Privacyverklaring:
Waarom worden privacygegevens verwerkt, gedeeld en bewaard?
•

•

Om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren betreffende, budget coaching, bewindvoering,
mentorschap en curatele. Dit houdt in dat bij budget coaching minder gegevens zullen
worden verwerkt dan bij de andere diensten.
Via de website worden gebruikersgegevens verzameld en bewaard voor het verbeteren van
de website.

Op welke basis worden de privacygegevens bewaard?
•
•

Bij Bewindvoering, mentorschap en curatele worden op basis van de afgegeven beschikking
door de rechtbank privacygegevens verzamelt, verwerkt, gedeeld en bewaard.
Bij Budget coaching worden op basis van de budget coaching overeenkomst privacygegevens
verzamelt, verwerkt en bewaard. Als het nodig is om gegevens te delen met derden is dit op
basis van een ingevulde en ondertekende machtiging.

Waar worden deze gegevens bewaard?
•

Bij Irenebudget wordt alle papieren administratie in gescand en digitaal in de Cloud bewaard.
Hierna wordt het papier verzameld en bewaard in de archiefkast voor archiefvernietiging.
Deze doos wordt door Irene van Donkelaar zelf aangeboden bij Remondis in Ede. Enkele
noodzakelijke gegevens worden ook op papier bewaard. Deze zitten in een dossiermap in
een afgesloten dossierkast.

Hoe worden deze gegevens gedeeld?
•
•
•
•
•

Schriftelijk per post
Schriftelijk per mail
Per telefoon
APP en sms
In overlegvormen

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
•
•

•
•

Ingevulde contactformulieren via de website worden nadat er contact is geweest verwijderd.
Komt een dossier na aanmelding niet tot een actief dossier, wordt deze verwijdert uit het
systeem. Bijvoorbeeld op het moment dat de rechter een negatieve beschikking heeft
verstuurd. Of dat u op eigen initiatief de aanmelding beëindigt.
Dossiers bewindvoering, mentorschap en curatele moeten wettelijk bepaald 7 jaar bewaard
blijven. Hierna zullen zij volledig worden verwijderd uit het systeem.
Dossiers budget coaching worden volgens KIWA-richtlijnen tot 1 jaar na het laatste contact
bewaard. Hierna zullen zij volledig worden verwijderd uit het systeem.
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