Privacyverklaring Stichting Budgetbeheer en Bewindvoering ( SBB )

De SBB verwerkt u gegevens zodra u zich inschrijft als client ( budgetbeheer )of zodra de
kantonrechter een beschikking verstrekt (bewind ).
Met verwerken wordt bedoeld, de gegevens opslaan in het dossier, zowel fysiek als digitaal, het
vertrekken van gegevens aan instanties zoals, de bank, verzekeringmaatschappijen en
overheidsinstanties.
Na beëindiging van de overeenkomst of beëindiging bewind worden de gegevens nog 7 jaar bewaart
en daarna worden deze vernietigd.
De gegevens die wij nodig hebben om goed ons werk als bewindvoerder dan wel
budgetbeheerder/budgetcoach te kunnen doen zijn: de naam, adres en woonplaats gegevens, de
geboortedatum, het Burgerservicenummer.
Van zelf sprekend hebben wij ook bankgegevens nodig.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door de bewindvoerder en/of
budgetbeheerder/budgetcoach en worden niet aan derden verstrekt.
De SBB neemt passende maatregelen om de gegevens te beveiligen.
De fysieke dossiers bevinden zich in afsluitbare kasten, het kantoor heeft inbraakalarm.
De digitale dossiers en het boekhoudprogramma met daarin de beheer en spaarrekeningen van de
cliënten staan op een beveiligde server bij de software leverancier. Inloggen door andere dan de SBB
medewerkers is onmogelijk.
Ook het Rabo pakket is afdoende beveiligd.
De rekening en verantwoording wordt uitsluitend verstrekt aan cliënten waarvan in hun dossier
vastgelegd is dat zij deze ook kunnen lezen en begrijpen.
Als de client persoonlijk op het kantoor van de SBB aangeeft dat derden de rekening en
verantwoording mogen ontvangen en het hier voor bestemde toestemming formulier tekent, mag
de rekening en verantwoording naar derden gestuurd worden.
De medewerkers van de SBB hebben een strikte geheimhoudingsplicht.
Als de client wil weten hoe en waar zijn gegevens opgeslagen worden kan deze op maandag tot en
met donderdag van 8.30 tot 13.00 langs komen op het kantoor van de SBB om inzage hier in te
krijgen. Dit geldt uitsluitend voor de client persoonlijk.
Indien de client overgaat naar een andere bewindvoerder gaan de gegevens verplicht over naar de
opvolgend bewindvoerder. De SBB houdt de kopieën hier van nog 7 jaar.
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