Privacyverklaring De Meent VOF
Waarborgen Privacy
De Meent VOF handelt wij volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden.
In onze privacyverklaring beschrijven wij welke informatie we verzamelen en hoe we
deze informatie gebruiken.
Toestemming
Door toestemming te geven voor het gebruik van uw (persoons)gegevens gaat u akkoord
met het gebruik van deze gegevens voor bedrijfsdoeleinden van De Meent VOF. Door
akkoord te gaan met onze privacyverklaring gaat u akkoord met de voorwaarden die wij
in de privacyverklaring hebben opgenomen. Uiteraard mag u te allen tijde uw
toestemming weer intrekken.
Vragen en/of klachten
Indien u meer informatie wilt ontvangen, vragen en/of klachten heeft over de privacy
voorwaarden van De Meent VOF, kunt u ons benaderen via email. Ons emailadres
is info@demeentadvies.nl.
Doeleinden en grondslag verwerking persoonsgegevens
De Meent VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Beoogde gegevensverwerking en doeleinden ten behoeve van
ondernemerscoaching.
Bij aanvang zendt de opdrachtgever aan De Meent VOF een opdracht voor begeleiding
van de (startende) ondernemer. Daarin zijn opgenomen persoonsgegevens waaronder
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer en burgerlijke staat.
Indien reeds voorhanden ontvangt De Meent VOF vooraf ook een door de cliënt opgesteld
(voorlopig) ondernemingsplan, eveneens met persoonsgegevens. Gedurende het
begeleidingstraject worden de cliënten gecoached richting start of doorstart van hun
onderneming. Het coachingstraject beschouwen wij als beëindigd 6 maanden na de
eindverslaglegging aan de opdrachtgever. Dit in verband met de ‘serviceperiode’ van 6
maanden waarin de cliënt een beroep kan doen voor aanvullend advies op de
dienstverlening van De Meent VOF. Na de ‘serviceperiode’ wordt het dossier
geanonimiseerd digitaal opgeslagen en voor het overige vernietigd.
2. Beoogde gegevensverwerking en doeleinden ten behoeve van
bedrijfseconomische onderzoeken.
Bij aanvang zendt de opdrachtgever aan De Meent VOF een opdracht voor het uitvoeren
van een bedrijfseconomisch onderzoek naar de levensvatbaarheid van het bedrijf van de
(startende) ondernemer. In de opdrachtbrief zijn opgenomen persoonsgegevens
waaronder naam, adres, woonplaats, geboortedatum, Burgerservicenummer en
burgerlijke staat. Een compleet dossier bevat (afhankelijk van de aard van de Bbzaanvraag), in willekeurige volgorde de volgende bescheiden en documenten:
•
•
•
•
•
•
•

het Bbz-aanvraagformulier met persoonsgegevens en onder andere de reden van
aanvraag,
ondernemingsplan (met persoonsgegevens, bedrijfsanalyse, branchegegevens en
financiële analyse) dan wel een doorstartplan met soortgelijke inhoud,
jaarrekeningen (verlies & winst, balans) van de afgelopen 3 jaren
bankafschriften, zakelijk en privé van afgelopen 3 maanden
overzicht van privé uitgaven,
overzicht van privé bezittingen,
overzicht van eventuele privé schulden

•

hypotheekbescheiden, polissen van lijfrente, levensverzekering et cetera.

Op basis van de genoemde informatie en een persoonlijk gesprek met de
ondernemer/cliënt stelt De Meent VOF het Bbz-adviesrapport op voor de gemeente
(opdrachtgever).
De doorlooptijd van haalbaarheidsonderzoeken is officieel maximaal 13 weken, in de
praktijk echter maximaal 2 tot 6 weken. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de
Bbz-aanvraag en de mate waarin informatie voorhanden is dan wel opgevraagd moet
worden.
Nadat De Meent VOF het advies aan de gemeente heeft uitgebracht blijft het dossier 6
weken behouden in verband met mogelijke bezwaren op het advies. Daarna zendt De
Meent VOF eventuele originele documenten per post aan cliënt dan wel de
opdrachtgever. De adviesrapportage wordt geanonimiseerd digitaal opgeslagen en de
overige bescheiden vernietigd.
Beoordeling noodzaak en proportionaliteit.
In het kader van de regeling Besluit Bijstand Zelfstandigen dient vastgesteld te worden
wie tot de doelgroep van de regeling behoort, alsmede dient rechtmatigheid van
vestiging te worden vastgesteld. Dat geldt voor hetgeen beschreven is onder a) en b).
Opdrachten van gemeenten in het kader van de Bbz-regeling betreffen aanvragen van
natuurlijke personen. Persoonsgegevens dienen overeen te komen met hetgeen in
Suwinet is geregistreerd.
Duur van de opslag van persoonsgegevens
De Meent VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor deze verstrekt zijn. Dit met inachtneming van het
genoemde onder 1 en 2.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken.
Voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@demeentadvies.nl.
Uiterlijk binnen 14 dagen reageren wij op uw verzoek.
Maatregelen ter beperking van risico’s.
De Meent VOF waarborgt de veiligheid van persoonsgegevens maximaal. Hieronder volgt
een beschrijving van de maatregelen:
•
•
•
•

Data opslag in de ‘cloud’ via Onedrive
Extra beschermde verzending e-mail bijlagen door middel van Attaching IT
Opbergen papieren dossiers in afgesloten ruimte
Dossiers worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Adviesrapporten
worden geanonimiseerd opgeslagen en overige documenten worden
verwijderd (digitaal) dan wel vernietigd (papier).

Beveiliging
De Meent VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@demeentadvies.nl
Aanpassingen Privacy verklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld per 9 mei 2018. Wij behoudens ons het recht voor
deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website www.demeentadvies.nl worden gepubliceerd.

