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Privacyverklaring
Wetgeving
Met deze privacyverklaring geeft Beautiful Minds Bewindvoering invulling aan de Wet Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat en waarom?
In het aanvraagformulier voor het programma ‘Administratie Bewindvoering’ wordt gevraagd om de
volgende persoonlijke gegevens:




Naam, aanspreektitel, e-mailadres en telefoonnummer van de bewindvoerder. Het
programma wordt geleverd aan deze persoon. Communicatie over onder andere de levering
en facturatie wordt gericht aan deze persoon, bij voorkeur per e-mail, maar eventueel ook per
telefoon.
Naam, aanspreektitel, geboortedatum en BM- of CB-nummer van de onderbewindgestelde.
Deze gegevens worden in het programma vastgelegd, zodat het geleverde programma
persoonlijk en identificeerbaar is. Het programma is daardoor niet geschikt om voor anderen
te gebruiken dan uitsluitend voor de benoemde onderbewindgestelde.

Archieven
De gegevens die via het aanvraagformulier worden aangeboden, worden door Onview
opgeslagen in de volgende systemen van Onview (zie overeenkomst in de bijlage
toegevoegd):





inan i le order- en factuuradministratie.
Archief met geleverde programmabestanden.
E-mailarchief.
Website archief.
Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Onview en alle beveiligd met
complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij Onview bekend zijn en niet met derden gedeeld
worden.
De persoonlijke gegevens worden minimaal 7 jaar en maximaal 8 jaar bewaard.

Inzage, wijziging, verwijdering





Op verzoek van rechthebbende wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke
gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig).
Wijziging van de persoonlijke gegevens kunnen door de rechthebbende uitsluitend schriftelijk
worden doorgegeven aan Onview. Deze wijziging zal binnen vijf werkdagen worden
doorgevoerd in de finan i le administratie van nview e gegevens in de ar hieven ullen
daarbij niet worden gewijzigd.
Op verzoek van rechthebbende worden de persoonlijke gegevens binnen vijf werkdagen uit
alle archieven verwijderd. Na verwijdering is herlevering van het programmabestand niet meer
mogelijk.

Overige bepalingen



De persoonlijke gegevens worden nooit met derden gedeeld.
De bewindvoerder en de onderbewindgestelde hebben het recht om bij de Autoriteit
Persoonsgegevens een klacht in te dienen betreffende de verwerking van hun persoonlijke
gegevens.

