Juridische aspecten – Online Benchmark Platform
Indien uw kantoor wilt deelnemen aan het Online Benchmark Platform, dient rekening gehouden te
worden met een aantal juridische aspecten. Hieronder geven wij een korte toelichting op de juridische
aspecten. Mocht u hier meer informatie over wensen, neem dan gerust contact met ons op.

1.1

Het Online Benchmark Platform
Voordat op de juridische aspecten ingegaan kan worden, is van belang dat eerst geschetst wordt wat
er met de (persoons)gegevens gebeurt.
De klant van uw kantoor stuurt de gegevens op naar FINAN-Findesk, die gegevens in opdracht van
uw klant zal anonimiseren. FINAN-Findesk stuurt vervolgens in opdracht van uw klant, de gegevens
naar uw kantoor in het kader van het Online Benchmark Platform.

1.2

Algemene juridische aspecten inzake gegevensverwerking
Voordat persoonsgegevens verwerkt mogen worden, is een geldige verwerkingsgrondslag vereist
(artikel 9 AVG). De meest gehanteerde verwerkingsgrondslagen zijn;
1. noodzakelijk om te voldoen aan de wet;
2. noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst;
3. gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke;
4. toestemming.
De accountant krijgt als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens van haar klant.
Daarvoor is een geldige verwerkingsgrondslag vereist (delen is immers verwerken). De klant zal de
gegevens van haar werknemers en klanten in beginsel met de accountant delen omdat dit
noodzakelijk is om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (verwerkingsgrondslag 1).
De initiële verwerking door de accountant (het opstellen/controleren van de jaarrekening en het
leveren verdere advies- en controlediensten) valt onder de tweede verwerkingsgrondslag
(noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst). Zonder de gegevens te verwerken zal
immers geen enkele accountantsdienst mogelijk zijn.

1.3

De AVG en het Online Benchmark Platform
FINAN-Findesk anonimiseert de persoonsgegevens in opdracht van uw klant. Dat betekent dat
FINAN-Findesk een verwerker van uw klant is. Uw klant zal daarom, voordat gegevens door uw klant
verstuurd worden, akkoord moeten gaan met de verwerkersovereenkomst van FINAN-Findesk.
Welke grondslag heeft uw klant om de persoonsgegevens door FINAN-Findesk te laten
anonimiseren? Artikel 9 lid 2 sub j van de AVG geeft een aparte verwerkingsgrondslag voor het
verwerken van persoonsgegevens met het oog op o.a. statistische doeleinden. Nu de anonimiseren
gebeurt met het oog op statistisch onderzoek, kan uw klant op deze grondslag anonimisering door
FINAN-Findesk laten verrichten.
Bij het verwerken van persoonsgegevens voor statistische doeleinden gelden wel een aantal vereisten
voor uw klant:
1. Er moeten maatregelen getroffen worden om minimale gegevensverwerking te garanderen.
De klant mag dus niet meer gegevens aan FINAN-Findesk overhandigen dan nodig is in het
kader van het Online Benchmark Platform. Doordat FINAN-Findesk gegevens volledig
anonimiseert, is verdere verwerking van persoonsgegevens in het kader van het Online
Benchmark Platform geminimaliseerd (zoals verplicht op grond van artikel 89 AVG).
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2. De klanten en werknemers van uw klant moeten via de externe respectievelijk interne
privacyverklaring van uw klant o.a. geïnformeerd worden over welke persoonsgegevens
verwerkt (geanonimiseerd) worden voor statistische doeleinden.
Zodra de persoonsgegevens volledig en correct geanonimiseerd zijn, zijn ze geen persoonsgegevens
meer. De geanonimiseerde gegevens zijn daarom niet meer onderworpen aan de AVG en zowel u als
SRA mogen de geanonimiseerde gegevens gebruiken voor het Online Benchmark Platform.

1.4

Algemene voorwaarden SRA-leden
Het is uit transparantie-oogpunt, en om een eventueel beroep (overigens zeer onwaarschijnlijk) op de
Wet toezicht accountantsorganisaties te vermijden, goed om een en ander in de algemene
voorwaarden op te nemen. De omschrijving zoals in artikel F2 van de algemene voorwaarden die SRA
verstrekt is in dat opzicht voldoende.
* F2: dit is een artikel dat is opgenomen in de algemene voorwaarden die SRA aan haar leden
verstrekt. Het gaat hierbij om onderstaande tekst.
Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor
statistische of vergelijkende doeleinden.
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