
SAFE Betalen B.V.
www.safebetalen.nl
info@safebetalen.nl

voornaam, voorletters en achternaam
adresgegevens
(mobiele) telefoonnummer

e-mailadres
uniek adres van jouw apparaat (IP-adres)
unieke software gegevens van jouw apparaat

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ MOGELIJK VAN JOU VERZAMELEN
•
•
•

•
•
•

Om je als nieuwe SAFE gebruiker te registreren.
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
Voor Relatiebeheer en serviceberichten.
Voor het optimaal laten functioneren van de website.
Voor het maken van geanonimiseerde analyses van het gebruik van de website.
Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

•
•
•
•
•
•

WAAR WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR GEBRUIKEN

Met de wederpartij, alleen indien nodig (bijvoorbeeld naam en adres voor de betaling en verzending 
van een product).
Met partijen waar je nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, waaronder Online Betaalplatform 
voor het uitvoeren van de transacties).
Met de politie of overheidsinstanties in geval van verdenking van fraude, overtredingen of misdrijven.
Als wij wettelijk verplicht worden gegevens te verstrekken.

MET WIE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS DELEN
•

•

•
•

Je kan bij ons via info@safebetalen.nl opvragen welke gegevens wij van je geregistreerd hebben. 
Je kan je gegevens bij ons actualiseren.
Je kan ons vragen om jouw gegevens te verwijderen, wij verwijderen dan alleen de gegevens die wij 
niet hoeven te bewaren vanuit onze wettelijke verplichting. Transactie- en accountgegevens bewaren 
we maximaal 7 jaar. De termijnen gelden vanaf je laatste inlog. 

WELKE CONTROLE HEB JE OVER JOUW GEGEVENS?
•
•
•

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving.
SAFE Betalen spant zich in deze systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig 
gebruik van gegevens. 
Alleen onze medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden kunnen de 
gegevens inzien.

HOE GAAN WIJ MET JOUW GEGEVENS OM?
•
•

•

Bij het gebruik van de diensten en de website van SAFE Betalen verzamelen wij persoonsgegevens. Wij begrijpen het grote 
belang van het bewaken van de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt 
en beveiligd. Wij doen dit overeenkomstig toepasselijke privacywet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (de “AVG”). De AVG is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van ingezetenen van de 
Europese Unie. Op grond van de AVG zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentiiceerd of 
identiiceerbaar individu.  

SAFE BETALEN PRIVACY INFORMATIE

Bescherming van jouw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk.


