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Privacyverklaring Veen en Veste Bewind en Budget B.V. 
 
Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van 
de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. 
 
 
Onze contactgegevens 
Naam kantoor: Veen en Veste Bewind en Budget 
Adres: Spil 2-4 
Postcode / Plaats: 7881 BW Emmer-Compascuum 
Contactpersoon: Marco Ledda 
e-mailadres: info@veenenvestebewind.nl  
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Veen en Veste Bewind en Budget B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten als financieel dienstverlener en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een 
overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Burgerservicenummer 
- Nationaliteit 
- Land van herkomst 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 

 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
Veen en Veste Bewind en Budget B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u: 

- Lidmaatschap vakbond 
- Medische gegevens 
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Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door Veen en Veste Bewind en Budget B.V. verwerkt 
voor de volgende doelen: 

- Wanneer sprake is van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, 
wettelijke verplichting, overeenkomst, en gerechtvaardigd belang. 

- Verzorgen van het verzoek onderbewindstelling en waar van toepassing ondercuratelestelling. 
- Het uitvoeren van het beschermingsbewind op een wijze die de wetgever via de beginselen in art. 

1:431 BW 1 e.v. heeft vastgelegd, en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & 
Toezicht hebben vastgesteld. 

- Telefonisch contact 
- Het afhandelen van betalingen 
- Het verwerken van de beëindiging van onze dienstverlening. 

 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig is of wettelijk geregeld is 
voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. De bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij verwerken 
is maximaal zeven jaar. 
 
 
Delen met derden 
Veen en Veste Bewind en Budget B.V. verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend 
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken maken wij afspraken om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Veen en Veste Bewind en 
Budget B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
 
Beveiliging 
Veen en Veste Bewind en Budget B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. 
 
 
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens 
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt, heeft u op grond van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming het recht om uw persoonsgegevens: in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veen en Veste Bewind 
en Budget B.V. 
  
Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, 
door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar info@veenenvestebewind.nl.  
 
 
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor 
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit 
graag via de heer Marco Ledda, telefoonnummer: 0591-230006 of e-mail: info@veenenvestebewind.nl. 
 
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
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