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Disclaimer en privacy statement
Deze website is met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en samengesteld en wij doen
onze uiterste best om alle gegevens up-to-date te houden. Het is echter niet uitgesloten
dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Lekkerkerker
Rotterdam B.V. (verder Lekkerkerker genoemd) is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch
kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook, welke
voortvloeit uit de door Lekkerkerker Rotterdam verstrekte informatie.

Privacyverklaring
Lekkerkerker verwerkt persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat wij
persoonsgegevens verzamelen, bewaren en doorgeven. Lekkerkerker Rotterdam B.V. is
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact
opnemen met onze privacyverantwoordelijke:
Lekkerkerker Rotterdam B.V.
Dhr. J.C.A. Stockmann
Vareseweg 125
3047 AT ROTTERDAM
010 - 298 58 58
mail@lekkerkerker.com
Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u?
Wij kunnen op verschillende manieren persoonsgegevens over u verzamelen:
- direct van u, bijvoorbeeld wanneer u deze aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het
invullen van een contactformulier of per e-mail bij een huuraanvraag;
- van derde partijen die deze aan ons verstrekken, bijvoorbeeld als u werkzaam bent
voor deze partijen;
- uit openbare bronnen;
- door middel van camerabeelden;
- door middel van cookies, zie hiervoor ons cookiebeleid.
Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens en op basis van welke
grondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Doeleinde: om een overeenkomst met u aan te gaan of ter uitvoering van een
overeenkomst.
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Grondslag: voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst waarbij u betrokken
bent.
Doeleinde: om te voldoen aan wettelijke (waaronder fiscale) verplichtingen.
Grondslag: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of op basis van het
gerechtvaardigd belang.
Doeleinde: om onze activiteiten onder uw aandacht te brengen, bijvoorbeeld om u
nieuwsbrieven toe te sturen of u uit te nodigen voor een klantenbijeenkomst.
Grondslag: op basis van het gerechtvaardigd belang.
Doeleinde: om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.
Grondslag: om een overeenkomst met u aan te gaan of ter uitvoering van een
overeenkomst of op basis van het gerechtvaardigd belang.
Doeleinde: om u gebruik te laten maken van alle functionaliteiten van onze website en om
deze te verbeteren.
Grondslag: op basis van een gerechtvaardigd belang.
Doeleinde: in het kader van een sollicitatieprocedure.
Grondslag: op basis van een gerechtvaardigd belang of om een overeenkomst met u aan
te gaan.
Doeleinde: in het kader van geschillen.
Grondslag: op basis van het gerechtvaardigd belang of voor het aangaan en het uitvoeren
van een overeenkomst.
Doeleinde: in het kader van beveiliging van de bezittingen.
Grondslag: op basis van het gerechtvaardigd belang.
Doeleinde: om het risico op dubieuze debiteuren te beperken.
Grondslag: op basis van het gerechtvaardigd belang.
Hoe bepalen wij hoe lang wij uw gegevens bewaren?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Andere wetten kunnen minimale
bewaartermijnen voorschrijven die wij moeten opvolgen. Denk bijvoorbeeld aan de
algemene administratieplicht voor bedrijven als vermeld in het Burgerlijk Wetboek en de
belastingwetgeving. Ook kunnen wij gegevens bewaren omdat dat nodig is om
veiligheidsredenen en om goed te kunnen omgaan met claims, onderzoeken, rechtszaken
en vragen. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens
worden bewaard.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
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Wij verstrekken persoonsgegevens soms aan derden die diensten voor ons verrichten. Dit
kan bijvoorbeeld gaan om IT-dienstverleners, juridisch/fiscale dienstverleners, personele
dienstverleners. Ook kan het zijn dat wij een wettelijke verplichting hebben om
persoonsgegevens te delen. Denk bijvoorbeeld aan fiscus, polities / justitie. Wij zullen
ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen ter beveiliging van uw
persoonsgegevens wanneer wij deze doorgeven aan derde partijen. Onderdeel van deze
maatregelen kan het sluiten van een verwerkersovereenkomst zijn.
Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om een
veiligheidsniveau te garanderen dat past bij de specifieke risico’s die wij hebben
geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies,
wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die
worden verzonden opgeslagen of anderszins verwerkt.

Wij proberen uw persoonsgegevens accuraat te houden. Wij verzoeken u daarom
vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw
persoonsgegevens.
Welke rechten heeft u?
U heeft recht op inzage, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar onze Privacy Verantwoordelijke. Ook
heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of direct aan een andere partij indien gewenst. Lekkerkerker zal zo snel mogelijk, binnen
de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.

Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en
dataportabiliteit heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens
de volgende rechten:
- het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw
persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
- het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV
DEN HAAG
Tel: 070-8888 500
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
- het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
- het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de
gerechtvaardigde belangen van Lekkerkerker Rotterdam B.V. of een derde
(afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).
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Deze rechten kunnen in bepaalde situaties worden beperkt. Bijvoorbeeld in het geval wij
een wettelijke verplichting hebben om persoonsgegevens te verwerken. Als u een beroep
doet op uw rechten, dan zult u zich vooraf moeten legitimeren.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Deze website maakt gebruik van zogenaamde functionele en analytische cookies. Cookies
zijn kleine (tekst)bestanden die bij bezoek aan een website op uw computer, tablet of
smartphone worden opgeslagen.
Op deze website gebruiken wij onderstaande cookies, waarvoor wij uw toestemming niet
nodig hebben.
Functionele cookies. De functionele cookies worden gebruikt voor de technische werking
van deze website om het gebruik en de ervaring van deze website soepel te laten verlopen
en beter af te stemmen op de voorkeuren van de bezoeker door voorkeursinstellingen te
onthouden.
Analytische cookies. De analytische cookies worden gebruikt om statistieken bij te houden
en rapportages te maken over het gebruik van deze website. Lekkerkerker gebruikt
hiervoor Google Analytics van Google, Inc. Lekkerkerker heeft Google Analytics cookies
‘privacy vriendelijk’ ingesteld, in lijn met de handleiding hierover van de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die met Google Analytics worden
verzameld, zo veel mogelijk zijn geanonimiseerd en dat Google nooit uw volledige IP-adres
zal verwerken, maar altijd het laatste octet van uw IP-adres maskeren. Google gebruikt de
verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden want Lekkerkerker heeft geen
toestemming aan Google gegeven om de verzamelde gegevens daarvoor te gebruiken.
Lekkerkerker maakt voorts geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met
de Google Analytics-cookies. De verzamelde gegevens worden door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Lekkerkerker heeft een verwerkersovereenkomst
afgesloten met Google, Inc. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google
Analytics. Wilt u geen Google Analytics cookies accepteren klik dan hier.

U kunt cookies ook uitschakelen door in de instellingen van uw browser alle of slechts
bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u alle of bepaalde
cookies niet accepteert, u mogelijk bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt
gebruiken en het gebruiksgemak van deze website beperkt wordt. Daarnaast kunt u ook
alle cookies die eerder zijn opgeslagen verwijderen via de instellingen van uw browser.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan wijzigen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement
regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement
is voor het laatst herzien in juli 2021.
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