Privacy verklaring

Verantwoordelijke
My Financial Concern gevestigd aan Brabantsestraat 16, 3074 RS Rotterdam, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
In deze verklaring wordt beschreven welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, op
welke manier en voor welke doeleinden deze worden verwerkt. Wij verwerken
persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de AVG.(Algemene verordening
gegevensverwerking).
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die wij met onze cliënten in verband brengen. U als
klant deelt namelijk persoonsgegevens met ons wanneer u zich bij ons hebt aangemeld en
ook als we door de rechter zijn aangewezen als uw bewindvoerder. Bij de aanvraag vindt al
uitwisselen van persoonsgegevens plaats. Alle gegevens dat herleidbaar is naar jou zijn je
persoonsgegevens.
De volgende gegevens wordt door ons gebruikt, verzameld en bewaard:
NAW, Bankgegevens, BSN nummer, identiteitsbewijs, beschikking van de rechtbank,
gegevens van uw
schuldeisers, financiële gegevens zoals uw vaste lasten & inkomsten, plan van aanpak,
budgetplan, correspondentie met derden, sociale rapportage en verder medische verklaring.
Voor het uitoefenen van bewindvoering delen wij gegevens met samenwerkende partijen. Dit
doen we uitsluitend als het nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening die is
overeengekomen.
Indien wij wettelijk verplicht zijn op grond van de wet of uitspraak wordt uw gegevens ook
met derden gedeeld. Derden waar wij gegevens mij delen zijn; de belastingdienst,
zorgverzekeraars, UWV, gemeente, CJIB, hulpverleners, schuldeisers, de rechtbanken en
nog veel meer dat een samenwerking vormen met bewindvoerders.

Beveiliging van uw gegevens
We hebben maatregelen genomen om uw privacy te beschermen tegen misbruik. Uw
persoonsgegevens worden bewaard zolang de maatregel beschermingsbewind actief is. Bij
beëindiging van het bewind ontvangt u uw fysieke dossier om het financieel beheer weer
over te nemen. In geval van overstap naar een andere bewindvoerder, wordt het gehele
dossier aan de nieuwe bewindvoerder overgedragen.
Voor lopende bewindvoering dossiers houden we een bewaartermijn aan van 5 jaar na einde
bewindvoering of budgetbeheer.
Bij een aanmelding dat wordt afgewezen wordt de gegevens 1 jaar na datum van de
afwijzingsbeschikking bewaard.
Wilt u verder inzage van alle gegevens dat wij van u hebben en/of als u gegevens wilt laten
wijzigen, neem u dan contact met ons op.
My Financial Concern houdt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt
geadviseerd de privacyverklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Mocht
u vragen hebben kunt u contact opnemen met ons kantoor. De verantwoordelijke voor de
verwerking van uw persoonsgegevens en het toezicht hierop is; My Financial Concern,
gevestigd te Brabantsestraat 16, KvK-nummer 71658254. De contactpersoon is mw.C.
Rosalia. Bereikbaar via mail: info@myfinancialconcern.com.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij
u naar de website van de Autoriteit persoonsgegevens www.autoriteigegevens.nl

