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PRIVACYVERKLARING
Inzicht + Grip is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in deze
privacyverklaring. Inzicht + Grip neemt de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus en gaat daarom
zorgvuldig met uw gegevens om.
Contactgegevens
www.inzichtengrip.nl
Delfland 5
9405 NJ Assen
Tel.: 06 830 320 19
Pauline van Smoorenburg is de Functionaris Gegevensbescherming van Inzicht + Grip. Zij is te bereiken via
info@inzichtengrip.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Inzicht + Grip verwerkt uw persoonsgegeven doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van werkzaamheden. Inzicht + Grip is er mee
bekend dat deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG).
Gegevens die verwerkt en bewaard kunnen worden zijn:
•
Naamgegevens (voor- en achternaam)
•
Geslacht
•
Adresgegevens
•
Geboortedatum
•
Telefoonnummer
•
E-mailadres
•
Financiële gegevens (w.o. alle mogelijke vormen van inkomsten en uitgaven alsmede
eventuele schulden of betaalachterstanden).
Doel
Inzicht + Grip zal, ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis
gekomen informatie, geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel
waarvoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden met, en beperkt tot de opdracht, zijnde de
overeengekomen activiteiten.
Wanneer u zich voor onze diensten aanmeldt via onze website, dan vragen wij u om uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens zullen worden gebruikt om met u in
contact te komen.
Wanneer u e-mail of andere berichten (bijvoorbeeld via ons contactformulier) naar ons verzendt, dan
zullen we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor uw
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te
beantwoorden. Deze gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde server van Inzicht + Grip.

Bewaartermijn
Cliëntgegevens worden op schrift en digitaal, op een beveiligde server, bewaard. De gegevens worden niet
langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer er geen overeenkomst tot stand is gekomen, zullen uw persoonsgegevens aan het eind van de
desbetreffende maand worden verwijderd.
In alle andere gevallen zullen relevante gegevens niet langer dan twee jaar na afloop van onze
overeenkomst worden bewaard. Een uitzondering daarop vormen gegevens die in ons boekhoudprogramma zijn opgenomen. Deze worden tenminste zeven jaar bewaard, met name om aan de wettelijke
bewaarplicht voor administraties van de Belastingdienst te voldoen.
Verstrekking aan derden
Inzicht + Grip behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij ten behoeve van de uitvoering van
een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder
schriftelijke toestemming van cliënten met derden gedeeld, behalve indien dit past binnen de gemaakte
afspraken in het budgetcoachingsplan of indien Inzicht + Grip hiertoe wettelijk verplicht is.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Beveiliging persoonsgegevens
Inzicht + Grip heeft passende, technische maatregelen genomen om persoonsgegevens (op schrift of
digitaal) te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.
Cookies
De website van Inzicht + Grip plaatst geen cookies.
Bescherming privacy cliënt
Inzicht + Grip informeert alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over deze
Privacyverklaring en de behandeling van de gegevens.
Rechten cliënten
Inzicht + Grip informeert cliënten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van deze
Privacyverklaring. Inzicht + Grip maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van de
Privacyverklaring mogelijk. Cliënten hebben te allen tijde recht op inzage van het dossier, evenals aan wie
eventueel informatie is verstrekt. Inzicht + Grip verstrekt deze gegevens op schriftelijk verzoek aan
klanten binnen drie weken.
Wij bieden u verder de mogelijkheid tot het veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die
aan ons is verstrekt. Als u gegevens aan wilt laten passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, dan
kunt u contact met ons opnemen. Zie bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres.
Inwerkingtreding.
Deze (vernieuwde) verklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.

