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PRIVACYREGLEMENT VAN CREDIS INKOMENS- EN VERMOGENSBEHEER B,V

Artikel 1:
Begripsomschrijving, dit reglement verstaat onder:
a) AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming: de door de Europese Unie vastgestelde regels ter bescherming van
persoonsgegevens van alle EU-burgers. Deze regeling geldt met ingang van 25 mei 2018;
b) Bewindvoerder: Een natuurlijk of rechtspersoon die door de rechtbank is aangesteld als beschermingsbewindvoerder,
bedoeld in titel 19, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) of als bewindvoerder elders bedoeld in het Burgerlijk Wetboek of als
bewindvoerder WSNP, bedoeld in titel lll van de Faillissementswet (Fw);
c) Mentor: Een natuurlijk of rechtspersoon, die door de rechtbank is aangesteld tot mentor als bedoeld in titel 20 boek 1 BW;
d) Curator: Een natuurlijk of rechtspersoon, die door de rechtbank is aangesteld als curator, bedoeld in titel í 6, boek 1 BW of
curator, bedoeld in titel I van de Faillissementswet;
e) Executeur: Een natuurlijk persoon, die door een overledene bij testament is aangesteld of door de kantonrechter (als
vervanger) is benoemd;
f) Vereffenaar: Een natuurlijk persoon, die door de rechtbank is aangesteld om een nalatenschap te beheren en te vereffenen
(afwikkelen);
g) Onderbewindgestelde: Een natuurlijk persoon die door de rechtbank op grond van titel 19 Boek í BW of elders bepaald in het
BW onder beschermings- (of meerderjarigen-)bewind is geplaatst of een schuldenaar die op grond van titel lll van de
Faillissementswet tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is toegelaten,'
h) Ondercuratelegestelde: Een natuurlijk persoon die door de rechtbank op grond van titel 16 boek 1 BW onder curatele is
geplaatst of een gefailleerde die op grond van de Faillissementswet titel I is geÍailleerd;
i) Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
j) (Gegevens-)registratie: Alle vezamelde en vastgelegde gegevens;
k) Veruverken/veruverking: Een of meer handelingen, waarbij persoonsgegevens via geautomatiseerde systemen worden
verwerkt, vezameld, vastgelegd, gebruikt, vezonden, en dergelijke;
l) Persoonsgegevens: Alle informatie waarmee een persoon kan worden geidentificeerd en/of kan worden geïndividualiseerd
binnen onze organisatie;
m) Credis: Hiermede wordt zowel Credis lnkomens- en Vermogensbeheer B.V., als Credis Executele als Vereffening B.V, als
Credis Beheer B.V. bedoeld;
Artikel 2:
Het doel van het verurerken van persoonsgegevens is het uitvoeren van wettelijke taken als bewindvoerder, mentor, curator,
executeur of vereÍfenaar;
Het doel van het verwerken van persoonsgegevens kan ook zijn gelegen in het uitvoeren van taken op grond van een tussen
partijen gesloten schriftelijke overeenkomst, strekkende tot schuldhulpverlening (beschreven in artikel 48 WCK) of het beheer
van inkomen;
Tenslofte kan het doel van het veÍwerken van persoonsgegevens zijn gelegen in het uitvoeren van taken, die bij testament door
een overledene in het kader van de aÍwikkeling van zijn nalatenschap aan Credis zijn opgedragen of voor welke taak Credis
door de erfgenamen is aangewezen;
Artikel 3:
Het verwerken van persoonsgegevens geschiedt alleen ten aanzien van personen voor wie door een bewindvoerder, mentor,
curator, schuldhulpverlener, inkomensbeheerder of werknemer van Credis, het bewind, het mentorschap, de curatele, het
faillissement, de WSNP, de schuldhulpverlening of het inkomensbeheer wordt uitgevoerd of voor wie door Credis een
nalatenschap wordt afgewikkeld ;

Artikel 4:
De registratie van persoonsgegevens omvat alle gegevens die nodig en noodzakelijk zijn om de in artikel 2 omschreven
werkzaamheden te verrichten. De gegevens kunnen onder andere betrekking hebben (doch niet uitsluitend) op geboortedatum
en -plaats, voor- en achternamen, BSN, familiebetrekkingen, inkomsten en uitgaven, arbeidsbetrekkingen, lidmaatschappen en
medische en strafrechtelijke gegevens. Gegevens die niet nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van het
beschermingsbewind, het mentorschap, de curatele, de schuldhulpverlening, het inkomensbeheer of de afi/vikkeling van de
nalatenschap worden niet verwerkt;
Artikel 5:
De in het voorgaande artikel 4 bedoelde gegevens worden verkregen van:
. deonderbewindgestelde
. degene, ten behoeve van wie het mentorschap is ingesteld
. deondercuratelegestelde
. de persoon wiens inkomen wordt beheerd
. verwanten van de overledene
r werkgevers
. uitkeringsinstanties
o crediteuren
. banken
. borgen
. hulpverleningsinstellingen(hulpverleners)
o notarissen
I andere niet genoemde personen of instellingen die een relatie met betrokkenen hebben en waarvan er een wettelijk, vitaal,

gerechtvaardigd en/of publiek belang is om deze gegevens te veniverken;



Artikel 6:
Verwerkingsverantwoordelijke is de directie van Credis. Deze stelt met inachtneming van wettelijke bepalingen ter uitoefening
van de aan de onderneming verstrekte taken het doel van en de middelen voor de veruverking van persoonsgegevens vast. De

directie delegeert de verstrekking van de gegevens aan bij Credis werkzame personeelsleden en zorgt ervoor dat de
bepalingen van dit reglement in acht worden genomen.
lndien betrokkene met betrekking tot de gegevensveMerking vragen of opmerkingen heeft, kan hij contact opnemen met de
directie van Credis (postadres: Postbus 156, 3240 AD Middelharnis);
Artikel 7:
Rechtstreeks toegang tot de gegevens hebben:

. de bewindvoerders

. de curatoren

. de aan de onderneming verbonden juristen

. de secretariële medewerkers en overig ondersteunend personeel

. de boekhouder en de accountant die zijn belast met het vaststellen van de financiële positie van de onderneming

. de auditor die voor het toezicht vanuit het Kwaliteitsbureau of Bureau WSNP oÍ de branchevereniging BPBI de kwaliteit van
Credis toetsen

. het automatiseringsbedrijf;
Artikel 8:
De bewindvoerder, de mentor, de curator, de executeur en de vereffenaar is van rechtswege verplicht aan (onder andere) de
volgende organisaties of personen (persoons-)gegevens verstrekken:

. rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden

r andere bij het beschermingsbewind, mentorschap, curatele, vereffening betrokken personen op de griffie van de
rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad der Nederlanden

. betrokken personen bij het toezicht door het Landelijk Kwaliteitsbureau of het Bureau WSNP

r andere, van rechtswege door de uitvoering van het beschermingsbewind, mentorschap, curatele, schuldhulpverlening,
inkomensbeheer of vereffening geconfronteerde personen of organisaties;
De bewindvoerder, mentor, curator, schuldhulpverlener, budgetbeheerder of vereffenaar (executeur) kan, indien er een

kennelijk belang voor de onder bewind, curatele of mentorschap gestelde is, persoonsgegeven verstrekken aan:

. werkgevers

. uitkeringsverstrekkers
o woningbouwverenigingen
. energieleveranciers
r belastingdienst
r crediteuren(schuldeisers)
o schuldhulpverleners of bewindvoerders WSNP

. anderhulpverlenendeinstellingen
r overige partijen met wie betrokkene een overeenkomst heeft gesloten waardoor betrokkene verplichtingen is aangegaan,

die gevolgen hebben voor het vermogen van betrokkene;
Het verstrekken van deze inÍormatie door Credis heeft plaats op basis van het in Nederland geldend recht (waaronder de AVG).
Dit alles ten behoeve van betrokkene uit hoofde van overeenkomst met of toestemming van betrokkene, dan wel krachtens
wettelijk vereiste of een vitaal, publiek of rechtmatig belang;
Artikel 9:
Andere verstrekking van persoonsgegevens aan personen en instanties buiten het in artikel 8 genoemde, vinden slechts plaats
indien betrokkene oÍ diens vertegenwoordiger een getekende volmacht met dit doel heeft verstrekt aan de bewindvoerder,
mentor, curator, schuldhulpverlener, budgetbeheerder of vereffenaar (executeur);
Artikel 10:
De verwerkte persoonsgegevens worden Credis uit de persoonsregistratie veruvijderd en vernietigd, in ieder geval zeven jaar na

het sluiten van het dossier, zulks in verband met bewaarverplichtingen uit hoofde van onder andere de Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen en het BW;
Artikel 11:
Betrokkene heeft onder voorwaarden recht op inzage in de door Credis van hem verwerkte persoonsgegevens, of een kopie
van zijn persoonsgegevens in overdraagbaar formaat, op correctie van (onjuiste) gegevens, recht op vergetelheid (het laten
verwijderen van persoonlijke data), op overdracht van gegevens aan een door betrokkene op te geven derde en op opschorting
van de verwerking van gegevens, die nog in ondezoek staan. Betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van
(bepaalde) persoonsgegevens.
lndien de verwerking van gegevens berust op een met betrokkene gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld tot schuldhulpverlening,
kan hij zijn toestemming tot verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde inhekken;
Betrokkene heeft bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en beroep in te stellen bij

de rechter;
Artikel 12:
De verwerkte persoonsgegevens bevinden zich ten kantore van Credis of op de seryers van Credis;
Artikel 13:
Dit privacyreglement geldt vanaf heden en vervangt alle hiervoor gepubliceerde privacyreglementen van Credis.

Aldus opgemaakt en getekend te Sommelsdijk,
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