
Privacyverklaring   

Inter Linea hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.  
Deze privacyverklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij met deze informatie 
omgaan.  
 
Grondslag gegevensverwerking  

Inter Linea verwerkt gegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst, 
wegens een gerechtvaardigd belang of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming.  
De gegevens die wij van u ontvangen worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze 
heeft overlegd.  
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Om deze taak goed te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden over uw dossier 
worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:  

• Naam en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres  
• Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum  
• Gegevens over uw gezinssituatie  
• Gegevens over uw inkomsten en uitgaven  

• Gegevens over (eventuele) schulden  
 
Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Inter Linea zogenaamde 
‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:  

• Medische gegevens / informatie over uw gezondheid  
• Andere bijzondere gegevens die voor Inter Linea van belang zijn om uw belangen 

zo goed mogelijk te kunnen behartigen  
 
Vaak moet Inter Linea uw gegevens delen met andere personen of instanties zoals 
overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of (eventuele) schuldeisers.  
U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw 
wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren en dat niet meer informatie wordt verstrekt 
dan nodig is op dat moment.  
 
Waar bewaren wij uw gegevens?  

Inter Linea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongeoorloofde wijziging(en), 
ongewenst openbaarmaking tegen te gaan. Alle gegevens die wij van uzelf of anderen 
ontvangen, leggen wij vast in een digitaal dossier. Het digitale dossier bevindt zich in een 
elektronisch beveiligde omgeving.  

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?  

Uw gegevens worden door Inter Linea niet langer bewaard dan nodig voor het doel 
waarvoor zij zijn verzameld, het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals de fiscale 
bewaarplicht) of het uitvoeren van overeenkomsten.  
 

Uw rechten ten aanzien van de verwerking persoonsgegevens 

U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er 
sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen of te wissen.  



 
 
Recht van inzage 
U heeft het recht om uw gegevens in te zien die Inter Linea verwerkt. 
 
Recht op rectificatie 
Wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het 

recht rectificatie van deze gegevens te vragen. 
 
Recht op wissing 
Wanneer u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een schriftelijk 
verzoek indienen.  
 
Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Inter Linea wilt beperken kunt u 
hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.  
 
Recht op bezwaar 
U heeft het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, 
indien u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig plaatsvindt. Daarnaast heeft u 

ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
 
Vragen of klachten 

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Inter Linea, neem dan contact met ons op. 

 
Contactgegevens: 
Naam kantoor: Inter Linea 
Postadres: Postbus 41 
Postcode en plaats: 4430 AA ’s-Gravenpolder 
Contactpersoon: Ilse van der Velde 
E-mail: contact@interlineapif.nl 
Telefoon: 06 12 05 78 05 
 
Wijzigen privacyverklaring  

Inter Linea kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om 
periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop 
uw persoonlijke en financiële gegevens beschermd worden. 


