
Privacy statement   

1.  Inleiding
Bij SET98 zetten wij ons in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Het is onze overtuiging dat het uw 
informatie is, het is persoonlijk, en als zodanig respecteren we dat. We willen ook het vertrouwen van onze klanten 
behouden.

Onze privacyverklaring geeft u gedetailleerde informatie over wanneer en waarom we uw  
persoonlijke gegevens verzamelen, hoe we deze gebruiken en hoe we deze veilig houden.

We kunnen u het advies geven die u verdient, vanwege de informatie die u met ons deelt.

SET98 is de gegevensbeheerder van uw persoonsgegevens.

Contact gegevens voor SET98: Prins Bernhardstraat 1, Nederland.
Per telefoon + 31 (0) 643498972 of u een e-mail sturen simonevanlint@set98.nl
Als u vragen heeft over uw informatie of het gebruik ervan, neem dan contact op met Simone van Lint via e-mail: 
simonevanlint@set98.nl.

Hoewel het niet verplicht is om alle informatie te verstrekken zoals hieronder vermeld, mocht u ervoor kiezen om 
dit niet te doen, dan kan SET98 u niet het volledige aanbod van ontwerpen bieden die we te bieden hebben.

2.  Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen
Over het algemeen verzamelen we uw gegevens wanneer u besluit om met ons te communiceren en een ontwerp 
door ons te laten maken. Dan het nodig zijn om meer persoonlijke informatie te verzamelen.

3.  De soorten informatie die we verzamelen
We verzamelen alleen de informatie die nodig is om een ontwerp te kunnen maken en om u op de hoogte te 
houden. Er zijn situaties waarin u kunt kiezen om ons bepaalde informatie niet te geven, maar dit kan bijvoorbeeld 
het niveau van het ontwerp beperken dat we kunnen bieden.
Informatie die we rechtstreeks van u kunnen verzamelen:
 • Voornaam, voorvoegsel en/of achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie en kerntaken
 • Andere informatie die de klanten denken is nuttig
Wij zullen verder geen persoonlijke informatie verzamelen:

4.  Waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken
De informatie die we over u hebben, wordt op verschillende manieren gebruikt. Hier zijn de belangrijkste: om  
een door u gevraagd ontwerp te maken, u op de hoogte te stellen van het ontwerpproces of updates die u heeft 
aangevraagd, u te voorzien van nazorg of contact met u op te nemen als we aanvullende informatie moeten  
verkrijgen of verstrekken.

5.  Hoe wij omgaan met uw informatie en andere organisaties
SET98 zal uw persoonlijke informatie nooit delen, verkopen, verhuren of verhandelen aan derden voor  
marketingdoeleinden.



Sommige van onze service providers hebben mogelijk toegang tot uw gegevens om namens ons services uit te 
voeren. Zij zullen uw gegevens niet gebruiken voor iets anders dan het duidelijk omschreven doel met betrekking 
tot de dienst die zij verstrekken.
We kunnen uw gegevens delen met:
 •  Dienstverleners die namens SET98 werken voor de uitvoering van een contract dat we aangaan met hen 

of u, bijvoorbeeld een derde party (meubelleveranciers, meubelmaker, aannemer, drukker),  Database 
Services, website hosting, accountant, internetprovider of e-mail delivery service.

 •  Waar dit nodig is, bijvoorbeeld op verzoek van de politie of een regelgevende of overheidsinstantie die 
illegale activiteiten onderzoekt.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, geen gegevensoverdracht via het internet is 100% veilig. Wij kunnen dus 
niet instaan voor de veiligheid van de informatie die u aan ons verstrekt en willen uw aandacht vestigen op het feit 
dat u dit op eigen risico doet.

6.  Hoe wij uw gegevens beschermen
Het beschermen van de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt is iets waar SET98 zich voor inzet. We  
hanteren robuuste en passende technologieen en beleidslijnen, zodat de informatie die we over u hebben  
beschermd is tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik, bijvoorbeeld ons eigen netwerk is beschermd.
We bewaren uw gegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in deze 
privacyverklaring en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We zullen niet meer informatie bewaren 
dan we nodig hebben. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer 
informatie over hoe lang we uw gegevens bewaren.

Persoonlijke informatie Bewaartermijn Reden
Voornaam, voorvoegsel en/of achternaam 7 jaar Wettelijke belastingplicht
Adres, postcode, woonplaats 7 jaar Wettelijke belastingplicht
Telefoonnummer 7 jaar  Voor contact en voor mogelijke 

nazorg
E-mailadres 7 jaar  Om de factuur te verzenden, voor 

contact en voor mogelijke nazorg
Bedrijfsinformatie 7 jaar Wettelijke belastingplicht
Andere informatie 7 jaar  Voor coaching en voor mogelijke 

nazorg

7.  Uw keuzes
U moet het gemakkelijk vinden om de persoonlijke informatie die we over u hebben te openen en te wijzigen, of 
om te vragen dat we stoppen met contact met u op te nemen. Het zijn uw gegevens en we willen ervoor zorgen 
dat u zich er in de controle over voelt.

Door een e-mail te sturen naar simonevanlint@set98.nl u vragen om te verwijderen (Houd rekening met de  
opslagperiodes hierboven) of uw persoonlijke gegevens bij te werken. 
 
8.  Updates of wijzigingen in de privacykennisgeving en nadere informatie
Deze verklaring kan worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen bij SET98 of bijvoorbeeld om 
wijzigingen in regelgeving of wetgeving weer te geven.

De laatste bijwerking van deze verklaring was op 11 november 2020.

Nadere informatie over de regelgeving en wetten inzake gegevensbescherming kan worden via de websites van 
de lokale regelgevende instanties/autoriteiten. We hebben een paar voor uw gemak opgesomd:

Taalkoppeling

Nederlandse https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/AVG-nieuwe-Europese-privacywetgeving/
algemene-informatie-AVG  
 

Privacy Statement bijgewerkt op 11 november 2020


