
Privacyverklaring Census Beheer BV 

 

Waarom gebruiken we persoonsgegevens? 

Census Beheer BV  verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over u. De verwerking van uw 

gegevens zijn noodzakelijk voor de uitoefening van onze taak als (testamentair) bewindvoerder, 

mentor of curator dan wel worden uw gegevens verwerkt in de uitoefening van een overeenkomst of 

als gevolmachtigde. In deze verklaring leest u hoe en welke gegevens Census Beheer BV verwerkt. 

Wat is het doel van de verwerking? 

Wettelijke verplichting 

Ten aanzien van de cliënten is er sprake van wettelijke vertegenwoordiging, te weten curatele, 

bewindvoering en/of mentorschap. Per cliënt is er een beschikking aanwezig waaruit de wettelijke 

vertegenwoordiging blijkt. Alle gegevens welke worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de 

uitoefening van de taken als wettelijk vertegenwoordiger. 

Overeenkomst 

Census Beheer BV kan tevens in de uitvoering van een overeenkomst met u uw persoonsgegevens 

verwerken in de vorm van budgetbeheer. 

Wanneer u uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens aan Census Beheer BV verstrekt, dan 

stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenkomst met deze 

Privacyverklaring. Indien u de noodzakelijke persoonlijke- en/of vermogensrechtelijke gegevens niet 

verstrekt, is het voor ons onmogelijk de taak uit te oefenen. 

Toestemming 

Daarnaast kan er sprake zijn dat u geen cliënt bent, maar dat u toestemming verleent voor de 

verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van bijvoorbeeld als gevolmachtigde of als 

contactpersoon van een cliënt. 

 

De volgende gegevens van cliënten worden door Census Beheer BV verwerkt: 

• Voor- en achterna(a)m(en) 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Adresgegevens 
• Woonplaats 
• Burgerlijke staat 

• Nationaliteit 
• E-mailadres 
• Telefoonnummer 
• Bankrekeningnummer(s) 
• Indien bekend naam en geboortedatum  
              (inwonende) kinderen 
 

 

 

 

 



Census Beheer BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de cliënt: 

 Burgerservicenummer (BSN) 

 Kopie identiteitsbewijs 

 Stukken inzake inkomen, uitgaven om de begroting op te stellen  

 Gegevens inzake schulden en schuldeisers om bijvoorbeeld een regeling te treffen 

 Stukken inzake verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding voor zover noodzakelijk 

voor de uitoefening van de wettelijke vertegenwoordiging. 

 Dossier gerelateerde overige documentatie: Plan van Aanpak, relevante correspondentie en 

overeenkomsten, werkgevers- of bedrijfsinformatie, machtigingen, overeenkomsten en 

voortgangsverslagen van dossierbehandelaars. 

 Juridische gegevens: beschikkingen en uitspraken die relevant zijn voor de behandeling van 

het dossier. 

Wat zijn uw rechten als het om uw persoonsgegevens gaat? 

Via uw inlogaccount dat u kunt aanvragen via uw contactpersoon van Census Beheer BV kunt u 

inzage krijgen in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Indien u geen 

account heeft  en inzage wenst in alle gegevens die Census Beheer BV  van u heeft en/of als u 

gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij 

Census Beheer BV .  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@censusbeheer.nl of naar 

Postbus 5105, 5800 GC Venray. Binnen uiterlijk een maand zal er op uw verzoek worden gereageerd. 

Indien u wilt dat andere personen – bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners – kunnen beschikken 

over uw financiële gegevens, dan geeft u ons schriftelijk of per email (met uw handtekening) 

toestemming om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per email 

weer intrekken, zonder opgaaf van reden. 

Wanneer verstrekken wij gegevens aan derden? 

Census Beheer BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit noodzakelijk is voor 

de uitoefening van de taak als wettelijk vertegenwoordiger, voor de uitvoering van een 

overeenkomst, met uw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Census Beheer BV legt verantwoording over het (testamentair) bewind, mentorschap of curatele dan 

wel als gevolmachtigde af aan de cliënt en/of aan de kantonrechter zoals wettelijk bepaald. Er wordt 

geen verantwoording aan derden afgelegd tenzij anders overeenkomen of afgesproken. In het kader 

van de verantwoording controleert onze accountant de juistheid en de volledigheid van alle 

gegevens. Hij krijgt voor dat doel toegang tot de dossiers. De accountant heeft een 

geheimhoudingsplicht. 

 



Hoelang bewaren wij u gegevens? 

Census Beheer BV  bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het doel te 

realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan één jaar 

na het laatste contact, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of- in het geval van een 

wettelijke bevoegdheid – wij niet door de kantonrechter zijn benoemd. Indien er sprake is van 

bewindvoering, mentorschap of curatele zal Census Beheer BV  uw gegevens maximaal zeven jaar 

bewaren. Dit is de wettelijke bewaartermijn waaraan Census Beheer BV zich dient te houden. 

Vragen, opmerkingen of klachten 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft tot deze privacyverklaring  waarop Census Beheer BV 

uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons 

klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via 

het klachtenformulier op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of door een brief te sturen 

naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag. 

Met welke systemen werkt Census Beheer BV? 

Census Beheer BV werkt met de softwaresystemen van Stratech Perspectief, Kluwerbelastingpraktijk 

en OpenDis. Er zijn verwerkersovereenkomst aanwezig.  

Om uw persoonsgegevens te beschermen neemt Census Beheer BV passende maatregelen. Census 

Beheer BV maakt gebruik van ICT-diensten die ondersteuning bieden bij het functioneren en veilig 

houden van onze systemen. 

Stratech Perspectief  wordt gebruikt voor het beheren van de gegevens van cliënten, het verrichten 

van betalingen en het afleggen van verantwoording aan cliënt en rechtbank. 

OpenDis wordt gebruikt voor de digitale opslag van alle cliëntgegevens en de correspondentie met 

derden alsmede als archief. 

Kluwer Belastingpraktijk wordt gebruikt voor de aangifte inkomstenbelasting. 

Wijzigingen 

Census Beheer BV  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring. De meest recente versie staat steeds op de website van Census Beheer BV. 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

