PRIVACY STATEMENT

Lichtmeesters B.V. gevestigd aan Rembrandtlaan 17-H, 5462 cj te Veghel,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacy statement. u heeft recht uw persoonsgegevens in te zien,
te corrigeren en/of te verwijderen. neemt u hiervoor contact met ons op.

lichtmeesters b.v.
rembrandtlaan 17-h
5462 cj veghel
+31 (0)40 - 304 1563
mail@lichtmeesters.com
www.lichtmeesters.com
NL20RABO0303136820
BIC: RABONL2U
BTW: NL855124763B01
KVK: 63175738

persoonsgegevens die wij verwerken.
Lichtmeesters B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. het ontvangen van (deels) onderstaande persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze
dienstverlening en/of levering van goederen te kunnen verlenen.
-

voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
bankrekeningnummer
fiscaal nummer/btw nummer

onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar,
tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. we kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
we raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.
met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Lichtmeesters B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het afhandelen van uw/onze betaling(en)
- het leveren van goederen en/of diensten
- Lichtmeesters B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Lichtmeesters B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of systemen,
zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lichtmeesters B.V.) tussen zit.
hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Lichtmeesters B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld. wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (catagorien) persoonsgegevens:
- personalia, voor de duur van 5 jaar, i.v.m. de eventuele aanwezige garantie termijnen op de geleverde goederen,
- bankrekeningnummer en fiscaal nummer, voor de duur van 5 jaar, i.v.m. de verplichtte termijn die de overheid stelt
aan het bewaren van archief en/of administratie
Lichtmeesters B.V. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of te voldoen aan de wettelijke verplichting.
hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Lichtmeesters B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

