Privacyverklaring inkomensbeheer
Persoonsgegevens
Stichting AV Inkomensbeheer verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige
manier. Wij voldoen in de behandeling van deze persoonsgegevens tenminste aan de eisen
van de Algemene Verondening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).
Stichting AV Inkomensbeheer verwerkt persoonsgegevens over u, zodat zij in haar functie
als uw inkomensbeheerder uw belangen naar behoren kan behartigen. Vanuit het contract
inkomensbeheer vloeit voort dat wij de benodigde persoonsgegevens verzamelen en
gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. De persoonsgegevens die wij
verwerken zijn:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Burgerservicenummer
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres
• Bankrekeningnummer
• Inkomensgegevens
• Uitgavengegevens
• Gegevens met betrekking tot het vermogen en schulden
• Gegevens van uw partner, kinderen of eventuele overige inwonenden
• Eventuele overige gegevens die nodig zijn voor het uitoefenen van onze
werkzaamheden

Bewaren/Archiveren
De digitale gegevens die Stichting AV Inkomensbeheer verwerkt, worden opgeslagen in een
beveiligde omgeving. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende systemen:
• Onview; bewindvoerdersoftware voor het beheren van (financiële) gegevens.
• E-mail archief (digitaal)
• Documenten (digitaal en op papier)
De gegevens worden op grond van artikel 44 van de Kwaliteitsverordening
Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders gedurende zeven
jaar na het beëindigen van het inkomensbeheer bewaard.

Delen met derden
Stichting AV Inkomensbeheer verstrekt u gegeven niet aan derden tenzij dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van onze taken als uw inkomensbeheerder.
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Inzage, correctie en verwijdering
U heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het recht om
uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten corrigeren als deze niet correct zijn en uw
gegevens te laten verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen via
info@avinkomensbeheer.nl of naar Postbus 1293, 3600 BG Maarssen.

Datalek
Indien er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch een inbreuk in verband met
persoonsgegevens plaatsvindt, zal hiervan een melding worden gemaakt bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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