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PRIVACY VERKLARING BOOMS BEWIND 
 
Deze privacyverklaring zet nader uiteen op welke wijze Booms Bewind invulling geeft aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden.  

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens  

Vanuit de benoeming door de kantonrechter tot bewindvoerder dient Booms Bewind haar taken 
goed uit te voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier. Hiertoe worden persoonlijke 
gegevens bewaard en gebruikt. Deze gegevens betreft de informatie die u heeft aangeleverd, 
alsmede de gegevens van derden die nodig zijn om uw belangen als bewindvoerder te kunnen 
behartigen. Ook persoonsgegevens van uw partner, kinderen en/of familie, voor zover noodzakelijk 
en van toepassing, worden vastgelegd.  

Booms Bewind registreert onder andere de volgende gegevens: 
 
• Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres  
• Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en -plaats 
• Gegevens over uw gezinssituatie  
• Gegevens over uw inkomsten en uitgaven  
• Gegevens over eventuele schulden  
• Rekeningnummers en banktransacties 
• Belastinggegevens  
• Gegevens t.a.v. uw arbeidsverleden. 
 
Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Booms Bewind zogenaamde ‘bijzondere 
gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Zoals: 
• Medische gegevens en/of informatie over uw gezondheid   
• Een verklaring van uw hulpverlener   
• Nationaliteit 
• Lidmaatschap vakvereniging 
• Gegevens omtrent een eventueel strafrechtelijk verleden   
Andere bijzondere gegevens die voor Booms Bewind van belang zijn om uw belangen zo goed 
mogelijk te kunnen behartigen. 
 
Met wie worden uw gegevens gedeeld?  

Vaak moet Booms Bewind uw gegevens delen met andere mensen of instanties, zoals 
inkomstenverstrekkers, banken, gemeenten, schuldeisers en hulpverlenende instanties. U mag erop 
vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk 
vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat 
moment. In het kader van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de 
volledigheid van alle gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft 
een geheimhoudingsplicht.  
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Bewaartermijn en recht op inzage/wijziging persoonsgegevens 

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Booms 
Bewind wordt gehouden. U heeft 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 Booms Bewind en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben 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@boomsbewind.nl  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine 
Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Booms Bewind wil u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard?  

Booms Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom heeft zij passende 
maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen en om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
 
De website van Booms Bewind is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. 
 Alle elektronisch gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving en in applicaties die 
Booms Bewind gebruikt.  
 
Booms Bewind maakt gebruik van de volgende applicaties:  
 IGOR van leverancier Piekoo uit Utrecht. Dit online softwarepakket wordt gebruikt voor de 

primaire processen, zoals het archiveren van documenten, beheren van uw inkomsten, uitgaven 
en eventuele schulden, alsmede het monitoren van de workflow en versturen van 
correspondentie.  U kunt online inloggen op dit systeem. 

 Office 365 van leverancier Microsoft B.V. voor het verwerken van emailverkeer, overige 
correspondentie en documenten.   

 Apple cloudopslag.   
 Internetbankieren van de bank(en), waar de beheer-, leefgeld- en/of spaarrekeningen  lopen.   
 
Zowel bij IGOR, Microsoft Office 365 als Apple worden de gegevens ‘in the cloud’ opgeslagen. Op 
deze wijze is de back-up van gegevens automatisch geregeld en worden de gegevens voldoende 
veiliggesteld. 
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Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens?   

Uw gegevens worden alleen verwerkt door de bewindvoerder Milou Booms.  
Tijdens haar afwezigheid kan het zijn dat uw gegevens door bewindvoerder Esther van den Brink van 
Regionaal Bewind BV worden beheerd en behandeld. Met haar is een door de rechtbank 
goedgekeurde waarnemingsovereenkomst gesloten.  

Cookies en web statistieken 

 
Booms Bewind maakt geen gebruik van cookies. Voor het genereren van web statistieken maakt de 
website www.boomsbewind.nl gebruik van Google Analytics. 

Contact: 

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht 
indienen volgens het klachtenreglement.  
Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, 
neem alstublieft contact op met Milou Booms: info@boomsbewind.nl  of 06 48 22 44 70 
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