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Privacyverklaring Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering 

Kennemerland 
 
Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering Kennemerland, hierna te noemen ‘FBBK’ verwerkt bij 
het aanbieden en uitvoeren van haar diensten persoonsgegevens.  
Via deze privacyverklaring informeert FBBK over de verwerkingen die in het kader van haar 
dienstverlening plaatvinden. 
  
Deze privacyverklaring is van toepassing op : 

o (voormalig) cliënten waarvan FBBK wettelijk vertegenwoordiger is als curator, 
bewindvoerder en/of mentor; 

o (voormalig) cliënten waaraan FBBK in opdracht van de cliënt, diens  wettelijk 
vertegenwoordiger of zorginstelling diensten (financieel beheer of cliëntenkas) verleent; 

o opdrachtgevers, zijnde wettelijk vertegenwoordigers van cliënten. 

Verwerkte persoonsgegevens 
Binnen FBBK worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
 
(voormalige) cliënten curatele, bewindvoering, mentorschap en financieel beheer  
Van de cliënten waarvoor FBBK optreedt als curator, bewindvoerder, mentor of het financieel beheer 
voert,  legt  FBBK een cliëntdossier aan. In het cliëntdossier worden alle gegevens opgenomen die 
samenhangen met de door FBBK uitgevoerde taken. 

Het cliëntdossier bevat in ieder geval: de naam van de cliënt, diens woonadres, contactgegevens, 
BSN*, burgerlijke staat, nationaliteit, geboortedatum en plaats, contactgegevens naasten, kopie-ID-
bewijs*,  financiële gegevens*, verplichtingen, juridische vertegenwoordiging*, correspondentie, 
verslaglegging  en verantwoording.1 

(voormalige) cliënten cliëntenkas 
Van cliënten die gebruik maken van de cliëntenkas, verwerkt FBBK in ieder geval: de naam van de 
cliënt, diens woonadres, contactgegevens, gegevens over de juridische vertegenwoordiging van de 
cliënt, en financiële gegevens (inkomsten- en uitgaven via de cliëntenkas).  
 
Opdrachtgevers 
Van opdrachtgevers verwerkt FBBK de naam, het woonadres, contactgegevens en gegevens over de 
verhouding tot degene van wie de administratie is uitbesteed.  

Daarnaast worden die persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan 
de overeenkomst. Dit zijn voornamelijk (financiële)gegevens van degene op wie administratie 
betrekking heeft. 

  

                                                           
1 Gegevens aangeduid met een * worden alleen verwerkt als dat relevant is voor de taak die FBBK voor 
de cliënt uitvoert. 
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Gebruik van persoonsgegevens 
FBBK verzamelt en gebruikt de verkregen persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor 
de persoonsgegevens zijn verkregen en de daaraan gerelateerde doeleinden.  

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens van cliënten verwerken kunnen meer specifiek als 
volgt worden omschreven:  

• om de belangen van de cliënten van FBBK goed te kunnen behartigen; 

• om verantwoording af te leggen over de gedane werkzaamheden aan de cliënt, diens 
vertegenwoordiger of de betrokken instantie zoals de rechtbank of de Belastingdienst; 

• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die samenhangen met de taak van FBBK als 
curator, bewindvoerder of mentor van cliënt; 

• voor het uitvoeren van overeenkomst inzake het voeren van financieel beheer voor cliënten, 
of opdrachtgevers;  

• om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die rusten op FBBK. 
 

De bovengenoemde doeleinden (redenen) voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze 
cliënten en opdrachtgevers zijn tevens de wettelijke grondslagen voor deze verwerking, te weten de 
noodzaak van de verwerkingen: 

(i) het  uitvoeren van de overeenkomst met  de wettelijk vertegenwoordiger van de 
cliënt of met de opdrachtgever; of overeenkomst met de cliënt zelf  

(ii) de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen bij een goede en efficiënte 
bedrijfsvoering binnen FBBK;  

(iii) toestemming van de betrokkene; 
(iv) voldoen aan de op ons rustende wettelijke verplichtingen.  

Voor zover de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens het gerechtvaardigde belang van 
onze bedrijfsvoering is, houden we altijd het privacybelang van de betrokkene in ogenschouw.  

Ontvangers 
Het kan zijn dat FBBK gegevens van haar cliënten of opdrachtgevers verstrekt aan andere organisaties. 
Als dit gebeurt, gebeurt dit zorgvuldig en alleen voor de uitvoering van de opdracht of de rol die wij 
richting onze cliënten of opdrachtgever hebben.  

Een concreet voorbeeld van gegevens die FBBK uitwisselt is het  verstrekken van gegevens aan de 
rechtbank voor verantwoording over onze werkzaamheden.  

Bewaartermijn 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan noodzakelijk voor de 
doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan verschillen per (categorie) 
persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens van (voormalige) cliënten worden uiterlijk 5 tot 7 jaar na het einde van de door 
FBBK uitgevoerde dienstverlening verwijderd, tenzij deze op dat moment nog nodig zijn om te voldoen 
aan een op ons rustende wettelijke verplichting. 
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Beveiliging van persoonsgegevens 
FBBK heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens 
te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  

Het cliëntdossier is digitaal opgeslagen en beveiligd met two-factor authenticatie. Van de 
cliëntdossiers wordt dagelijks een back-up gemaakt. Daarnaast hanteert FBBK een autorisatiebeleid 
om de vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen. Enkel de medewerkers die belast kunnen zijn 
met het uitvoeren van een dossier hebben toegang tot de betreffende gegevens. 

Recht op informatie, inzage, verwijdering, overdracht en correctie 
Cliënten, hun wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht om de eigen persoonsgegevens in te 
zien en/of hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te laten verwijderen en/of af te 
schermen en/of om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Daarnaast 
hebben zij  het recht op beperking van de verwerking van hun  persoonsgegevens en het recht op 
overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens. 

Naast bovenstaande rechten hebben zij te allen tijde het recht om een klacht omtrent de verwerking 
van hun  persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Indien in deze privacyverklaring is aangegeven dat de verwerking van uw persoonsgegevens is 
gebaseerd op toestemming, heeft de betrokkene het recht om zijn of haar toestemming in te trekken. 
De intrekking van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van 
persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. 

Wijzigen Statement 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. 

Contact en vragen 
Voor specifieke vragen over de verwerkingen binnen FBBK kan contact worden opgenomen met de 
Privacy Officer van FBBK, telefoon: 023 - 30 30 700 of per e-mail: info@fbbk.nl.  

 

 

 


