Prvicaybeleid Maatschap Bewindvoering B4Budget
Maatschap Bewindvoering B4Budget is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Wildenborg 33
3772 ZB BANREVELD
06-38089556 / 06-22297020
info@b4budget.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
B4Budget verwerkt uw persoonsgegevens omdat wij zijn aangesteld als bewindvoerder over uw
inkomen en vermogen. Hierbij is sprake van verwerking op basis van een wettelijke bevoegdheid,
zodat wij ook bijzondere persoonsgegevens mogen verwerken.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
NAW gegevens - Geboortedatum – Geslacht - BSN - Nationaliteit – Inkomstengegevens - Gegevens
omtrent arbeidsovereenkomsten, arbeidsverleden – Bankrekeningnummers - Medische gegevens Gegevens omtrent sociale omstandigheden - Gegevens van direct betrokkenen - Financiële gegevensGegevens omtrent levensbeschouwing, geloofsovertuiging - Gegevens over strafrechtelijke verleden
– overige gegevens die u actief aan ons verstrekt in correspondentie of persoonlijke contacten.
Wij verwerken deze gegevens in het uitoefenen van onze wettelijke taken en verplichtingen.
Dataminimalisatie
Indien er geen noodzaak is voor het verwerken van persoonsgegevens, zullen wij deze gegevens niet
verzamelen en ook niet bewaren.
Bewaartermijn
Wij bewaren deze gegevens gedurende maximaal 2 jaar, tenzij het gegevens betreft waarvoor een
langere wettelijke bewaartermijn geldt. Zo zullen bijvoorbeeld financiële gegevens op basis van
fiscale verplichtingen gedurende 7 jaar bewaard moeten blijven.
Verstrekken aan derden
B4Budget verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van
onze wettelijke taken. In het geval wij gegevens moeten verstrekken aan derden, zullen wij alleen die
gegevens verstrekken die minimaal noodzakelijk zijn.
Door B4Budget zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om er voor te zorgen dat
derden geen toegang hebben tot uw gegevens. Indien er sprake is van vervanging wegens vakantie
en of afwezigheid, zal dat in eerste instantie gebeuren door één van de bewindvoerders van
B4Budget. Als er een externe bewindvoerder wordt gevraagd voor vervanging, zal er een

waarnemingsovereenkomst worden gesloten waarin dezelfde vereisten voor de bescherming van
personeelsgegevens wordt verlangd.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B4Budget en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u opgeslagen hebben in een computerbestand naar u of een andere,
door u genoemde organisatie, te sturen. Indien u gebruik wilt maken van dit recht, kunt u contact
met ons opnemen.
We wijzen erop dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting. Op
basis daarvan is het mogelijk dat wij niet aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunnen
voldoen.

Klachten
Indien daar aanleiding toe is kunt u over ons privacybeleid of de uitwerking daarvan, een klacht
indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
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