
Privacy Verklaring 
 
 
In dit document staat beschreven hoe Bewindvoering ’t Gooi B.V. invulling geeft aan de huidige 
privacy wetgeving. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en gaan zorgvuldig 
om met de gegevens van onze cliënten. Wij verwerken de persoonsgegevens van cliënten in 
overeenkomst met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze medewerkers 
hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. 
Bewindvoering ’t Gooi B.V. houdt zich bezig met financiële zorgverlening. Deze financiële 
zorgverlening bestaat uit diensten zoals beschermingsbewind, mentorschap en curatele.  
Om deze diensten goed uit te kunnen voeren verwerkt Bewindvoering ’t Gooi B.V. 
persoonsgegevens.  
 
Grondslag en doel 
Beschermingsbewind, mentorschap en curatele zijn allemaal maatregelen die worden 
uitgesproken door de kantonrechter. Die uitspraak heet een vonnis. Bewindvoering ’t Gooi B.V. 
voert deze vorm van financiële dienstverlening uit op basis van een afschrift van het vonnis, de 
beschikking. Uw gegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor de beschikking is afgegeven.  
 
Persoonsgegevens.  
Bewindvoering ’t Gooi B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze 
diensten. Hieronder vindt u overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.  
 
- Voor- en achternaam  - Gegevens samenstelling van uw gezin 
- Geslacht    - Burgerlijke staat 
- Geboortedatum   - Gegevens over uw woonsituatie 
- Geboorteplaats   - Gegevens van uw identificatie document(en) 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer(s) 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.  
 
- Gezondheidsgegevens 
- Strafrechtelijke verleden 
- Gegevens van uw kinderen (zowel jonger als ouder dan 16) 
 
Bewaar termijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
In zaken waarin wij optreden als uw wettelijke vertegenwoordiger bewaren wij uw 
persoonsgegevens voor de duur van 7 jaar. Hierin hanteren wij de richtlijnen van de BPBI.  
 
In het geval dienstverlening op basis van overeenkomst worden u persoonsgegevens bewaard tot 
en met einde van de overeenkomst. Of langer indien deze verplichting voortvloeit uit andere 
wetgeving.  
 
Delen van gegevens 
Bewindvoering ’t Gooi B.V. deelt uw gegevens alleen met derden wanneer dit nodig voor de 
uitvoering van de overeenkomst, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke taak of verplichting. 



Door de aard van onze werkzaamheden delen wij meestal uw gegevens met de bank(en), 
verzekeraar(s), uw gemeente, de belastingdienst en andere (semi) overheidsinstellingen. Wij delen 
dan alleen de informatie die zij nodig hebben om hun werkzaamheden voor u te kunnen verrichten 
of hun diensten voor u te kunnen realiseren. 
 
Om te kunnen voldoen aan de overeenkomst of wettelijke verplichting maakt Bewindvoering ’t 
Gooi B.V. gebruikt van software van derden. Met deze software leveranciers zijn verwerkers 
overeenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens.  
 
Uw rechten ten aanzien van der verwerking persoonsgegevens  
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u van de hier 
beschreven rechten gebruik maken.  
 
Mocht u zich willen beroepen op een van deze rechten verzoeken wij om contact met ons op te 
nemen.  
 
Inzage  
U heeft het recht om gegevens in te zien die Bewindvoering ‘t Gooi B.V. over u verwerkt  
 
Rectificatie  
Áls u meent dat uw gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht om correctie van deze 
gegevens te vragen.  
 
Verwijderen van uw gegevens 
Wanneer u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt hiervoor een verzoek indienen. Zolang 
wij werkzaam zijn op basis van de beschikking kunnen wij niet (altijd) voldoen aan een verzoek om 
uw gegevens te verwijderen. Dat kan dan alleen na het beëindigen van de beschikking of het 
beëindigen van een wettelijke bewaartermijn. 
 
Beperking van de verwerking 
Wanneer u de verkering van persoonsgegevens door Bewindvoering ’t Gooi B.V. wilt beperken 
kunt hiervoor een verzoek indienen. Ook aan dit verzoek zullen wij in het kader van onze functie 
als wettelijk vertegenwoordiger niet altijd kunnen voldoen. 
 
Bezwaar  
U heeft recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien u van 
mening bent dat de verwerking onrechtmatig plaats vindt. Maakt u daarvoor eerst gebruik van 
onze klachtenprocedure. 
Als dat niet tot een goede oplossing leidt heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de 
website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  
 
Vragen of klachten.  
Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door (naam 
organisatie), neem dan contact op ons op  
 
Contactgegevens:  
Naam kantoor:   Bewindvoering ’t Gooi B.V. 
Postadres:   Postbus 14 
Postcode:  1270 AA   Huizen 
 
Email:    info@bewindvoering-gooi.nl 
Telefoon:  035-6295454 (elke werkdag tussen 10 en 13 uur) 


