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Privacyverklaring RSM Signing Platform 

 

Via deze Privacyverklaring informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, vastleggen, 

gebruiken, bewaren, delen en beschermen in het kader van het RSM Signing Platform. Deze 

Privacyverklaring dient gelezen te worden in combinatie met onze algemene Privacyverklaring. 

 

Onder RSM wordt in deze Privacyverklaring verstaan: RSM Netherlands Accountants N.V., RSM 
Netherlands Audit B.V., RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V., RSM Netherlands 
Loonadviesgroep B.V., RSM Netherlands Corporate Finance B.V., RSM Netherlands Due Diligence 
Services B.V., RSM Netherlands Evaluent B.V., RSM Netherlands Business Consulting Services B.V., 
RSM Netherlands (GRC) Consultancy B.V., RSM Netherlands IT Audit B.V. en RSM Netherlands 
Technology Consulting B.V.   
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden gebruiken wij deze 

persoonsgegevens? 

We gebruiken het RSM Signing Platform om  jaarrekeningen, fiscale aangiften en andere documenten 

digitaal te kunnen ondertekenen. Gebruikers kunnen inloggen op het platform via een eenmalige 

aanmelding om onder meer documenten te lezen, te uploaden en te ondertekenen. De volgende 

persoonsgegevens worden verwerkt om in te kunnen loggen, gebruikers te identificeren, 

ondertekenaars te authentiseren en toegangslogboeken bij te houden (voor veiligheidsdoeleinden): 

• Voor- en achternamen; 

• Telefoonnummers; 

• E-mailadressen; 

• IP-adressen en 

• Digital thumbprint.  

 

Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden opgenomen in de documenten die geüpload worden 

naar het RSM Signing Platform. 

 

Wat is de wettelijke basis voor onze verwerking van persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als de verwerking gerechtvaardigd is. Een 

verwerking is gerechtvaardigd wanneer het doel van de verwerking gebaseerd is op een rechtmatige 

grondslag. De volgende rechtsgronden kunnen van toepassing zijn op de verwerking van uw 

persoonsgegevens in het kader van het RSM Signing Platform: 

• RSM (en de betrokkenen, onder meer onze cliënten) heeft een gerechtvaardigd belang om 

persoonsgegevens te verwerken om zo digitaal ondertekenen via een beveiligd platform mogelijk 

te maken. De omvang van de persoonsgegevens die wij verwerken om de betrokkenen digitaal te 

kunnen laten ondertekenen, zijn beperkt (zie hierboven). Voor meer informatie hierover kunt u een 

e-mail sturen naar privacy@rsmnl.nl en digitaaltekenen@rsmnl.nl 

• Het kan nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst 

waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek voor de betrokkene voor het aangaan van een 

overeenkomst de benodigde stappen te kunnen te nemen; 

 

We verwerken geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder uw 

voorafgaande schriftelijke toestemming. RSM neemt geen besluiten over mensen op basis van 

automatisch verwerkte gegevens. 

 

Wat zijn uw rechten?  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@rsmnl.nl. Ook kunt u via 

privacy@rsmnl.nl bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij willen u erop 

attenderen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

http://www.rsmnl.com/
https://www.rsm.global/netherlands/nl/privacyverklaring
mailto:privacy@rsmnl.nl
mailto:digitaaltekenen@rsmnl.nl
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

2 
RSM Netherlands Holding N.V.  
Postbus 30, 2130 AA Hoofddorp  
KvK: 34255762  
www.rsmnl.com 

 

 

Maken we gebruik van derde partijen? 

Wij kunnen gebruik maken van diensten van derden in het kader van het RSM Signing Platform, 

bijvoorbeeld voor (ondersteunende) IT-diensten; onder meer PKI Signing is betrokken als service 

provider. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze algemene Privacyverklaring en onze 

Algemene Voorwaarden. 

 

 

Hoe lang bewaren we uw (persoons)gegevens? 

Als een document is ondertekend met een elektronische handtekening via het RSM Signing Platform, 

worden de (persoons)gegevens van de ondertekenaar - opgenomen in het certificaat dat is 

opgenomen in het document - bewaard zolang het document wordt bewaard. De gegevens 

(waaronder de documenten die in het RSM Signing Platform zijn geüpload) worden na ondertekening 

na maximaal 30 dagen verwijderd.   

 

Wijzigingen 

RSM houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. De wijzigingen zullen via het 

RSM Signing Platform doorgevoerd worden. 

 

Hoofddorp, 25 februari 2022  

http://www.rsmnl.com/
https://pkisigning.nl/
https://www.rsm.global/netherlands/nl/privacyverklaring
https://www.rsm.global/netherlands/nl/algemene-voorwaarden

