
 

 

Privacyverklaring 

 

 

 

Remmerswaal Bewindvoering is verantwoordelijk voor de verwerking van (bijzondere) 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
kracht. Dit document beschrijft hoe Remmerswaal Bewindvoering invulling geeft aan de 
voortkomende verplichtingen vanuit de AVG. 
 
Contactgegevens 
Remmerswaal Bewindvoering is verantwoordelijk voor de verwerking en toezicht op uw 
persoonsgegevens. Voor vragen en/of meldingen met betrekking tot AVG-technische 
aspecten kunt u contact opnemen per mail (info@remmerswaalbewindvoering.nl), per post 
(postbus 43, 2400 AA Alphen aan den Rijn) of telefonisch (06 407 84 336) met de heer B. 
Remmerswaal. 
 
Doel verwerking en persoonsgegevens die worden verwerkt 
Remmerswaal Bewindvoering verzamelt, verwerkt en bewaart (bijzondere) 
persoonsgegevens teneinde op een gedegen wijze invulling te geven aan de taak van 
wettelijk vertegenwoordiger (ex art. 1:431BW); de grondslag voor de verwerking komt 
zodoende voort uit een wettelijke verplichting. Hiertoe worden onder andere de navolgende 
persoonsgegevens verwerkt.  
 

 Voor- en achternaam 
 Geboortedatum 
 Geboorteplaats 
 Geslacht 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer(s) 
 E-mailadres(sen) 
 Bankgegevens (IBAN) 
 BSN 
 Overige door u/derden verstrekte persoonsgegevens 

NB indien de overeengekomen werkzaamheden voortkomen uit een civiele overeenkomst 
(bijvoorbeeld wanneer sprake is van budgetbeheer) worden de gegevens verwerkt op basis 
van toestemming van betrokkene. 

  

  



 

 

 
 
 
 
 
Gegevensverstrekking aan derden 
Voornoemde opsomming is niet eindig. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens enkel in het 
belang van de betrokken cliënt worden verwerkt en/of gedeeld met derden (o.a. met banken, 
rechtbanken, (gemeentelijke) overheid, werkgevers, (schuld-)hulpverleners, ect.). Hierbij 
wordt alleen de strikt noodzakelijke informatie verstrekt. 
 
NB Remmerswaal Bewindvoering verkoopt uw gegevens niet aan derden. 
 
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 en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Remmerswaal Bewindvoering.  
 
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, het intrekken van uw 
toestemming (indien van toepassing) of uw bezwaar tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u sturen per post naar Postbus 43, 2400 AA te Alphen aan den Rijn. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is dient het verzoek ondertekend te 
zijn en dient u een duidelijke (beschermde) kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U 
ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, een reactie op uw verzoek. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Remmerswaal Bewindvoering neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus 
en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u vragen 
heeft hieromtrent of bij aanwijzingen van (mogelijk) misbruik van gegevens kunt u contact 
opnemen via eerdergenoemde contactgegevens. 
 
Bewaartermijn 
Remmerswaal Bewindvoering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw 
persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang het beschermingsbewind of de 
overeenkomst tot budgetbeheer loopt. Na beëindiging van het bewind of de beëindiging van 
budgetbeheer worden de gegevens tenminste bewaard zolang de wet dat voorschrijft. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Remmerswaal Bewindvoering neemt geen besluiten die (zwaarwegende) gevolgen kunnen 
hebben voor betrokkenen op basis van geautomatiseerde processen. Het gaat hierbij om 
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen 
zonder tussenkomst van een persoon. 


