Privacystatement LCC

Privacy & cookie statement
Verantwoordelijke
Lifestyle Care Concept (LCC) is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat LCC beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurd en
op welke manier. LCC is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en
zorgvuldige wijze worden verwerkt.
Persoonsgegevens
LCC verwerkt persoonsgegevens in de zin van arDkel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informaDe
kunnen verschaﬀen over een geïdenDﬁceerde of idenDﬁceerbare natuurlijke persoon. LCC verwerkt uw naam, adres (indien
bekend), telefoonnummer en e-mailadres indien u via de website uw gegevens hebt achtergelaten of indien u op andere wijze
contact met ons hebt opgenomen.
Grondslag van de verwerking
LCC moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit arDkel 6 van de AVG. Op grond van
dit arDkel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene
(arDkel 6, eerste lid, sub a, van de AVG) en indien dat noodzakelijk is voor een goede dienstverlening, waaronder het aangaan en
uitvoeren van uw opdrachten (arDkel 6, eerste lid, sub b, van de AVG).
Bij het invullen van een contacOormulier (op de website), of het bellen of e-mailen naar ons kantoor of een van onze medewerkers,
worden uw gegevens opgeslagen en bewaard. LCC kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die U invult op
het contacOormulier. Daarom vragen we expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw
toestemming te allen Djde weer intrekken. U kunt ons daarover een e-mail sturen op onderstaand mail adres.
Beveiliging persoonsgegevens
ArDkel 32 van de AVG verplicht Lifestyle Care Concept om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het
verlies van persoonsgegevens of onrechtmaDge verwerking tegen te gaan. De verzending van (persoons)gegevens vindt via een
beveiligde verbinding plaats.
Bewaartermijn persoonsgegevens
LCC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (arDkel 5, eerste lid, sub e, van
de AVG). LCC bewaart uw gegevens daarom één jaar. Gedurende deze Djd zou het redelijkerwijs kunnen voorkomen dat wij U
benaderen aan de hand van uw verzoek om contact.
Surfgedrag
Wij houden de bezoekgegevens van onze website bij. Uw gegevens, waaronder uw IP adres, eventuele(gebruikers-)naam en overige
gegevens die uw computer of browser aan ons stuurt, worden door ons opgeslagen en gebruikt voor analyDsche doeleinden ten
aanzien van het surfgedrag op onze website. De grondslag daarvoor is gelegen in het gerechtvaardigd belang van LCC.
Gebruik van Cookies
Wij maken gebruik van cookies bij het aanbieden van digitale informaDe en diensten op onze website. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer
wordt opgeslagen. Zo kunnen wij uw instellingen en gegevens onthouden. Bij een volgend bezoek aan onze website wordt de
informaDe in de cookies weer naar onze server gestuurd, waardoor wij uw gegevens weer ontvangen. U hebt het recht om te
vragen om inzage in en correcDe of verwijdering van uw gegevens. Neem daarvoor contact met ons op. U dient zich op verzoek te
kunnen idenDﬁceren. Meer informaDe omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de
instrucDes en/of met behulp van de hulp-funcDe van uw browser of op de website van De Consumentenbond.
Uw privacy rechten
U hee^ recht op inzage in uw persoonsgegevens (arDkel 15, van de AVG) en het recht om correcDe of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen (arDkel 16 en 17 van de AVG)
Als u wilt weten welke persoonsgegevens LCC van u verwerkt, dan kunt u een schri^elijk verzoek indienen om uw gegevens te laten
wijzigen en of aan te vullen. (arDkel 16, van de AVG)
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn?
Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (arDkel 16, van de AVG) U kunt, in een
aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (arDkel 17, van de AVG).
Wilt u de (digitale)persoonsgegevens die LCC Lifestyle Care Concept van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw
recht op dataportabiliteit (arDkel 20, van de AVG)
Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een
andere organisaDe. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (arDkel
18 en 21 van de AVG). U kunt uw schri^elijke verzoeken (digitaal) sturen aan ons (mail)adres. Wij behouden ons het recht voor deze
privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd
Uw gegevens worden verwerkt door:
Lifestyle Care Concept
Smederijstraat 2, 4814DB Breda
Info@Lifestylecc.nl
KVK: 62860232.

