Privacy Statement
Schikt Bewind

Het is voor Schikt Bewind alleen mogelijk bedrijfsactiviteiten uit te voeren wanneer er persoonsgegevens
worden verwerkt. Uw privacy is voor ons van groot belang. In dit document kunt u lezen hoe wij invulling geven
aan de juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Schikt Bewind op een
adequate en zorgvuldige manier verwerkt. Wij werken conform de eisen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Mocht u vragen hebben over uw persoonsgegevens of de wijze waarop wij uw
gegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met Schikt Bewind.
Schikt Bewind
t.a.v. Stephanie Oerlemans
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
E-mail: info@schikt.nl

Telefoonnummer: +492 77 00 80

Website: www.schikt.nl

Doel verwerken van uw persoonsgegevens

Schikt Bewind verzamelt uw persoonsgegevens op basis van een overeenkomst tussen U en Schikt Bewind.
Schikt Bewind verzamelt uw persoonsgegevens om uw belangen op een juiste manier te behartigen. Wij
verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening. Door het invullen van het
contactformulier en de aanwezige formulieren aanvaardt u onverkort en onverwijld de pricacyrichtlijnen van
Schikt Bewind.
Hieronder kunt u een opsomming vinden van de persoonsgegevens die door Schikt Bewind worden verwerkt:
- uw voorletters en uw achternaam;
- uw geboortedatum en uw geboorteplaats;
- uw geslacht;
- burgerlijke staat;
- uw BSN-nummer;
- uw adresgegevens;
- uw telefoonnummer;
- uw e-mailadres;
- uw IBAN;
- gegevens inzake uw inkomsten en uitgaven
- gegevens inzake uw schulden en getroffen betalingsregelingen;
- eventuele contactgegevens van derde (denk hierbij aan gegevens van een familielid of hulpverlener);
- overige door u verstrekt persoonsgegevens.
De gegevens worden verwerkt uit hoofde van een wettelijke plicht en gerechtvaardigd belang bij
beschermingsbewind. Bij budgetbeheer & budgetcoaching worden uw gegevens verwerkt met uw toestemming
op grond van een gesloten overeenkomst.
Wij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd. Uw gegevens zullen
niet met andere partijen worden gedeeld, tenzij het delen van uw gegevens noodzakelijk is met het oog op de
overeenkomst, wegens wettelijke verplichtingen of met uw voorafgaande toestemming. Wanneer u bijvoorbeeld
onder bewind gesteld wenst te worden bij ons kantoor, zullen wij uw gegevens delen met de rechtbank.
Duur bewaren van uw persoonsgegevens

Schikt Bewind zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de door u gekozen dienstverlening
aan te bieden. De gegevens zullen na sluiting van het dossier aan u of aan een ander die tot beheer van uw
goederen c.q. behartigen van de persoonlijke belangen bevoegd is worden overgedragen. Wij bewaren uw
persoonsgegevens enkel nog wanneer dit uit hoofde van een wettelijke plicht, gerechtvaardigd belang,
overeenkomst of toestemming nodig is. U dient hierbij te denken aan de wettelijke kwaliteitseisen, de rekening
en verantwoording, het toezicht van de kantonrechter en eventuele daaruit voortvloeiende verplichtingen.

Inzage, correctie & verwijderen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Het verwijderen van
uw persoonsgegevens is enkel mogelijk indien wij deze gegevens niet nodig hebben om tot een overeenkomst te
kunnen komen met inachtneming van relevante wettelijke bepalingen. Schikt bewind neemt uw verzoek zo
spoedig mogelijk in behandeling. Wij streven erna om binnen 4 weken inhoudelijk op uw verzoek te reageren.
U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.
U kunt uw verzoek sturen naar:
Schikt Bewind
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
Cookies

Schikt Bewind maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die
op de harde schijf van uw computer, smartphone, tablet of laptop worden opgeslagen nadat u voor het eerst
onze website heeft bezocht. De cookies zorgen voor een juiste werking van onze website. Indien u geen gebruik
wil maken van cookies, dan kunt u via uw browser instellen dat er geen cookies meer worden opgeslagen.
Eerder opgeslagen kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. U kunt dan nog wel steeds de meeste
onderdelen bezoeken van onze website.
Klachten

Heeft u een klacht omtrent de werkwijze van Schikt Bewind met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan kunt
u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens zal uw klacht in
behandeling nemen.
U kunt de klacht sturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ ’s-Gravenhage
Wijziging Privacy Statement

Schikt Bewind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze Privacy Statement. De meest
actuele versie van onze Privacy Statement kunt u vinden op onze website www.schikt.nl. Wij raden u aan om het
document regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van alle actuele wijzigingen omtrent het
verwerken van uw persoonsgegevens.

