Privacybeleid Logi Connekt
Logi Connekt een logistieke dienstverlener. Ten behoeve van deze activiteiten verwerken wij
persoonsgegevens in het kader van klanten, leveranciers en sollicitanten. Wij respecteren de privacy
van deze gegevens en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen altijd in overeenstemming met het bepaalde in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe wij dit precies doen, en welke
persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met Logi Connekt, Industrieweg 29, 2382 NS Zoeterwoude.

1. Doeleinden van gebruik
Logi Connekt is een professioneel logistieke dienstverlener die zich richt op stads- en regiodistributie.
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor:
•
•

de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

2. Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens in het kader van klanten en leveranciers overeenkomstig
vastgestelde doeleinden en rechtsgronden die in deze privacyverklaring per onderdeel nader zijn
uitgewerkt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens;
bedrijfsgegevens;
functie;
geslacht;
e-mailadres;
telefoonnummer (vast en mobiel);
kvk-nummer;
btw-nummer;
Bankgegevens;

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en
leveranciers. Wij verwerken persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van
administratieve doeleinden en de uitvoering van de overeenkomst. De bewaartermijn van de
betreffende persoonsgegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend
maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn.
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3. Sollicitanten
Gegevens van sollicitaties worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk
het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw
sollicitatiegegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieperiode. Wij vragen uw
toestemming wanneer wij sollicitatiegegevens langer willen bewaren voor een periode van maximaal
1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

4. Toegang bedrijfsterrein en pand
Wij verwerken in het kader van toegangscontrole camerabeelden van personen. De grondslag voor
deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging.
Wij verwerken beelden van werknemers, klanten en leveranciers ten behoeve van de beveiliging van
terrein en pand. Het doel is bescherming van medewerkers en bezoekers en het voorkomen van
criminaliteit en fraude waaronder diefstal van goederen. De bewaartermijn van de betreffende
persoonsgegevens is maximaal 7 dagen.
In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het
incident is afgehandeld.

5. Geheimhouding
Medewerkers van Logi Connekt hebben een geheimhoudingsplicht en hebben hiervoor getekend.
Iedereen gaat zorgvuldig om met de gegevens die ons zijn toevertrouwd in overeenstemming met de
wet AVG. Voor zover wij derden inhuren, ter uitvoering van werkzaamheden voor onze
dienstverlening, sluiten wij daarmee een verwerkersovereenkomst waardoor geheimhouding van
persoonsgegevens geborgd is.

6. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens
De verwerking van persoonsgegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn
overgedragen en geregistreerd. Deze gegevens worden door ons niet ter beschikking gesteld aan
derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van opdrachtgever of indien de gegevensoverdracht
noodzakelijk is op grond van wettelijke verplichtingen, dan zijn wij gehouden de persoonsgegevens
door te geven aan de bevoegde instantie(s).
De gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.
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7. Beveiliging, bewaring en verwijdering
Logi Connekt heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en
organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan
is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens
alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.
Wij hebben o.a. de volgende maatregelen getroffen:
•
•
•
•
•

Autoristatiebeleid medewerkers
Wachtwoordbeleid medewerkers
Gebruik firewall en virusscanner
SSL certificaat
Backup procedures

Privacygevoelige gegevens worden na beëindiging van de overeenkomst vernietigd of bewaard voor
specifieke doeleinden met opgegeven bewaartermijn of bewaard zo lang als de wet dat voorschrijft.

8. Verstrekking van gegevens binnen Logi Connekt
Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Logi Connekt die, uit hoofde
van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het
doel van de registratie daarvan.
9. Verstrekking van gegevens aan derden
Logi Connekt zal de persoonsgegevens alleen aan derden doorgeven indien wij worden geholpen
door andere dienstverleners om onze dienstverlening optimaal te houden. Wanneer wij gegevens
met hen delen, delen wij alleen datgene wat noodzakelijk is voor de opdracht. Ook leggen wij
afspraken over de omgang met persoonsgegevens vast in verwerkersovereenkomst, die erop toeziet
dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen.
10. Inzage- en wijzigingsrecht
Wij wijzen u op het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw
persoonsgegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de privacywetgeving. U heeft het recht om
de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken of u kunt bezwaar maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met
ons op onderstaand vermelde contactgegevens.
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Daarnaast heeft u het recht bij escalatie een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(toezichthoudende autoriteit): Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
11. Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website om u optimaal van dienst zijn. Cookies zijn
informatiebestandjes die op uw computer worden geplaats of uitgelezen. Dat gebeurt via de
webbrowser op uw device (PC, tablet of smartphone). Wij gebruiken deze informatie om de
functionaliteiten van de website mogelijk te maken en te beschermen. Wij maken geen gebruik van
andere soorten cookies voor het verzamelen en analyseren van statistieken en of om persoonlijke
profielen van u op te bouwen.
12. Wijzigingen in het Privacybeleid
Logi Connekt behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op de
pagina van de website bekend worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina
te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

13. Contactgegevens
Bij vragen en of klachten kunt u ons bereiken op onderstaand adres:
Logi Connekt
Bernard Duivenvoorde
Industrieweg 29
2382 NS Zoeterwoude
T: 06 51148825
E: info@logiconnekt.nl
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