Privacyverklaring

Met welk doel verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van onze wettelijke taken als curator, bewindvoerder en mentor hebben wij uw
gegevens nodig.

Functionaris Gegevensbescherming
De directeur, dhr. K.P. de Jong, is bij Twecar B.V. verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering
van gegevensbescherming. U kunt met hem contact opnemen als u vragen heeft over de verwerking
van uw gegevens.

Informatie aan derden
Uiteraard dragen wij uw gegevens niet over aan derden, tenzij het nodig is op grond van
onze taken en verplichtingen als curator, bewindvoerder en mentor die nodig zijn om uw
belangen goed te behartigen.

Inzage gegevens door cliënten
Wij werken digitaal in een zeer goed beveiligde omgeving. Uw contacten met ons, uw
persoonlijke en financiële gegevens worden bij ons digitaal opgeslagen in ONVIEW. U hebt
via Mijn Onview al de mogelijkheid tot dagelijkse inzage in uw financiële gegevens. Als u
geen mogelijkheden hebt voor digitale inzage in uw financiën, krijgt u maandelijks achteraf
een papieren transactieoverzicht van de beheerrekening. Wilt u inzage in de rest van uw
dossier, dan kunt u daarvoor bij ons een verzoek indienen.

Recht op vergetelheid
U hebt het recht om uw gegevens te wijzigen en recht op vergetelheid, uiteraard als dit niet
in strijd is met onze wettelijke taken. Wij hebben voor de belastingdienst een bewaarplicht
en naar de rechtbank toe een jaarlijkse verantwoordingsplicht. Mocht de curatele, bewind
en mentorschap worden opgeheven/beëindigd, dan wordt uw dossier digitaal afgesloten
bewaard en alleen geraadpleegd als er een controle van bijv. de belastingdienst of rechtbank
plaatsvindt.

Website
De website van Twecar B.V./Bewindvoering Oosterhout is niet gericht op het verzamelen
van persoonsgegevens en wij maken geen gebruik van cookies voor functionele of
analytische doeleinden. De website is bedoeld om u de kans te geven met ons contact op
nemen over onze dienstverlening voor u en met het gebruik van deze mogelijkheid gaat u
daarmee akkoord. Wij kunnen u dan wel bellen of u een e-mail te sturen om een afspraak te
maken voor een gesprek over onze dienstverlening.

