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Als bewindvoeringskantoor is het vanuit de wettelijke taak die wij hebben, noodzakelijk om persoonsgegevens
en financiële gegevens te verwerken. Met deze gegevens kunnen wij uw financiële zaken beheren. Dit zijn
gegevens waar wij zorgvuldig mee om gaan en daarin handelen wij volgens de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Welke gegevens verzamelen wij?
Het gaat om alle gegevens die nodig zijn om je financiën goed te kunnen beheren en jou wettelijk te kunnen
vertegenwoordigen op financieel gebied.
Gegevens:
o Naam (van iedereen die woont op jouw adres en/ of financieel aan jou gekoppeld is)
o Adresgegevens
o BSN nummers
o Mailadres en telefoonnummers
o Bankgegevens
o Alle financiële gegevens over inkomsten/ uitgaven en schulden
o Contactgegevens
o Andere persoonsgegevens die je met mij deelt
o Zorggegevens als nodig voor financiële afhandelingen als bijvoorbeeld PGB
Wij verwerken deze gegevens om onze wettelijke taak als financiële vertegenwoordiger uit te kunnen voeren, jou
te informeren over alle belangrijke financiële zaken, om een administratie te kunnen voeren, om goed te kunnen
samenwerken met anderen als dit nodig is voor het financiële beheer en om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
Jouw gegevens worden alleen gedeeld met derden als dat nodig is voor het uitvoeren van deze taken. Verder
hebben waarnemers toegang tot de informatie om de vervanging goed uit te kunnen voeren. Hiervoor zijn
waarnemerscontracten getekend.
Als bewindvoerder leggen wij verantwoording af aan de cliënt en/ of de rechtbank. Een accountant controleert of
alle gegevens juist en volledig worden vastgelegd en om dat te kunnen doen heeft hij toegang nodig tot de
dossiers. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst getekend.
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelingen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien. Ook mag je altijd een verzoek indienen om gegevens te
corrigeren, te beperken of te verwijderen. Je kan ook aangeven welke gegevens je niet wilt delen.
Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig en niet langer dan de wettelijke termijn van zeven jaar.
Wanneer je vindt dat er niet goed met je gegevens om wordt gegaan, kan je een klacht indienen over de
verwerking van je persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vaart in Bewind is opgenomen in het register onder nummer m1638540.
Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben of meer willen weten, dan zijn wij bereikbaar op tel 0612275768 of via de mail info@vaartinbewind.nl
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Datum:

Datum:
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