
PRIVACYVERKLARING BEWIND MET ELAN 

Bewind met Elan is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals 

beschreven in deze privacyverklaring. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze taak 

als beschermend bewindvoerder uit te kunnen voeren. Wij gebruiken de gegevens op basis van een 

beschikking van de kantonrechter, waarbij gelden en goederen onder bewind zijn gesteld. Indien wij 

gegevens gebruiken voordat de beschikking is uitgegeven, doen wij dit enkel ter voorbereiding van 

de onderbewindstelling. Wij zullen hiervoor uitdrukkelijk om uw toestemming vragen.  

De volgende persoonsgegevens dient u aan ons te verstrekken en zijn noodzakelijk voor het kunnen 

indienen van het verzoek tot onderbewindstelling. Deze volgende gegevens zullen door ons gebruikt 

gaan worden: 

Naam / Adres / Woonplaats / Telefoonnummer / e-mailadres / Leeftijd / Geslacht / Burgerlijke staat / 

Kopie geldig legitimatiebewijs / Gegevens omtrent uw financiële situatie (het kan noodzakelijk zijn 

dat ook de persoonsgegevens van familieleden verwerkt moeten worden).  

De beschermingsbewindvoerder mag zijn werk uitvoeren op basis van de beschikking waarin hij tot 

beschermingsbewindvoerder van een rechthebbende is benoemd. Voor het goed uitvoeren van het 

bewind, verzamelen en bewaren wij in ieder geval de volgende gegevens in uw dossier: 

De beschikking / Kopie van uw legitimatiebewijs / Loon- en salarisspecificaties / 

Toeslagbeschikkingen / Aanslagen inkomstenbelasting / Jaaropgaven / Bankgegevens / 

Jaarafrekeningen vaste lasten / Overige beschikkingen / Polis bladen verzekeringen / Kopieën van 

belastingaangiften etc.  

Het delen van uw persoonsgegevens doen wij niet zomaar. Enkel indien het noodzakelijk is om ons 

werk uit te voeren, zullen wij uw gegeven gebruiken. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de 

volgende doeleinden: 

 Uitvoering van het bewind 

 Klantcontact en communicatie 

 Wettelijke verplichtingen 

 Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen en managementrapportages 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in OnView, een specifiek softwarepakket voor 

bewindvoerders. Login is met een wachtwoord. Het wachtwoord is alleen bij de gebruiker bekend en 

is versleuteld opgeslagen. Er worden geen gevoelige gegevens lokaal opgeslagen. De computer kan 

dus gebruikt worden door anderen. Communicatie met OnView gaat over een SSL (Secure Sockets 

Layer)/HTTPS verbinding. Met een ‘Managed Firewall’ wordt het datacenter beveiligd. Linfosys 

verzorgt het beheer en updates van de Firewalls. OnView draait op meerdere clusters met meerdere 

virtuele servers. Voorts is er een actieve 24/7 monitoring van hard-, software en netwerk 

bandbreedte en draaien ze op meerdere clusters met meerdere virtuele servers (te allen tijden vijf 

volledige back-ups van uw data uit huis).  

Overige gegevens worden in de Cloud (Dropbox) ofwel op een andere beveiligde manier bewaard. 

Voor zover wij het kunnen controleren, zal er gebruik gemaakt worden van servers in een land die 

een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of indien dit anderszins is toegestaan onder de 

AVG. 



Uw rechten ten aanzien van de verwerking persoonsgegevens treft u aan in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit zijn onder andere: 

 Recht van inzage 

 Recht op rectificatie 

 Recht op wissing 

 Recht op beperking van de verwerking 

 Recht op bezwaar 

Indien u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig plaats vindt, neem dan contact met ons 

kantoor op. Voorts kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit 

Persoonsgegevens (www.autoriteitspersoonsgegevens.nl). 

Deze privacy verklaring is per 21 november 2018 in werking getreden. 

http://www.autoriteitspersoonsgegevens.nl/

