genereert met de Google Analytics diensten actueel inzicht in het gebruik van de Website en ook stelt 

Google Inc. (anonieme) rapportages van het Website in gebruik. Wij hebben de Google Analytics cookies 

'privacy vriendelijk' ingesteld, zoals voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hier 

(https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/) meer lezen over de cookies die door 

Google Inc. worden gebruikt. U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van de opt-out van Google Inc., 

dan worden uw gegevens niet meer gebruikt door Google Analytics. Wilt u graag maken van de opt-out 

klik dan hier: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.  

 

Marketing cookies 

Marketing cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld te linken naar social media zoals LinkedIn, en 

Twitter. Via deze buttons kan de content van de website worden gedeeld op social media. Om deze 

buttons te laten werken, wordt er gebruikt gemaakt van cookies van social media-partijen of een andere 

partij die optreedt voor de social media-partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u iets van 

onze website wilt delen.  

De marketing cookies gerelateerd aan social media worden niet geplaatst door STP maar door deze 

partijen of de partij die voor hen optreedt. STP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid ten aanzien van deze cookies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.google.nl/intl/nl/policies/technologies/cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
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Wij maken gebruik van de volgende marketing cookies: 

 

URL pagina Afkomstig 

van  

Data gaat 

naar 

Naam 

cookie 

Type Bewaar-

termijn 

Doel van 

cookies 

https://www.stp.nl/

nl/home 

embed.ly Verenigde 

Staten 

_cfduid HTTP 1 jaar Gebruikt door 

het 

inhoudsnetwe

rk, Cloudflare 

om vertrouwd 

webverkeer te 

identificeren. 

https://www.stp.nl/

nl/home 

google.com Nederland Ads/ga-

audiences 

Pixel Verloopt 

na 

gebruik 

sessie 

Gebruikt door 

Google 

AdWords om 

bezoekers 

opnieuw te 

binden die 

waarschijnlijk 

naar klanten 

zullen 

converteren 

op basis van 

het online 

gedrag van de 

bezoeker op 

verschillende 

websites. 

https://www.stp.nl/

nl/home 

google.com Verenigde 

Staten 

NID HTTP 6  

maanden 

Registreert 

een unieke ID 

die het 

apparaat van 

een 

terugkerende 

gebruiker 

identificeert. 

De ID wordt 

gebruikt voor 

gerichte 

advertenties. 

https://www.stp.nl/

nl/home 

google.com Verenigde 

Staten 

rc::a HTM

L 

blijvend Deze cookie 

wordt 

gebruikt om 

onderscheid 

te maken 

tussen 

mensen en 

robots. Dit is 

voordelig voor 

de website, 

om geldige 

rapporten te 

https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
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maken over 

het gebruik 

van hun 

website. 

https://www.stp.nl/

nl/home 

google.com Verenigde 

Staten 

rc::b HTM

L 

Verloopt 

na 

gebruik 

sessie 

Deze cookie 

wordt 

gebruikt om 

onderscheid 

te maken 

tussen 

mensen en 

robots. 

https://www.stp.nl/

nl/home 

google.com Verenigde 

Staten 

rc::c HTM

L 

Verloopt 

na 

gebruik 

sessie 

Deze cookie 

wordt 

gebruikt om 

onderscheid 

te maken 

tussen 

mensen en 

robots. 

 

 

https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home
https://www.stp.nl/nl/home

