
PRIVACYBELEID LED SCREEN SOLUTIONS B.V. 

 

Led Screen Solutions B.V. gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens om de 

privacy te waarborgen. Dit is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

 

Bij gebruikmaking van de diensten van Led Screen Solutions B.V. hebben wij gegevens van u nodig. 

Die gegevens verstrekt u via de telefoon, per post, via persoonlijk contact of via de email. Denk 

hierbij aan:  

 Naam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer(s) 

 Mailadressen 

 Gegevens welke noodzakelijk zijn om de bestelde goederen te leveren. 

 

Waarom is dat nodig  

Led Screen Solutions B.V. heeft deze persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar 

werkzaamheden, om u een persoonlijk advies te kunnen geven of u om op de hoogte te houden van 

de voor u relevante zaken.  

In sommige gevallen gaat het om bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van u. Dat doen wij 

alleen als hiervoor noodzaak bestaat met betrekking tot de dienstverlening naar u. Uw 

persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.  

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens 

Led Screen Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens conform onderstaande regels:  

 

 Standaard persoonsgegevens: fiscale bewaartermijn van 7 jaar 

 Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden van online informatie: Zo lang als u zelf 

ingeschreven wenst te blijven  

 Bijzondere persoonsgegevens verzameld tijdens het uitvoeren van de opdracht welke u aan 

Led Screen Solutions B.V. heeft verstrekt: zo lang als de opdracht loopt en na afloop van de 

opdracht de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 



Delen met anderen  

Led Screen Solutions B.V. zal uw gegevens niet met andere delen. Alleen en uitsluitend op uw 

persoonlijke verzoek.  

 

Led Screen Solutions B.V. vertrekt uw gegevens aan de volgende verwerkers:  

 

 Pericotta (om nieuwsbrieven mee te versturen)  

 Leveranciers voor het direct versturen van uw goederen  

 

Met deze organisaties heeft Led Screen Solutions B.V. een overeenkomst om te zorgen voor een 

standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Led Screen Solutions 

B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar admin@ledscreensolutions.nl. Er 

zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat 

het om uw persoonsgegevens gaat.  

 

Beveiliging 

Led Screen Solutions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt hiervoor 

passende maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende 

beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden, of zonder uw toestemming worden verwerkt of 

gedeeld, neem dan contact met ons op via 0318-727830 of via admin@ledscreensolutions.nl. 

 

Meer informatie  

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Led Screen Solutions B.V. kunt u 

contact met ons opnemen via 0318-727830 of admin@ledscreensolutions.nl. Voor meer informatie 

over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. 


