
 

 

 

 
Soort gegevens die 
worden verwerkt 

Wat voor een gegevens kunnen dit 
zijn? 

Voorbeelden gebruik van deze gegevens door 
Sustineo Financiële Hulpverlening 

1. Gegevens over 
wie u bent. 

Naam, adres, telefoonnummer, e-
mailadres, Gegevens die op uw 
identiteitsbewijs staan. 

Voor identificatie, om een overeenkomst op te 
stellen of om contact met u op te nemen. 

2. Gegevens over en 
voor 
overeenkomsten. 

Gegevens over uw financiële situatie, 
zoals loonstroken de waarde van uw 
woning, bankafschriften, toeslagen, 
belastingaanslagen, vaste lasten, VTLB 

Om uw financiële situatie en evt. uw schulden te 
kunnen analyseren, en voor het maken van een 
budgetplan en e.v.t. een VTLB 

3. Betaal- en 
transactie- 
gegevens. 

Gegevens van degene aan wie u betaald 
heeft, van wie u een betaling heeft 
ontvangen, wanneer een betaling heeft 
plaatsgevonden en wat het saldo is op 
uw rekening. 

·        Om een betaling voor u uit te kunnen voeren 
via de beheerrekening. 

·        Om een financiële analyse te kunnen maken 
in Onview. 

4. Bijzondere 
persoonsgegevens. 

Gezondheidsgegevens, strafrechtelijke 
gegevens, gegevens waaruit ras of 
etnische afkomst blijkt, 
Burgerservicenummer (BSN). 

·        We gebruiken uw BSN om bij de rechtbank 
bewindvoering aan te vragen. Uw belastingzaken 
te regelen. Bij de ABN AMRO een beheerrekening 
en e.v.t. leefgeldrekening te openen. Referentie 
bij de gemeente, CAK en zorgverzekering, en 
uitkeringsinstanties. 

·        We leggen – als u ons informeert en ons 
toestemming geeft – gegevens vast over uw 
gezondheid, bijvoorbeeld om een begroting van 
de kosten i.v.m. uw budget. 

5. Vastlegging e-
mails, en 
telefoongesprekken, 
Whatsapp 

·        E-mails die u aan ons stuurt Mailverkeer en Telefonische 
afspraken/informatie leggen we vast in uw 
dossier voor algemeen gebruik binnen ons 
kantoor bij afwezigheid van uw bewindvoerder 
kan uw dossier opgepakt worden door een 
vervangende bewindvoerder. 

·        Telefoonnotities 

·        Whatsapp berichtjes 

6. Gegevens die we 
van andere partijen 
ontvangen. 

Gegevens die we ontvangen van 
instanties aan de hand van het 
overleggen van de rechtbankbeschikking 

We gebruiken deze gegevens om een budgetplan 
te maken en e.v.t. uw schulden in kaart te 
brengen. 

7. Gegevens die we 
met andere partijen 
delen. 

·        Financiële gegevens. ·        We zijn verplicht bepaalde gegevens te 
verstrekken aan de belastingdienst bij het maken 
van de aangifte. 

·        Adviesgegevens ·        We zijn verplicht als u in een 
schuldsaneringstraject zit bepaalde gegevens te 
verstrekken aan de schuldhulpverlener/wsnp 
bewindvoerder. 

·        Hypotheekgegevens ·        Ander partijen die namens ons gegevens 
verwerken omdat we hen inschakelen bij onze 
dienstverlening. 

·        Gegevens die we verstrekken aan 
andere partijen om te helpen bij onze 
dienstverlening 

·        U kunt ons vragen om bepaalde gegevens te 
delen derde. 

·        Gegevens waarvan u ons heeft 
gevraagd die te delen met een andere 
partij 

 

  


