
 

PRIVACYVERKLARING 
 
 
Solidus Bewindvoering en Inkomensbeheer en haar bewindvoerders respecteren de privacy van 
bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en deze 
veilig bewaren, is geheel volgens Europese en Nederlandse wetgeving.  
 
Beheerder van uw persoonsgegevens 
Solidus Bewindvoering en Inkomensbeheer 
Tilburgseweg 16C 
5051 AH Goirle 
E-mail:  info@solidusbi.nl 
Telefoon: 013-7370013 
 
Doeleinden van de gegevensverwerking 
Solidus Bewindvoering en Inkomensbeheer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt 
van onze dienst of omdat u akkoord bent gegaan met dat wij uw persoonsgegevens gebruiken. Ook 
kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op verzoek van de rechtbank. 
 
De persoonsgegevens die Solidus Bewindvoering en Inkomensbeheer verwerkt: 

 persoonlijke naam- en adresgegevens, 

 geboortedata, 

 persoonlijke telefoonnummers en e-mailadressen, 

 en overige persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitoefen van onze werkzaamheden 
 
De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Solidus Bewindvoering en Inkomensbeheer 
verwerkt: 

 burgerservicenummer (BSN), 

 legitimatiebewijs, 

 gegevens over uw financiële situatie 

 gegevens over uw schuldenproblematiek,  

 indien relevant beperkte medische gegevens en 

 indien van toepassing DigiD. 
 
Derden 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt: 

1. in verband met de uitvoering van de werkzaamheden als bewindvoerder/budgetbeheerder/ 
mentor, en 

2. indien wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. 
 
Partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen zijn onder meer: 

 instanties zoals de gemeente, belastingdienst, rechtbank,  

 schuldeisers,  

 hulpverleners, en  

 partijen waarmee een wettelijke verplichting is om de informatie te delen.  
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Contact  
Wanneer u Solidus Bewindvoering en Inkomensbeheer mailt (info@solidusbi.nl), worden de 
gegevens die u ons toestuurt zolang bewaard als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw 
e-mail nodig is voor de volledige beantwoording. 
 
Gebruik van cookies 
Wij maken geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s 
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer 
wordt opgeslagen.  
 
Inzage en correctie 
Na schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien in zoverre 
deze niet inzichtelijk zijn via mijnonview. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden 
bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. U kan ons 
tevens altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens door ons te 
laten verwerken. 
 
Opslag en verwijdering 
Uw persoonsgegevens worden in een adequaat beschermde omgeving in Nederland opgeslagen. Uw 
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor onze dienstverlening of zolang als 
bij wet verplicht is.  
 
Klachten 
Indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken, kunt u contact met 
ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Vragen  
Wanneer u  vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@solidusbi.nl. 
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