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Logitime Privacyverklaring 

Logitime Holding B.V. verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven. Wij krijgen deze 

persoonsgegevens doordat uw bedrijf gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons 

verstrekt heeft. 

 

Deze Privacyverklaring gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door Logitime Holding B.V. en de 
volgende groepsonderdelen Logitime Nederland B.V. en Logitime International B.V., hierna genoemd 

Logitime.  

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens? 

We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een contract met 

ons sluit, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze dienstverlening. 

 

We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waar 

we mee samenwerken. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming aan een andere partij heeft 

gegeven om gegevens met ons te delen. 

Welke gegevens hebben wij van u?  

Logitime heeft alleen bedrijven als relatie. Hiervan verwerken wij o.a. de volgende gegevens: 

•  Contactgegevens (bezoek- en postadres, telefoonnummer, fax) 

•  BTW- en Kamer van Koophandel nummer 

•  IBAN 

•  Betalingsgedrag 

 

Wij verwerken van personen bij onze bedrijfsrelaties de volgende gegevens: 

•  Voor- en achternaam 

•  Titel 

•  Geslacht 

•  Telefoonnummer 

•  E-mail adres 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk doel? 

•  Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan 

•  Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren  

•  Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten 

•  Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden  

•  Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar we mee samenwerken aan te gaan en 

uit te voeren 

•  Om wettelijke verplichtingen na te komen 

•  Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management 
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Worden mijn gegevens met derden gedeeld? 

Logitime verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien 

schriftelijk met u overeengekomen of om te voldoen aan wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw 

gegevens verwerken in opdracht van ons hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen 

voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Logitime blijft 

verantwoordelijk van deze verwerkingen. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben 

verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar 

na het einde van de overeenkomst of uw relatie met de Logitime.  

Welke rechten heeft u bij ons? 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 

het recht om uw toestemming voor de verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking 

van uw gegevens door Logitime en heeft u recht op dataportabiliteit. 

 
 
U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen, naar 

info@logitime.com. Heeft u een verzoek aan ons gedaan? Dan zullen we dit binnen één maand nadat we 

het verzoek hebben ontvangen beantwoorden. 
 
We kunnen u vragen om uzelf nader te identificeren als u bij ons een verzoek doet. Het kan zijn dat we 

niet aan uw verzoek tegemoet komen. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, 

of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. 

Of omdat er een belangenafweging is gemaakt waarbij het belang van Logitime of anderen om de 

gegevens te verwerken voorgaat. Hier informeren we u over. 

 

Logitime wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.  

Kunnen we deze Privacyverklaring wijzigen? 

Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie van ons Privacy Statement 

kunt u steeds terugvinden op onze website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


