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Stappenplan AVG Stichting De Schuldencoach h/o DSC-bewindvoering
Binnen de organisatie zijn we bewust van het belang van het zorgvuldig en veilig verwerken van
persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn en worden niet ons bezit, we hebben ze te leen om onze taken te
kunnen uitvoeren. Het kantoor wordt afgesloten bij het verlaten ervan behalve als er een collega in het kantoor
aanwezig blijft. Bij het verlaten van de werkplek is de computer zo ingesteld dat deze binnen 5 minuten in de
met een wachtwoord/pincode/vingerafdruk beveiligde slaapmodus gaat. Er worden geen onbekende
gegevensdragers op de computers aangesloten door medewerkers. De gang wordt bij een vertrek uit het pand na
17.00 afgesloten. Op de computers zit algemeen erkende virussoftware. Aan het einde van de werkdag wordt de
werkplek opgeruimd, er liggen geen privacy gevoelige documenten in het zicht.
Basis voor het verzamelen van persoonsgegevens
Er zijn zes gronden die het verweken van persoonsgegevens legitimeren. Op het moment dat er
beschermingsbewind door de kantonrechter is uitgesproken is de grondslag een wettelijke verplichting. Omdat
wij reeds voor het uitgesproken bewind persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld voor de aanvraag van het
bewind) vragen we op ons intake formulier expliciet om toestemming aan de betrokkene(n) om aangeleverde
persoonsgegevens te mogen verwerken. Hierbij worden ze gewezen op ons privacy verklaring. Tot slot is er bij
ons sprake van een derde grondslag en dat is een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld budgetbeheer of
schuldbemiddeling.
Verwerkingsregister
In de bijlage bij dit document treft u het verwerkingsregister aan.
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Verwerkingsovereenkomst
Met onderstaande partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten:

Entiteit

Doel

Informer Online Nederland BV

Financiële administratie
M et behulp van de clouddienst Fiscaal
Gemak belastingaangiften en toeslagen
opstellen en digitaal aan de

Unit4

Belastingdienst zenden
M et behulp van clouddienst Stratech
Perspectief budgetbeheer,

Stratech Holding BV (en

bewindvoering en schuldbemiddeling

werkmaatschappijen)

uitvoeren
M et behulp van clouddienst AnnTac
archiveren van post en mails alsmede

AnnTac BV

het digitaal verzenden van documenten

Salarisbureau Hofstee & Kruisinga

Salaris administratie
Registratie domeinnaam, wehosting en

M ijndomein Hosting BV

email

PostNL Data Solutions

Scannen poststukken
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Datalekken
De Functionaris Gegevensbescherming is de heer AO van der Burg. Hij houdt in onderstaand register eventuele
datalekken bij en doet zo nodig melding ervan bij de autoriteit.

Datum
melding
autoriteit

Datum
ontdekking
..
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Bijlage verwerkingsregister

Activiteit Doeleinde

Buiten EU Betrokkenen

Grondslag

Bewaartermijn Ontvangers

Toestemming

2 maanden

Rechtbank

7 jaar

Rechtbank, schuldeisers
(deurwaarders/incasso),
Nee
contractpartijen,
overheid, hulpverleners

Rechthebbende

Schuldeisers
(deurwaarder/incasso)

Nee

Cliënt

Intake
Bewind aanvragen

Nee

Cliënt

Beschermingsbewind

Bewind uitvoeren
volgens wet en
regelgeving

Wettelijk

Schuldbemiddeling
MSNP tot stand
brengen

Overeenkomst

7 jaar

Beheren van
inkomen en betalen Overeenkomst
van lasten

7 jaar

Contractpartijen,
overheid

Nee

Cliënt

2 jaar

Belastingdienst

Nee

Werknemer

7 jaar

Belastingdienst

Nee

Cliënt,
rechthebbende en
werknemer

Wettelijk/overeenkomst 7 jaar

Belastingdienst

Nee

Cliënt en
rechthebbende

Budgetbeheer

Personeelsgegevens
Salarisadministratie Wettelijk
Administratie
Wettelijke
administratieve
verplichtingen
nakomen

Wettelijk

Belastingaangifte/toeslagen
Doen van aangifte
of aanvragen van
toeslagen
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