NumberXII respecteert uw privacy. Op deze pagina leggen we u uit hoe we op
onze website www.number12.nl omgaan met uw privacy, welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

A NA L Y T I CS
Om onze website te kunnen verbeteren gebruiken we Google Analytics als
meet-tool. Deze statistieken zijn anoniem en dus niet op individuele
personen herleidbaar. We gebruiken deze statistieken alleen om trends te
kunnen ontdekken.

F O R M U L IE RE N
De website bevat diverse formulieren waarmee u snel informatie aan kunt
vragen. Wij zullen zeer zorgvuldig met de ingestuurde gegevens omgaan en
wij zullen deze gegevens alleen gebruiken voor het doel zoals beschreven bij
het formulier. We leggen de volgende persoonsgegevens vast:
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoon nummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door u in te
schrijven op deze website
Ook als u ons een e-mail stuurt met een vraag zullen wij zorgvuldig omgaan
met uw gegevens en de gegevens alleen gebruiken om uw vraag te
beantwoorden. Uw gegevens zullen wij nooit zonder uw toestemming aan
derden verstrekken, tenzij hier een juridische grondslag voor is.

RE G I S T RE RE N

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registreren,
zoals het ontvangen van nieuw aanbod dat past bij uw persoonlijke
voorkeuren. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw
hoeft in te vullen en uw persoonlijke voorkeuren kunt bekijken. We leggen de
volgende persoonsgegevens vast:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Voornaam:
Achternaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Geboorteplaats:
Burgerlijke staat:
Werkgever:
Beroep:
Salaris Netto:
Postcode:
Straat:
Nummer:
Toevoeging:
Telefoon:
Huisdieren:
Muziek instrumenten:
Woonwensen
Aantal Slaapkamers:
Min prijs:
Max prijs:
Oppervlakte +\-:
Gemeubileerd:
Gestoffeerd:
Buitenruimte:
Ligging:

C RE D I T CH E CK
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens
aan Experian. Experian zal op basis van deze gegevens een advies geven over
uw kredietwaardigheid. Experian gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar
uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of

informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door Experian,
zie: https://www.experian.com/privacy/index.html.

G E GE V EN S I N Z I EN , C O R R I G ER EN O F V E R WI J D ER EN ?
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 of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Number12 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar home@number12.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

H OS T I NG W E B S IT E
Onze website wordt gehost op een beveiligde server in Nederland. De
communicatie met deze server vindt plaats via SSL, zodat alle datauitwisseling versleuteld plaats vindt.

CO OK IE S
Deze website gebruikt cookies. Zie onze cookieverklaring.

V RA G E N
Heeft u vragen over de cookieinstellingen en/of het privacystatement van
www.number12.nl? Neem dan contact met ons op.

