PRIVACY STATEMENT DECO DAYLIGHT BV
INLEIDING
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens
opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik
kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
DECO DAYLIGHT BV
DECO DAYLIGHT BV, gevestigd aan Stadseiland 78, 8243 HV Lelystad, is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze gegevens:
Stadseiland 78
8243 HV Lelystad
Telefoon: +31320841302
E-mail: contact@decodaylight.com
Website: www.decodaylight.com
Kamer van Koophandel: 60266074
Robert Versteeg is de Functionaris Gegevensbescherming van Deco DayLight BV.
Hij is te bereiken via versteeg@decodaylight.com
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
DECO DAYLIGHT BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
producten en/of diensten van DECO DAYLIGHT BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van
een contactformulier op de website en/of per email/brief/telefoon/visitekaartje aan ons heeft
verstrekt.
DECO DAYLIGHT BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw bankgegevens
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Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht
van DECO DAYLIGHT BV op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die
worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor DECO DAYLIGHT BV
optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht
van DECO DAYLIGHT BV plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van
deze betreffende derden. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook
vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens
worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25
mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement willen wij
u hierover nader informeren.
Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DECO DAYLIGHT BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen, indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Het verbeteren van onze producten en diensten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- DECO DAYLIGHT BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- DECO DAYLIGHT BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
DECO DAYLIGHT BV kan na uw toestemming nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u
geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan
de nieuwsbrief.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DECO DAYLIGHT BV gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsook analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
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U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen. Op onze website kunt u doorlinken naar sociale
media kanalen. Via deze links kunnen de betreffende sociale media kanalen cookies plaatsen.
Op het gebruik van cookies door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf
verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden
verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de
betreffende sociale media kanalen van toepassing.
Google Analytics
De website van DECO DAYLIGHT BV verzamelt gegevens om de website te verbeteren.
Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van een website bezoek, op
welke links er wordt geklikt of de pagina’s die die veel worden bezocht. De gegevens die
Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan een persoonlijke
naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen
Google Analytics.
De termijn dat wij uw gegevens bewaren
DECO DAYLIGHT BV bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van
de overeenkomsten, het verstrekken van service en garantie. Deze termijn is in ieder geval
niet langer dan 5 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter
voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
Geautomatiseerde besluitvorming
DECO DAYLIGHT BV 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 of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van DECO DAYLIGHT BV) tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden
DECO DAYLIGHT BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. Gegevens zullen nooit verkocht
worden aan derden.
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Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens
door DECO DAYLIGHT BV en heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van
haar klanten, prospects, zakelijke relaties en bezoekers van haar website.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld
websites of apps waar DECO DAYLIGHT BV op haar website en in haar mailingen naar verwijst.
DECO DAYLIGHT BV adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites
te raadplegen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
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 DECO
DAYLIGHT BV 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 contact@decodaylight.com .
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. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.
DECO DAYLIGHT BV wil 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-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DECO DAYLIGHT BV 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 aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via contact@decodaylight.com
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