
Privacy Statement Jan van Setten  

We vinden jouw privacy erg belangrijk en willen dat je de verklaring snel begrijpt. Daarom houden we onze 
Privacy Verklaring graag Verwarrend Eenvoudig. Vind hieronder alle zaken omtrent de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Vragen? Neem gerust contact met ons op via: info@janvansetten.nl. 

Jan van Setten 

Business Innnovation Group Unlimited 
Rek-nummer: NL08 ABNA 0831263644 
BTW-nummer: 8097.33.110.B01 
Kvk-nummer: 24320018 
Tel-nummer: 06-53715395 
Adres: Amersfoortseweg 79, 3941EL, Doorn 
Website: www.janvansetten.nl 

Doordat je gebruik maakt van onze diensten 
zijn we verantwoordelijk voor de verwerking 
van jouw persoons/bedrijfsgegevens:

Voor- en Achternaam, E-mailadres, 
Bedrijfsgegevens, Adresgegevens, 
Telefoonnummer, Informatie die jij via 
onze website verstuurd & Bankgegevens 
(wanneer van toepassing)

Met welk doel?
Jou te kunnen bellen of mailen om onze 
dienstverlening goed uit te voeren.  

Jou te informeren over wijzigingen. 

Communicatie via elektronische nieuwsbrief 
(wanneer je je hiervoor hebt aangemeld).  

Jouw data bevindt zich (indien van toepassing) in 
(een van) de volgende systemen: 

Om jouw vragen te beantwoorden via social 
media, e-mail, per post of telefonisch. 

Afhandeling van de betaling. 

Wanneer wettelijk verplicht (bijv. 
belastingaangifte).  

We gebruiken de 
volgende systemen 
voor de verwerking 
van onze data:

 One Drive

Wordpress

Google Drive

MailChimp

Gmail

Wij hebben deze 
programma’s 
zorgvuldig 
geselecteerd 
en duidelijke 
afspraken over 
geheimhouding en 
beveiliging. 

Delen van 
gegevens met 
            
         e Partij 

We verkopen jouw 
gegevens niet aan 
derden. 

We maken gebruik van een derde 
partij voor onze website en de 
afhandeling van betalingen. 

We hebben met deze 
partijen stricte 
verwerkersovereenkomsten. 

Verder verstrekken we 
enkel persoonsgegevens 
wanneer dit wettelijk 
verplicht is. 

Handelend onder BIG Unlimited B.V.

*Op basis van grondslagen: Uitvoering Overeenkomst, Toestemming & Wettelijke Verplichting



Wij gebruiken slechts functionele cookies en 
analytic gegevens die geen inbreuk maken 
op je privacy.  En we maken  geen gebruik 
van geautomatiseerde besluitvorming. 

Cookies  & 
                Analytics

We bewaren je 
persoonsgegevens niet langer 
dan strikt nodig is om jouw 
doelen te realiseren. Verder 
hanteren wij de termijnen 
aangegeven door de 
Belastingdienst. 

We nemen de bescherming 
van jouw gegevens serieus 
en nemen passende 
maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste 
openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan.  

Alleen noodzakelijke personen 
hebben toegang tot jouw gegevens. 

Jouw data is beveiligd en afgeschermd.

We updaten en controleren onze 
veiligheidsmaatregelen regelmatig.  

Beveiligd

Bewaren

Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen

Wil je je gegevens inzien, 
aanpassen, verwijderen, of 
overdragen naar een ander 
(bedrijf)? Stuur hiervoor een 
verzoek naar: 
info@janvansetten.nl.  

Om misbruik te voorkomen 
vragen we je een kopie van je 
legitimatiebewijs mee te sturen. 
Let op: Scherm je BSN en 
pasfoto af, dit kan bijvoorbeeld 
met de 'KopieID'- app. 

We helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we 
er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt dit doen via deze link.  

We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen 
vier weken, op jouw 
verzoek. 

Minderjarigen met Toezicht

Als je 16 jaar of jonger bent, dan 
mag je uitsluitend onder 
toezicht van jouw ouders of 
wettelijke vertegenwoordigers 
gebruik maken van onze 
website. 

Wijzigingen

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in 
werking getreden op 19 mei 2018. 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd 
tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op 
onze website worden gepubliceerd. 
Raadpleeg deze privacyverklaring 
regelmatig, zodat je op de hoogte blijft.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

