Privacy policy
Cateringbedrijf Lunch At Your Job vindt het belangrijk dat de privacy van onze klanten gewaarborgd
wordt. Hierdoor hebben wij onze privacy policy aangepast naar de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Als er eventuele vragen zijn over deze privacy policy kunt u altijd bij ons terecht. Op onze website
https://www.lunchatyourjob.nl/ of bij ‘Contactgegevens’ kunt u onze gegevens vinden.

Gegevens
Bij Lunch At Your Job wordt er zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan. Wanneer er een
bestelling wordt geplaats bij Lunch At Your Job hebben wij de minimale gegevens van u nodig. Deze
gegevens worden alleen gebruikt om de producten op het adres te leveren en te kunnen factureren.
Deze gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De volgende gegevens hebben
wij van u nodig om u verder te kunnen helpen bij het plaatsen van een bestelling:
 Naam – achternaam
 Bedrijfsnaam
 Adres
 Postcode
 E-mail
 Telefoonnummer
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het onderhoud van onze website www.lunchatyourjob.nl.
- Het verzorgen van (financiële) administratie
Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan een andere partij waarmee wij geen
verwerkingsovereenkomst hebben. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken alleen uw
persoonsgegeven aan derde partijen als dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld
hiervan is in het kader van een politieonderzoek, de politie of overheid uw persoonsgegevens
opvraagt. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn
buiten de EU.

Bestellingen
Na het plaatsen van een bestelling bij Lunch At Your Job gaat u akkoord met de voorwaarden dat wij
de verzamelde gegevens mogen verwerken in ons systeem.

Hoelang bewaren wij uw gegevens
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze
zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, vragen we u contact op te nemen met onze functionaris
van gegevensbescherming. Na opzegging verwijderen we uw persoonsgegevens zonder onnodige
vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij
zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te
bewaren.

Veiligheid
Uw privacy is voor ons van groot belang. Alle personen die namens Lunch At Your Job kennis van uw
persoonsgegevens kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Wij streven naar
100% veiligheid als het gaat om de verzameling en verwerking van uw gegevens. Om ongewenste
toegang en gebruik van uw gegevens tegen te gaan, hebben wij zowel hardware matig, elektronisch
als op het gebied van onze werkprocessen maatregelen genomen om dit zo goed mogelijk te
waarborgen en risico's tot een minimum te beperken.

Cookies
Bij gebruik van onze website verzamelen we gegevens via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op
uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over
bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang
tot uw computer of enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u kiest om met
ons te delen. U kunt ervoor kiezen om cookies accepteren of weigeren. Automatisch accepteren de
meeste webbrowsers cookies, maar u als u deze wilt weigeren kunt u dit in uw browserinstellingen
wijzigen. Dit kan er overigens wel voor zorgen dat u geen optimaal gebruikmaakt van de website.

Rechten persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken van u in ons systeem, kunt u ten alle tijden bij ons opvragen.
De persoonsgegeven die wij van u in het systeem hebben staan kunnen gewijzigd en verwijderd
worden als u hierom vraagt.
Hieronder hebben wij uw rechten op een rij gezet:
 Recht op informatie
 Recht op inzage
 Recht op rectificatie
 Recht op vergetelheid
 Recht op dataportabiliteit
 Recht van bezwaar
 Recht op beperking van de verwerking
 Recht op een menselijke blik bij besluiten
 Privacyklacht indienen
Let op! U moet kunnen aantonen dat u de persoon bent die de persoonsgegevens opvraagt. Zo zult u
alle gegevens moeten overdragen aan onze functionaris van gegevensbescherming met als doel geen
gegevens te verstrekken aan onbevoegden.

Functionaris van gegevensbescherming
Binnen Lunch At Your Job hebben wij een functionaris van gegevensbescherming aangesteld. De
functionaris is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens en het waarborgen van de
privacy hiervan. Onze functionaris kunt u bereiken via de onderstaande gegevens:
Bianca van der Steen
info@lunchatyourjob.nl
0031 (0)6 13860045

Klacht indienen
Als u vindt dat u niet op de juiste manier wordt behandeld door ons bedrijf, dan heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacyverklaring.

Contactgegevens
Lunch At Your Job Catering
Hagenweg 3
4131 LX Vianen
Businesspark de Hagen
Telefoon: 06-13860045
Telefoon: 06-13157917
E-mail: info@lunchatyourjob.nl

