Privacy statement
Triangel Bewindvoering hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. In deze
privacy statement is opgenomen met welk doel wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken,
welke persoonsgegevens wij verzamelen, de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en
hoe deze gegevens verwerkt en beveiligd worden. Tevens de termijn van het bewaren van de
persoonsgegevens is opgenomen in deze privacy statement. Tevens informeren wij u over de rechten
die u heeft ten aanzien van het inzien, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens.
Deze privacy statement wordt uitgevoerd en gehandhaafd op grond van de AVG (Algemene
verordening gegevensverwerking).
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de
website van de Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Deze privacy statement geldt voor onbepaalde tijd en kan tussentijds gewijzigd worden.
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het toezicht hierop is
Triangel Bewindvoering, gevestigd te postbus 8318, 3009 AH Rotterdam, KvK-nummer 70130957. De
contactpersoon is mw. M. Linger. Zij is te contacten via info@triangelbewindvoering.nl.
Gegevensverstrekking
De persoonsgegevens en informatie die u op de website verstrekt zullen niet worden gebruikt voor
commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.
Uw gegevens zullen niet worden doorgespeeld of verkocht aan derden. Wij verstrekken uw
persoonsgegevens alleen aan derden als dat verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn
verzameld.
Doel en grondslagen verzameling en verwerking persoonsgegevens
Om de werkzaamheden waarvoor wij door de rechtbank zijn aangewezen naar behoren en in uw
belang uit te kunnen voeren, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen
voor geen enkel ander doelmiddel worden gebruikt.
Gegevensverzameling
Triangel Bewindvoering verzamelt de volgende persoonsgegevens.












Voor- en achternaam;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Geslacht;
Adres;
Telefoonnummer;
Emailadres;
IP-adres;
IBAN;
BSN;
Overige persoonsgegevens welke benodigd zijn om onze werkzaamheden uit te voeren.

Gegevensverwerking
Triangel Bewindvoering waarborgt uw privacy en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij
verwerken gegevens volgens de richtlijnen zoals in de AVG.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U behoudt het recht uw persoonsgegevens in te zien. Uw verzoek om uw gegevens in te zien kunt u
mailen naar info@triangelbewindvoering.nl. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u het recht
op inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw
persoonsgegevens onjuist worden verwerkt, kunt u hier schriftelijk tegen in bezwaar. Dit bezwaar
moet worden ingediend tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (pasfoto en BSN
zwart markeren ter bescherming van uw privacy), welke is voorzien van uw handtekening en uw
contactgegevens. U ontvangt binnen 4 weken schriftelijk bericht. Afhankelijk van de complexiteit van
uw bezwaar kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.
Geautomatiseerde besluitvorming
Er zal geen gebruik gemaakt worden van geautomatiseerde besluitvorming. Alle besluiten worden
genomen door mw. M. Linger.
Software
De persoonsgegevens worden verwerkt met de volgende software.



OnView
Microsoft Office

Beveiliging persoonsgegevens
Onze systemen zijn beveiligd met wachtwoorden waar alleen de medewerkers van Triangel
Bewindvoering bij kunnen. Tevens zijn alle passende en nodige maatregelen genomen ter
bescherming van uw persoonsgegevens.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de maatregel beschermingsbewind is loopt. Bij
beëindiging van het bewind ontvangt u alle administratie die u nodig heeft om het financieel beheer
weer over te nemen of, in geval van overstap naar een andere bewindvoerder, dan ontvangt de
nieuwe bewindvoerder het gehele dossier. Na beëindiging van het bewind worden uw gegevens een
jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

