Privacyverklaring Lansingh Bewind
Lansingh Bewind is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij van u verwerken
Lansingh Bewind verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- NAW gegevens
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Burgerservicenummer (BSN)
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Kopie identiteitsbewijs
- Bankrekeningnummer
- Financiële gegevens
- Medische gegevens
- Familiebetrekkingen
- Gegevens van minderjarige personen jonger dan 16 jaar. (Wij verwerken enkel en alleen
persoonsgegevens van minderjarigen indien dit in het belang is van uw financiële
administratie).
- Overige (bijzondere en/of gevoelige) persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefenen
van onze werkzaamheden.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken
Lansingh Bewind verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Intakeprocedure en het indienen van verzoek tot onderbewindstelling;
- Uitvoering van de onderbewindstellingsbeschikking;
- Het verzorgen / ordenen van financiële administratie;
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
- Om u online toegang te geven via mijnonview;
- Informatieverstrekking vanuit Lansingh Bewind;
- Facturering
- Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
- Het behandelen van sollicitaties;
De hiervoor bedoelde doeleinden zijn gelegen in onderstaande rechtsgronden:
- de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens
voor een of meer specifieke doeleinden (art. 6 lid 1, sub a AVG)
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen (art. 6 lid 1, sub b AVG)
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6 lid 1, sub c AVG)
de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere
natuurlijke persoon te beschermen (art. 6 lid 1, sub d AVG)

-

-

de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de
verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6 lid 1, sub e AVG)
verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijk of van een derde, behalve wanneer de belangen of de
grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de
betrokkene een kind is. (art. 6 lid 1, sub f AVG)

Bewaren en beveiliging
Lansingh Bewind bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn
ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijn.
Lansingh Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan direct contact met ons op.
Derden
Lansingh Bewind deelt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisatie die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw
persoonsgegevens ook daar goed beveiligd zijn.
Gegevens inzien of overdragen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. 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 Lansingh Bewind en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid..
U kunt een verzoek tot inzage of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@lansinghbewind.nl.
Contactgegevens
Postbus 94
2660 AB Bergschenhoek
Telefoon: 06 – 21 30 14 01
E-mail: info@lansinghbewind.nl
www.lansinghbewind.nl

