Privacy regelement
deNoodzaak is zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens. De regels zijn
vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als beschermingsbewindvoerder heeft deNoodzaak toegang tot veel persoonlijke informatie over jou.
Bijvoorbeeld je adres, BSN nummer, je bankrekening, je verzekeringen, enz.
Het is nodig om informatie door te gegeven aan bedrijven waarmee jij te maken hebt. Bijvoorbeeld je
werkgever, de Gemeente, de Belastingdienst, de energiemaatschappij, de woningbouwvereniging, je
zorgverzekering enzovoort.
De bewindvoerder kan ook overleg hebben met jouw begeleider, arts of (alleen als jij dat goed vindt) met
iemand van jouw familie. Bijvoorbeeld om goed samen te werken of om te bepalen welke kosten gemaakt
moeten worden.
De bewindvoerder zal ook overleggen met anderen als er bijvoorbeeld ernstige zorgen of problemen zijn
waarbij deNoodzaak niet kan helpen. Bijvoorbeeld bij vermoedens van verslavingsproblemen of
verwaarlozing of mishandeling.
Gesprekken over niet-financiële zaken zal deNoodzaak alleen voeren als dat echt nodig is en natuurlijk het
liefst samen of in overleg met jou. Soms moet de bewindvoerder onderwerpen of werkzaamheden die niet
onder beschermingsbewind vallen, onderbrengen bij instanties die daarvoor zijn. Van overleg met derden
wordt altijd een notitie gemaakt in het dossier en deze notitie mag jij (digitaal) opvragen of inzien.
deNoodzaak registreert klantgegevens in Onview. Onview is speciaal voor bewindvoering beveiligde
software van Linfosys. Hier zijn ook de bankrekeningen aan gekoppeld. Met je eigen inlognaam en
wachtwoord kun je altijd zien welke bij- en afschrijvingen er op jouw rekening zijn gedaan.
Persoonlijke gegevens van klanten worden door deNoodzaak nooit voor marketingdoeleinden gebruikt of
verkocht.

Alle bevoegdheden, taken en verplichtingen van deNoodzaak gelden bij afwezigheid (ivm vakantie
of ziekte van de bewindvoerder) voor waarnemer Loosbewindvoering.
Als de bewindvoering eindigt en de rechtbank heeft de eindafrekening goedgekeurd, zal jouw
dossier na vijf jaar worden vernietigd. Dat kan eventueel op jouw verzoek eerder gebeuren.
Met het ondertekenen van dit document, laat je weten dat je begrijpt waarvoor deNoodzaak jouw gegevens
gebruikt, dat je daarmee akkoord gaat en weet welke rechten jij hebt.
Datum + plaats:

Handtekening:

