Privacy Policy
Als u de website van Bloomlighting bezoekt, vragen wij u bij het invullen van het contactformulier of bij
het plaatsen van een bestelling om uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend
om uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden of uw bestelling adequaat te kunnen afhandelen. Indien
gegevens voor andere doeleinden gebruikt worden, vragen wij eerst uw toestemming. Uw gegevens
worden nooit verkocht aan derden en wij stellen ze alleen ter beschikking aan derden, die betrokken
zijn bij het uitvoeren van uw bestelling of afhandeling van uw vraag. Onder uw persoonlijke gegevens
verstaan wij alle unieke persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Gebruik van uw gegevens
• Uw persoonlijke gegevens hebben wij nodig om uw informatievraag of bestelling zo goed en
snel mogelijk te kunnen uitvoeren en u te informeren over aanvullende zaken c.q. voor een
verzoek om aanvullende informatie. Wij vragen u daarom het contactformulier zo volledig
mogelijk in te vullen.
•

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen in een database bestand t.b.v. bijvoorbeeld
interessante ontwikkelingen, nieuwsbrieven of marketingactiviteiten.

•

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers, die in opdracht van
ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor het
uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens
voor eigen doeleinden te gebruiken.

•

Wij maken geen gebruik van sociale media zoals bijv. twitter en facebook.

•

Wij zijn te vinden op LinkedIn, Facebook, Instagram en Pinterest, echter wij zullen uw gegevens
nooit via dit medium verstrekken of gebruiken, tenzij u hiervoor toestemming geeft/ons dit
verzoekt.

Uw rechten
• Recht op inzage: u heeft recht op kosteloze inzage in of en zo ja welke persoonsgegevens wij
van u verwerken.
•

Recht op rectificatie: Indien de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist of onvolledig
zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren.

•

Recht op wissen van gegevens: u hebt het recht om ons op elk moment te verzoeken uw
persoonsgegevens te wissen wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het
oorspronkelijke doel van de verstrekking.
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Werken bij Bloomlighting
Om contact met u op te nemen en een goed beeld van uw geschiktheid te krijgen, vragen wij u om
onderstaande gegevens:
• Naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, opleiding, werkervaring en een
motivatiebrief.
In dienst treden bij Bloomlighting
Om een correcte arbeidsovereenkomst op te stellen en u te registreren in onze personeelsadministratie
hebben wij onderstaande gegevens nodig:
• Uw volledige voornamen en achternamen.
•

Uw woonadres.

•

Uw geslacht.

•

Uw geboortedatum en geboorteplaats.

•

Uw burgerlijke staat.

•

Uw nationaliteit.

•

Het telefoonnummer waarop u het best bereikbaar bent.

•

Een kopie van uw identiteitsbewijs/paspoort en van uw bankpas. Deze zijn nodig om uw
identiteit vast te stellen en wij zijn verplicht uw gegevens door te geven aan de belastingdienst.

•

Uw rijbewijs. Indien u onder werktijd gebruik dient te maken van een auto, moeten wij
vaststellen of u een geldig rijbewijs heeft.

•

Noodgevallen. Wij hebben een extra telefoonnummer nodig van uw partner, ouders, of goede
kennis om in geval van calamiteiten uw directe omgeving hiervan op de hoogte te stellen.

Ook voor deze gegevens geldt dat wij deze uitsluitend gebruiken voor interne en wettelijke processen
en de gegevens nooit aan derde ter beschikking stellen. Mocht hiertoe toch een aanleiding zijn, dan
vragen wij te allen tijde uw toestemming.
Datalekken
Alle gegevens worden op een externe, beveiligde server opgeslagen. Wij doen al het mogelijke om uw
en onze gegevens maximaal te beschermen. Mocht er onverhoopt toch een datalek ontstaan, dan
stellen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Wij streven hierbij naar maximaal 2 werkdagen
nadat dit datalek is vastgesteld.
Vragen
Indien u nog vragen of bezwaren heeft naar aanleiding van bovenstaande informatie, kunt u deze stellen
via info@bloomlighting.nl Mocht uw bezwaar geen bevredigend resultaat geven, dan kunt u een klacht
indienen bij toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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