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Deze privacyverklaring is gericht aan alle gebruikers van een LOGSTORsoftwareapplicatieprogramma
(hierna
"app"
genoemd).
Lees
deze
privacyverklaring zorgvuldig door. Hierin wordt uiteengezet hoe we uw persoonlijke
informatie verwerken.
Het is een van de fundamentele principes van LOGSTOR International Sp. Z o.o. en
haar dochterondernemingen (samen "LOGSTOR") houden zich strikt aan alle
nationale en internationale wet- en regelgeving waaronder LOGSTOR opereert en
zij hanteren hoge ethische normen bij het uitvoeren van haar activiteiten.
LOGSTOR is er verantwoordelijk voor dat persoonlijke gegevens in overeenstemming
met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt. Vragen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens binnen LOGSTOR kunnen worden gericht
aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die ook tot uw beschikking
staat als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (zoals hieronder beschreven in
deze privacyverklaring). De contactgegevens van de verantwoordelijke voor
gegevensbescherming zijn beschikbaar op www.logstor.com.
Het is belangrijk dat u ons alleen uw eigen persoonlijke informatie verstrekt en ervoor
zorgt dat de persoonlijke informatie die u verstrekt juist en actueel is. Houd er
rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor eventuele onnauwkeurige, externe
of valse persoonlijke informatie die u ons verstrekt.
Welke informatie verzamelen we?
Wanneer u een gebruikersaccount instelt, kunnen we om een deel of alle van de
volgende informatie vragen, naast aanvullende informatie die u, indien van
toepassing, vrijwillig kunt aanbieden:
•
•
•
•
•
•
•

uw naam
accountwachtwoord
functie
bedrijfsnaam
e-mailadres
postadres
telefoonnummer
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•

projectnaam

Zodra u uw gebruikersaccount aanmaakt en inlogt, of informatie via een LOGSTORapp indient, weten we wie u bent en erkent u dat uw activiteiten in deze app en
informatie over u en/of uw bedrijf kunnen worden geregistreerd.
Sommige informatie is verplicht. Deze kunt u herkennen door een ster (*). Als u de
verplichte informatie niet invult, kunt u geen gebruikersaccount aanmaken.
Wat doen we met de informatie die we verzamelen?
LOGSTOR zal persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken en verwijderen
voor legitieme zakelijke doeleinden of, in het geval dat dit nodig is, voor de
uitvoering van een contract met u. LOGSTOR verzamelt deze persoonsgegevens
wellicht ook om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat we een contract
met u aangaan. Voorbeelden van legitieme zakelijke doeleinden zijn:
•
•
•
•
•

onderzoeken van inbreuk(en) op de wet of het app-beleid
de app aanbieden en deze ontwikkelen
op verzoek een gebruikersaccount bieden
relevante inhoud en updates bieden
uw contactgegevens bijwerken op onze systemen

Met wie delen we uw informatie?
Als onderdeel van LOGSTOR kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan
derden in uw land en in andere landen, in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving.
Het vrijgeven van persoonsgegevens moet inhoudelijk gerechtvaardigd zijn en
bovendien noodzakelijk zijn voor het verlenen van een legitiem belang van de
werknemer, zakenpartner, klant, leverancier of LOGSTOR. Verwerking van
persoonsgegevens die onverenigbaar is met de doeleinden die de basis vormen
voor de verwerking door LOGSTOR mag niet plaatsvinden.
Ongeacht of LOGSTOR persoonlijke gegevens doorgeeft aan partners die
woonachtig zijn in landen binnen of buiten de EU of EER, moeten we er altijd voor
zorgen dat ons niveau van privacybescherming voldoet aan de vereisten die we
hebben vastgesteld in dit beleid en die onder de toepasselijke wet- en regelgeving
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gelden. We vragen onder andere om overeenkomsten voor gegevensverwerking,
informatiebeveiliging en documentatie over de naleving van rechten.
LOGSTOR is op de hoogte van de vereisten voor de inhoud van
gegevensverwerkingsovereenkomsten en we zorgen er altijd voor dat de nodige
afspraken worden gemaakt om de rechten op persoonsgegevens te beveiligen.
Bewaren van uw informatie
We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor ons om uw
persoonlijke gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden of
om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Rechten van de gebruiker
Iedereen wiens persoonlijke gegevens LOGSTOR verwerkt, heeft recht op toegang
tot de persoonlijke gegevens. U kunt gegevens opvragen over de persoonlijke
informatie die we over u bewaren op grond van de wetgeving inzake
gegevensbescherming.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer
er legitieme redenen zijn om dit te doen. Dit geldt als er geen wettelijke verplichting
voor ons is om deze verwerking uit te voeren en op voorwaarde dat dit
bezwaarrecht niet is uitgesloten door een uitdrukkelijke clausule in het document
dat toestemming geeft voor deze verwerking.
Als u denkt dat informatie die LOGSTOR over u heeft onjuist is, onvolledig is of onjuist
wordt verwerkt, neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke voor
gegevensbescherming, die ervoor zal zorgen dat onjuiste of onvolledige
persoonlijke gegevens worden verwijderd, geblokkeerd, gecorrigeerd of bijgewerkt
onder de voorwaarden van de wet.
Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de
uitvoering van een contract met u, kunt u ons verzoeken om u, of een derde, een
kopie van uw persoonsgegevens te verstrekken in een gestructureerd, veelgebruikt
machineleesbaar formaat.
Als u een van de hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt
indienen over een vermeende inbreuk op de wet, vragen wij u uw klacht schriftelijk
naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming te sturen. LOGSTOR zal
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reageren op klachten en alle
overeenstemming zijn met de wet.

rechtsmiddelen

implementeren

die

in

Beveiliging
LOGSTOR zet zich ervoor in om te zorgen dat uw informatie veilig is. Om
ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we waar
relevant passende fysieke, elektronische en managementprocedures ingevoerd
om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen.
Als u op enig moment het vermoeden heeft van of bekend wordt met een
beveiligingsincident (bijv. uw wachtwoord voor toegang tot uw geregistreerde
account op de app is gestolen of wanneer u verdachte communicatie ontvangt
van iemand die zich voordoet als een LOGSTOR-medewerker of als u informatie
ontvangt van een nep-app die beweert aangesloten te zijn bij LOGSTOR), meld dan
het incident per e-mail aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Cookies
Wanneer u een LOGSTOR-app gebruikt, registreren we informatie over u en gebruiken

we onze eigen cookies of cookies van derden voor functionele, statistische of
marketingdoeleinden.
Informatie over de specifieke cookies is te vinden in de gebruiksvoorwaarden die
relevant zijn voor elke LOGSTOR-app.
Wijzigingen
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen op basis van
substantiële wijzigingen in de wetgeving, nieuwe technische oplossingen, nieuwe of
verbeterde functies en om de app te verbeteren.
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