
 
 

 

 
 

Privacyverklaring Nexxt! Ligh�ng Solu�ons 

Januari 2020  
 

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren 

hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, 
neem dan contact met ons op.  

 

1. Over ons 
Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek 

indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.  

 
Nexxt! Ligh�ng Solu�ons B.V.    

KvK-nummer: 53806190    
E-mailadres: info@nexxtligh�ng.com    

 

2. Persoonsgegevens 
Deze persoonsgegevens verwerken we 

 Voor- en Achternaam; 

 E-mailadres; 
 Telefoonnummer; 

 Bedrijfsnaam en KvK-nummer (van eenmanszaken en VOF’s); 

 In geval van een sollicita�e, curriculum vitae en mo�va�ebrief; 
Overige gegevens die jij zelf in jouw bericht aan ons verstrekt 

 

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens? 
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het 

handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.  

 
3. Doeleinden 

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens 

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die 
we hieronder hebben beschreven 

 
Contac�ormulier of e-mail 

Je kunt met ons contact opnemen via ons contac�ormulier of door een e-mail te sturen. We hebben dan 

een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van jou hebben verkregen te verwerken. 
De inhoud van de e-mail of het bericht via het contactformulier, je naam en e-mailadres verwerken we 

het met doel om op je bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communica�e maximaal 1 jaar.  

 
Nieuwsbrief 

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt 

ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informa�e en nieuws te kunnen 



 
 
 

 
 

sturen. We bieden onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je 

gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven. 
 

Social media cha�unc�es 

Daarnaast kun je via onze Facebook-, Pinterest-, Instagram- of LinkedIn-pagina contact opnemen via de 
cha�unc�e. Ook in dat geval hebben we een gerechtvaardigd belang om jouw gegevens te verwerken. De 

inhoud van jouw bericht en de informa�e uit jouw social mediaprofiel verwerken wij om contact op te 

nemen en op je bericht te reageren.  
 

Reac�es op social media 

Wanneer je een reac�e via social media op een van onze pagina’s achterlaat, hebben wij een 
gerechtvaardigd belang om je reac�e te verwerken en te publiceren. Dat wil je zelf waarschijnlijk ook, 

anders zou je de reac�e natuurlijk niet geplaatst hebben. Jouw reac�e wordt in principe oneindig 
bewaard. Ook fijn voor het geval iemand anders weer reageert op jouw reac�e.  

 

Klanten 
Wanneer je klant bij ons wordt, sluiten we met jou of de onderneming waar je voor werkt een 

overeenkomst. We verwerken daarom de noodzakelijke (contact)gegevens om de overeenkomst uit te 

kunnen voeren, facturen te kunnen sturen en betalingen te kunnen controleren. We bewaren deze 
gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment of de laatste factuur (als dat moment later valt). We 

hebben namelijk een we�elijke verplich�ng om de facturen en bijbehorende administra�e zo lang te 

bewaren. 
 

Sollicitanten 

Wat leuk dat je bij ons wil werken! Door contact met ons op te nemen, kun je solliciteren op een van 
onze vacatures. Om deze sollicita�e af te handelen verwerken wij de gegevens die jij zelf bij jouw 

sollicita�e zelf aan ons hebt verstrekt. Deze gegevens worden verwerkt omdat wij daar een 

gerechtvaardigd belang bij hebben. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw sollicita�e niet in behandeling 
nemen en niet beoordelen of jij past binnen de func�e en onze onderneming.  

 

Sollicita�egegevens bewaren wij uiterlijk tot het eind van de sollicita�eprocedure.  
Heb je de func�e niet gekregen? Dan willen wij jouw gegevens nog even bewaren, om contact te kunnen 

opnemen wanneer er toch een func�e vrijkomt. Daarom bewaren we jouw gegevens uiterlijk tot 4 weken 
na het einde van de sollicita�eprocedure. 

 

Soms weten we al dat er in de toekomst wellicht een func�e vrijkomt die goed bij jouw past. In dat geval 
vragen we jouw toestemming om jouw gegevens langer te bewaren. Wij bewaren jouw gegevens in dat 

geval tot maximaal 1 jaar na het einde van de sollicita�eprocedure. 

 
4. Doorgi�e 

Ontvangers van persoonsgegevens 

We delen jouw gegevens met de volgende par�jen, waaronder onze verwerkers: 



 
 

 
 

Hos�ng van onze website 

Nieuwsbriefdienst 

Serverbeheerder  

Cloudopslag 

E-mailso�ware 

So�ware voor financiële administra�e 

Hos�ng van ons CRM systeem 

Bezorgdiensten 

Boekhouder en boekhoudso�ware 

Marke�ngdiensten 

Betaaldiensten. 

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de door ons 
ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. 

 

Doorgi�e derde landen 
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we 

er niet aan ook diensten van buiten de EER in te ze�en. Deze bedrijven zijn geves�gd in een door de 

Europese Commissie aangewezen adequaat land. Als ze niet in een adequaat land zijn geves�gd, zijn er 
passende waarborgen getroffen of bindende bedrijfsvoorschri�en vastgesteld. Meestal hebben we 

gebruik gemaakt van de EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te 

sturen.  
 

Links 

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een 
website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag 

verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.  
 

5. Jouw rechten 

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op 

per e-mail via info@nexxtligh�ng.com.  

 
Inzage, rec�fica�e en wissing 

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens 

verzoeken deze te laten rec�ficeren of te wissen. 
 

Beperking van de verwerking 

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, 
wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtma�g is, we jouw persoonsgegevens niet 

meer nodig hebben of in afwach�ng van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de 

verwerking.  



 
 
 

 
 

 

Recht op bezwaar 
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je 

bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marke�ng, dan zullen we jouw 

persoonsgegevens daar niet meer voor inze�en.  
 

Gegevensoverdraagbaarheid 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal 
leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere par�j kunt overdragen. Dit is van toepassing
wanneer je ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking
geautoma�seerd is gedaan. 

 
 

Toestemming intrekken 
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je 

deze toestemming te allen �jde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen a�reuk aan de 

rechtma�gheid van de verwerking vóór de intrekking. 
 

Klachten 

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

6. Beveiliging persoonsgegevens 
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 

beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtma�ge verwerkingen. Deze maatregelen zorgen 

voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.  
 

7. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein 
bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt 

geplaatst. De informa�e die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, 

wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informa�e over cookies kun je vinden op de website van 
ConsuWijzer: [h�p://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies]. 

 
Cookies van derde par�jen 

Via deze websites worden cookies van derde par�jen geplaatst. Zo plaatst onze nieuwsbriefdienst 

(Mailchimp) cookies. Zo kun jij je via onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. Mailchimp plaatst 
de volgende cookies: 

MC_PLUMS_LOGIN 
MC_USER_INFO 
MC_USER_PROFILE 
OptanonAlertBoxClosed 

 

OptanonConsent 



 
 

 
 

_ga 
_gcl_au 
op�mizelyEndUserId 

Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Meer informa�e over het cookiebeleid van Mailchimp 
vind je hier: [h�ps://mailchimp.com/legal/cookies/]. 

 

Daarnaast worden via deze website adverten�ecookies van Google geplaatst. Deze cookies worden door 
Google gebruikt om gebruiksinforma�e te verzamelen en zo voor jou relevantere adverten�es te laten 

zien. Google plaatst de volgende cookies: 

 1P_JAR 
 APISID 
 CONSENT 
 HSID 
 NID 
 OGPC 
 SAPISID 
 SID 
 SIDCC 
 SSID 
 OSID 
 OTZ 

Meer informa�e over het cookiebeleid van Google vind je hier: 

[h�ps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en]. 

 
Func�onele cookies 

Via deze website worden ook cookies geplaatst die nodig zijn voor het veilig func�oneren van deze 

website. Zo plaatsen wij cookies die worden ingesteld door de plug-in van WordPress-beveiliging van 
Wordfence, om deze website te beveiligen tegen aanvallen. Dat zijn de volgende cookies: 

 wfvt_1810024582 
 wfvt_3776278710 
 wordfence_verifiedHuman 

Deze cookies worden maximaal 24 uur bewaard. Meer informa�e over het privacybeleid van Wordfence 
vind je hier: [h�ps://www.wordfence.com/privacy-policy/]. 

 

Analy�sche cookies 
Omdat wij graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat wij het gebruik van de 

website kunnen op�maliseren, gebruiken wij Google Analy�cs. Via deze website worden er daarom 

analy�sche cookies van Google geplaatst. Wij plaatsen de volgende analy�cs cookies: 

_ga 
_gat_gtag_UA_114979547_1 
_gid 



 
 
 

 
 

Meer informa�e over het beleid van Google Analy�cs kun je hier vinden: 

[h�ps://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/] vinden. Deze Google Analy�cs cookies worden 
maximaal 2 jaar bewaard. 

 

Social media  
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via 

social media. Dit kan door middel van een aantal social media bu�ons. Lees de privacyverklaringen van 

de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. 

 Facebook: [h�ps://www.facebook.com/privacy/explana�on]  

 Instagram: [h�ps://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl] 

 Twi�er: [h�ps://twi�er.com/privacy] 

 LinkedIn: [h�ps://www.linkedin.com/legal/privacy-policy] 

 Pinterest: [h�ps://policy.pinterest.com/en/privacy-policy] 

 
Uitschakelen en verwijderen 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik 

eventueel de help-func�e van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 
 

 

8. Wijzigingen 
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere 

werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring al�jd op onze website publiceren. 
Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou 

communiceren.  

 
 


