Verantwoordelijke
Markar B.V. handelend onder de naam De Bewindvoerster, gevestigd aan het Museumplein 30, 9641
AD Veendam. U kunt ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0598-636906, via mail
info@debewindvoerster.nl en het contactformulier op onze website www.debewindvoerster.nl
Persoonsgegevens
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geslacht
Adresgegevens
Gezinssamenstelling
Emailadres
Telefoonnummer
Bankgegevens
Nationaliteit

In bepaalde situaties kan het verwerken van bijzondere persoonsgegevens in het belang zijn van de
uitvoering van onze taak. Hierbij valt te denken aan medische gegevens en gegevens omtrent het
strafrechtelijk verleden. Dergelijke bijzondere persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien
strikt noodzakelijk ten aanzien van het doel van de verwerking. Het doel van de verwerking is ten alle
tijden het uitgesproken beschermingsbewind en het daaruit voortvloeiende beheer van de
vermogensrechtelijke belangen van onze cliënten.

Grondslag van de verwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens van cliënten verwerken op basis van onderstaande grondslagen:
-

Toestemming van de cliënt;
Het feit dat de verwerking van de cliëntgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een
overeenkomst;
Het feit dat de verwerking van cliëntgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

Beveiliging persoonsgegevens
De Bewindvoerster hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten. De Bewindvoerster heeft de
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige
verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Bewindvoerster bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking. De Bewindvoerster bewaart uw gegevens daarom maximaal zeven jaar.

Privacy rechten
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens.
-

Recht op inzage: U heeft recht op inzage in de gegevens die De Bewindvoerster van u
verwerkt.
Recht op correctie: U heeft het recht om De Bewindvoerster te vragen om rectificatie van uw
persoonsgegevens.
Recht op verwijdering: U heeft het recht De Bewindvoerster te verzoeken tot verwijdering
van uw gegevens.

U kunt een dergelijk verzoek indienen door een mail te sturen naar info@debewindvoerster.nl.

