
Vroeg Eropaf - Informatieblad gebruik persoonsgegevens
Wij willen graag met u in gesprek over hoe wij u kunnen helpen om uw vaste lasten en uw 
achterstanden te betalen. Wij zijn medewerkers van PLANgroep en De Schoor (Team Vroeg Eropaf).  
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u te helpen. In dit informatieblad lichten we dit toe.

Waarom heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig?
De gemeente Almere heeft uw persoonsgegevens nodig om hulp te kunnen bieden in geval van 
betalingsachterstand bij de vaste lasten.

Wie wisselen persoonsgegevens uit bij Vroeg Eropaf? 

Waarom mag de gemeente uw persoonsgegevens gebruiken? 
Op basis van de wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening heeft de gemeente de taak om: 

* Zoals: Advies, Schulddienstverleningstraject, Ondersteuning Schuldstabilisatie en/of Wijkteam
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Schuldeisers doen 
melding bij team 

‘Vroeg Eropaf’ 
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er zijn. 
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Energie Water

Hoe werkt Vroeg Eropaf?
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Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

 Naam
 Adres
 Geboortedatum
 Geslacht 
   Telefoonnummer
 Klantnummer

 Bedrag betalingsachterstand
 Termijnbedrag
  Organisatie waarbij betalingsachterstand 

aanwezig is
 Oorzaak betalingsachterstand
 Vervolgtrajecten

€

€


📞

📅 


Wat zijn uw rechten?

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Heeft u een klacht?

0001234

 

 

Niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. 

In principe 5 jaar. Als een traject wordt afgebroken 1 jaar.

Bent u het niet eens met hoe de gemeente of de samenwerkingspartners 
met uw persoonsgegevens omgaan? En komt u er samen met hen niet uit? 
Dan kunt u de klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen of gebruik maken van uw rechten?

Gemeente Almere:  14 036
PLANgroep:  (036) 539 59 50 
De Schoor:  (036) 52 78 500

info@almere.nl
almere@plangroep.nl
info@deschoor.nl

Recht om vergeten
te worden

Recht om
in te zien

Recht om
te wijzigen

Recht op 
informatie
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