Privacy beleid StartUp Bewindvoering BV

Binnen ons bedrijf (StartUp Bewindvoering BV) wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van
klanten. Ook verwerken wij persoonsgegevens van onze eigen medewerkers. Persoonsgegevens
worden voornamelijk verzameld voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden die wij in
opdracht van onze klanten uitvoeren. De persoonsgegevens van onze werknemers verwerken wij
op basis van onze wettelijke verplichtingen als werkgever en om toezeggingen op grond van de
arbeidsovereenkomst gestand te kunnen doen.
Alle betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat ons bedrijf zorgvuldig en veilig met
de ontvangen persoonsgegevens omgaat.
Wij geven via dit beleid richting aan hoe binnen ons bedrijf met privacy wordt omgegaan. Wij
laten daarmee zien dat wij alles doen wat in redelijkheid van ons mag worden verwacht om de
privacy van betrokkenen te waarborgen, te beschermen en te handhaven.
De directie van StartUp Bewindvoering BV is verantwoordelijk voor het opstellen,
uitvoeren en handhaven van het beleid.
Hiervoor geldt onder andere:
▪

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), welke vanaf 25 mei 2018
wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG);

▪

Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij
moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn
over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens
delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement
informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neemt u dan contact
met ons op.
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Soorten gegevens
Bewindvoering

Curatele

Mentorschap

NAW-gegevens
E-mailadres
BSN-Nummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Woonsituatie
Gezinssamenstelling

NAW-gegevens
E-mailadres
BSN-Nummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Woonsituatie
Gezinssamenstelling

NAW-gegevens
E-mailadres
BSN-Nummer
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Nationaliteit
Woonsituatie
Gezinssamenstelling

Gegevens partner (NAW-gegevens, Gegevens partner (NAW-gegevens, Gegevens belanghebbende (NAWGeboortedatum, Geslacht, BSN)
Geboortedatum, Geslacht, BSN)
gegevens, E-mail, geboortedat.,
geboorteplaats, Telefoonnummer,
Gegevens kinderen
(NAW- gegevens, Geboortedatum,
Geslacht, BSN)

Gegevens kinderen (NAWgegevens, Geboortedatum,
Geslacht, BSN)

Verwijzer
Datum uitspraak Maatregel
Grond van Uitspraak
BM-nummer
Zaaknummer
Publicatiegegevens register
Kopie Legitimatiebewijs

Verwijzer
Datum uitspraak Maatregel
Grond van Uitspraak
CBM-Nummer
Zaaknummer
Publicatiegegevens register
Kopie Legitimatiebewijs

Verwijzer
Datum uitspraak Maatregel
Grond van Uitspraak
M-Nummer
Zaaknummer

Digitale polis van lopende
verzekering

Digitale polis van lopende
verzekering

Digitale polis van
Uitvaartverzekering en
zorgverzekering

Digitale beschikkingen
rechtspraak
Vermogensgegevens
Salaris-/Inkomensgegevens
Schuldgegevens
Uitgave gegevens
Bankrekeningnummer(s)
Bankafschriften lopende
rekeningen

Digitale beschikkingen
rechtspraak
Vermogensgegevens
Salaris-/Inkomensgegevens
Schuldgegevens
Uitgave gegevens
Bankrekeningnummer(s)
Bankafschriften lopende
rekeningen

Digitale beschikkingen
rechtspraak

Inloggegevens van derden t.b.v.
behalen doelen

Inloggegevens van derden t.b.v.
behalen doelen
Medische gegevens
Contactgegevens Instelling
Contactgegevens Betrokkenen

Medische Gegevens
Contactgegevens Instelling
Contactgegevens Betrokkenen

Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze
onderneming:
• het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
• het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
• het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
• het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
• het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische
doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
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• het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een
(potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

Categorieën instanties aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven
StartUp Bewindvoering BV heeft, ten behoeve van de te leveren dienstverlening voor de
cliënt, veelvuldig contact met verschillende instanties.
Wij geven persoonsgegevens slechts door aan die partijen die een aantoonbare en
essentiële rol vervullen bij het uitvoeren van de aan ons opgedragen dienstverlening. Dit zijn
(niet limitatief):
▪
▪

Uitkeringsinstanties
Nutsbedrijven

▪ Belastingdienst
▪ Schuldeisers

▪Verzekeringsmaatschappije n
▪ Banken

▪

Accountants/
Administratiekantoren

▪ Notarissen/Advocaten/
▪ Mediators

▪

Werkgevers

▪ Geestelijke
Gezondheidinstellingen
▪ Rechtbanken

▪

Justitiële Instanties

▪

▪

▪

Voogdijinstellingen

▪ Reclassering

▪ Liefdadigheidsinstellingen

▪

Stichtingen

▪ Fondsen

▪ Leveranciers

▪

Telecombedrijven

▪ Vrijetijdsinstanties

Zorginstellingen

▪ Sociale Ketenpartners
Woningcorporaties

Delen met anderen
StartUp Bewindvoering BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Uw persoonsgegevens worden in geen enkel geval aan niet-EU landen toegezonden.

Te verwerken persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens. Ook verwerken wij bijzondere gegevens. Ten aanzien van
bijzondere persoonsgegevens vragen wij ook uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) om
deze gegevens te morgen verwerken.
Om bijzondere gegevens te mogen verwerken is StartUp Bewindvoering BV verplicht om een
DPIA (Data protection impact assessment) uit te voeren. De DPIA is een instrument om vooraf
de privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Vervolgens worden er
maatregelen genomen om de risico’s te verkleinen.
Het gaat in alle situaties uitsluitend om die gegevens die noodzakelijk zijn om:
▪
▪
▪

Met betrokkene(n) te communiceren;
De werkzaamheden te kunnen uitvoeren;
Het gewenste doel te behalen.

Wij kunnen altijd onderbouwen waarom wij in bepaalde situaties de gevraagde
persoonsgegevens verwerken.
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Verwerkingsgrondslagen
Er mogen alleen persoonsgegevens worden verwerkt, indien dit binnen de doelstellingen
van de onderneming valt én de verwerking onder één van de vastgestelde grondslagen kan
worden gebracht.
StartUp Bewindvoering BV baseert de verwerking van persoonsgegevens minimaal op één van
de volgende verwerkingsgrondslagen:
▪
▪
▪

Er expliciete toestemming is van de betrokkene(n);
Er sprake is van de uitvoering en een overeenkomst;
Er een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt.

Privacy rechten van Betrokkene(n)
De persoonsgegevens welke eenmaal in de onderneming terecht zijn gekomen, mogen
niet onbeperkt gebruikt worden. Het gebruik moet immers in overeenstemming zijn met
de bedrijfsvoering en de grondslagen zoals eerder werden benoemd.
Er zijn eisen verbonden aan de wijze waarop betrokkene(n) worden geïnformeerd over
de verwerking van hun gegevens.
De privacy rechten welke StartUp Bewindvoering BV beschrijft zijn:
▪
▪
▪
▪

het recht van toegang tot de verwerkte gegevens;
het recht op correctie (rectificatie) van de gegevens als deze niet kloppen;
het recht op verwijdering van de gegevens en “het recht om vergeten te worden”;
het recht op beperking van de gegevensverwerking;

▪

een kennisgevingsplicht (hoe komt u aan de gegevens);

▪

het recht op overdraagbaarheid van gegevens (mocht de cliënt een overstap willen
maken naar bijvoorbeeld de concurrent. De persoonsgegevens worden overgedragen
in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat).

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben.
Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de
looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren
wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
Informatie, wijziging en bezwaar
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover
kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
• of wij uw persoonsgegevens verwerken;
• de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
• inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
• bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
• aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
• beperking van uw persoonsgegevens;
• verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
• overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw
verzoek;
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Beveiliging van uw gegevens
Nederlandse Branche Polis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons via
info@startupbewindvoering.nl .

Wijzigingen van de Privacy-statement
Het kan voorkomen dat wij dit Privacy-statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt
u steeds het meest actuele statement.

Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met
uw rechten als klant? Neemt u dan in ieder geval contact met ons op.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijkt u daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

StartUp Bewindvoering BV is als volgt te bereiken:

Correspondentieadres: Postbus 1190
3900 BD Veenendaal

Telefoonnummer:

085-7430350

Vestigingsadres: Plesmanstraat 31
3905 KZ Veenendaal

E-mailadres: info@startupbewindvoering.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69584567
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