Privacyverklaring Stichting Abecura
Stichting Abecura is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens
zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Uw privacy is belangrijk voor Stichting Abecura. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om
onze taak als beschermingsbewindvoerder uit te voeren. We hechten veel waarde aan de
bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt,
waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.
Artikel 1. Bereik
Deze verklaring is van toepassing op de dan wel geheel, dan wel gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin
te worden opgenomen.
Deze verklaring is van toepassing binnen Stichting Abecura en heeft betrekking op de verwerking van
persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en/of overige contactpersonen.
Artikel 2. Doel
Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is om te kunnen beschikken
over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van (wettelijke) doeleinden, alsmede het
voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
Stichting Abecura gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- voor een juiste uitvoering van de dienstverlening die door Stichting Abecura wordt
verleend;
- om in verband met onze dienstverlening met cliënt en betrokken organisaties te
communiceren;
- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en verzoeken van bevoegde autoriteiten;
- om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor
algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor audits en
andere administratieve doeleinden.
Artikel 3. Verwerking gegevens
De gegevens die wij van uzelf of derden ontvangen, leggen wij vast in een fysiek en digitaal dossier.
Het digitale dossier bevindt zich in een elektronisch beveiligde omgeving. Tevens leggen wij gegevens
vast in de volgende programma’s:
- OnView; dit programma wordt gebruikt voor de primaire bedrijfsprocessen.
- Microsoft Outlook; dit programma wordt gebruikt voor het verzenden en verwerken van
e-mailberichten.
- Internetbankieren; dit programma wordt gebruikt voor o.a. betaalopdrachten en het
downloaden van transacties.
Artikel 4. Beveiliging gegevens
Stichting Abecura neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking,
onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat uw
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gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met
Stichting Abecura.
Artikel 5. Derden
Stichting Abecura verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering
van het beschermingsbewind of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken, sluit Stichting Abecura een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een
correcte beveiliging van uw gegevens.
Artikel 6. Inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens niet juist zijn, kunt u dit
doorgeven aan Stichting Abecura.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of verzoek tot
intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:
info@abecura.nl.
Artikel 7. Bewaartermijn
Stichting Abecura bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen
waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Na beëindiging
bewind hanteert Stichting Abecura de wettelijke termijn van 7 jaar.
Artikel 8. Website
Stichting Abecura maakt voor de website gebruik van Google Analytics. Dit zijn cookies, waarmee wij
kunnen nagaan hoe u gebruik maakt van onze website. De door Google verzamelde informatie
(inclusief uw IP-adres) wordt opgeslagen door Google op servers in de VS. Google gebruikt die
informatie om ons te informeren over uw surfgedrag, om rapporten over de website-activiteiten op
te stellen, etc. Google mag die informatie volgens haar eigen voorwaarden aan derden verschaffen
als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover die derden de gegevens namens Google
verwerken. Google zal uw gegevens niet combineren met andere informatie die zij over u heeft en
Google houdt zich aan de Safe Harbour-beginselen. Dat betekent in feite dat Google hetzelfde niveau
van beveiliging en verantwoorde omgang met uw gegevens garandeert, zoals dat in Nederland en de
rest van Europa verplicht is.
Overigens kunt u het plaatsen van cookies gewoon weigeren als u dat echt niet wilt, door uw
browser erop in te stellen dat u van onze website (of van alle websites) geen cookies wilt ontvangen.
Ook kunt u alle cookies die al opgeslagen staan op uw computer verwijderen. Meer informatie over
het in- en uitschakelen en verwijderen van cookies, vindt u in de help-functie van uw browser.
Artikel 9. Klachtenregeling
Indien u van mening bent dat Stichting Abecura in strijd handelt met deze verklaring of geldende
privacywetgeving of onzorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u te allen tijde een
klacht bij ons indienen via info@abecura.nl of via telefoonnummer: 079-8894523. Uiteraard zullen
wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen om te zorgen dat uw klacht wordt opgelost.
Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heeft u het
recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Artikel 10. Wijzigingen
Stichting Abecura kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring en adviseert u dan ook om
periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw
gegevens beschermd worden.
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