Wet AVG en de toepassing hiervan bij A & B Partners en haar klanten.
Rol: verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de manier waarop de verwerking plaatsvindt, en
voor welk doel dat gebeurt. Hiervoor is uiteraard toestemming nodig van de betrokkene,
maar de verwerkingsverantwoordelijke heeft in dit proces als het ware de leiding. Hij/zij is
dan ook hoofdverantwoordelijk voor een goede, compliant verwerking van
persoonsgegevens.
Gaat het mis, bijvoorbeeld wanneer een datalek optreedt, dan zal de wetgevende macht de
verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk stellen. Eventuele boetes en dwingende
maatregelen die daaruit voortvloeien, komen op het bordje van de
verwerkingsverantwoordelijke.
Een accountants-/administratiekantoor is verwerkingsverantwoordelijke op het moment dat
hij/zij (of in zijn algemeenheid: het accountants-/administratiekantoor) in zekere zin de regels
van de verwerking zelf bepaalt en afstemt met de betrokkenen. Het gros van de
werkzaamheden van de accountant zal hij/zij optreden in deze rol. Het controleren of
samenstellen (uitvoeren samenstellingsopdracht) van de jaarrekening valt hier bijvoorbeeld
onder.
Rol: externe verwerker
Dat is een groot verschil met de rol van externe verwerker. Daarbij bepaalt niet het
accountants-/administratiekantoor, maar de klant hoe de verwerking plaatsvindt, en blijft de
klant van het accountants-/administratiekantoor eindverantwoordelijk voor een deugdelijk
verwerkingsproces. De verwerker moet hierbij strikt de instructies opvolgen die de
verantwoordelijke heeft gegeven. Deze instructies en afspraken worden vastgelegd in een
zogeheten verwerkersovereenkomst.
Bij het controleren/samenstellen van de jaarrekening treedt een accountants/administratiekantoor niet op als externe verwerker. Dan zou hij/zij zich immers moeten
houden aan de regels en afspraken die de klant hem oplegt. Dat schaadt de onafhankelijke
positie die van het accountants-/administratiekantoor wordt verlangd. Toch kan het wel
degelijk voorkomen dat de accountants-/administratiekantoren werkzaamheden uitvoeren in
de rol van verwerker. Bijvoorbeeld op het moment dat hij/zij de salarisadministratie uitvoert
voor een klant. Kortom: in de gevallen waar een accountants-/administratiekantoor
gedetailleerde instructies uitvoert in opdracht van de klant, treedt het accountants/administratiekantoor op als externe verwerker.
Bron (wij hebben de aanvulling van administratiekantoor gemaakt aangezien wij geen
accountant zijn). https://www.yoursafetynet.com/nl/is-de-accountantverwerkingsverantwoordelijke-of-verwerker/
Als aanvulling op de bovenstaande tekst willen wij vermelden dat wij onze werkzaamheden
voor de salarisadministratie als verwerkingsverantwoordelijke uitvoeren. Wij verzorgen de
salarisadministratie juridisch gezien als “verwerkingsverantwoordelijke" vanwege het feit dat
wij als kantoor verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en dus niet
alleen maar op verzoek van de klant gegevens verwerken. Wij voegen kennis toe. Dit geldt
natuurlijk niet als de klant inlogt, gegevens invoert en zonder controle de verwerking
verzorgt. In dat geval zijn wij verwerker en dan is er een verwerkingsovereenkomst nodig.

