Privacy statement
Dit is het privacy statement van Light4Food B.V. , gevestigd te 5961 PX Horst aan de
Maas, Expeditiestraat 11 (hierna: Light4Food), www.light4food.com.
In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We
maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij
deze gebruiken. Wij leggen ook uit hoe u, uw gegevens kunt inzien, wijzigen of
verwijderen. We vinden het belangrijk dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u
aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die door Light4Food
verzameld worden via aanvraagformulieren, beursbezoeken, e-mail, telefoon en andere
manieren. Deze persoonsgegevens worden vrijwillig verkregen en enkel met vooraf
verkregen toestemming van de betrokken opgeslagen.
Doel gebruik van gegevens
Light4Food kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
-

om u aanvraag of opdracht te verwerken en af te handelen, door Light4Food zelf
of door andere die bij de afhandeling betrokken zijn.
marketing, om u op de hoogte te houden van activiteiten van Light4Food middels
een mailing, nieuwsbrief of andere uiting;
het in behandeling nemen/afhandelen van sollicitaties;
het opstellen van statistieken over het gebruik van de Light4Food website via
Google Analytics.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij
daartoe verplicht zijn op basis van de wet of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst tussen u en Light4Food.
Gegevensverwerking
Bij een aanvraag, opdracht of anderszins kán Light4Food B.V. een of meerdere van
onderstaande gegevens verwerken. Het gaat om:
-

Voor- en achternaam
(post)adres
Telefoonnummer
Emailgegevens
Website
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de
werkzaamheden waarvoor opdracht is verstrekt

Opslag van gegevens en bewaartermijnen
Light4Food B.V. bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is om aan onze
verplichtingen te voldoen – d.w.z. om de dienst of het product te leveren, te factureren,
klachten af te handelen, enz. Het betreft hier geen privacygevoelige informatie echter wel
persoonsgebonden informatie.
De verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen op de hosting en beheersystemen van
SAM Office. Dit systeem is streng beveiligd.
Opzegging en intrekking
Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om
gegevens voor een maximale periode te bewaren of te laten verwijderen. Er zal in dat geval
een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze
verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend.
Beveiliging
Light4Food neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het
algemeen emailadres info@light4food.com
Contact
Indien u contact op wilt nemen voor eventuele vragen of klachten zijn wij bereikbaar via het
centrale telefoonnummer +31 77 207 0008 of via het algemene emailadres
info@light4food.com. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen
Light4Food heeft het recht om dit privacy statement te wijzigen. De meest recente versie is
te allen tijde terug te vinden via onze website www.light4food.com

