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Verklaring Privacybescherming van LogicWay 
B.V. 
 

In deze Verklaring Privacybescherming wordt uitgelegd hoe informatie over u wordt 
verzameld, gebruikt en vrijgegeven door LogicWay B.V., een bedrijf van Trimble. Deze 
Verklaring is van toepassing op informatie die we verzamelen wanneer u onze website, onze 
producten, mobiele applicaties en andere online producten en diensten (gezamenlijk de 
"Diensten") gebruikt of wanneer u anderszins met ons communiceert. 

 

Deze Verklaring Privacybescherming kan van tijd tot tijd door ons gewijzigd worden. Als we 
wijzigingen aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen door de datum bovenaan 
de Verklaring aan te passen en in sommige gevallen kunnen we u een aanvullende verklaring 
verstrekken (bijvoorbeeld door een verklaring aan onze startpagina toe te voegen, u een 
melding per e-mail te sturen of een bericht te posten binnen de producten). We raden u aan 
de Verklaring Privacybescherming door te nemen elke keer u de Diensten bezoekt teneinde 
op de hoogte te blijven van onze informatie activiteiten en de manieren waarop u uw privacy 
kunt beschermen. 

Onze Verklaring Privacybescherming verstrekt uitleg over: 

● Welke informatie we verzamelen en waarom we deze verzamelen. 
● Hoe we die informatie gebruiken. 
● De keuzes die we bieden, o.m. hoe u toegang heeft tot informatie, informatie kan 

bijwerken en beveiligen. 
 

LogicWay B.V. ontwikkelt en levert producten en diensten betreffende softwaretoepassingen 

voor de transportsector. We verzorgen de implementatie van deze producten en we zijn 

verantwoordelijk voor klantgerichte ondersteuning en aansluitende after sales. De FleetHours 

Web software is gespecialiseerd in het automatiseren van de loon- en kostenberekening voor 

bedrijven. De Absence Planner software biedt een web- en mobiele oplossing voor het 

beheren van verzuimverzoeken van werknemers. De andere software producten van 

LogicWay B.V. (FleetHours Client / Server, FleetHours SaaS, ...) worden niet beschreven in 

dit document. 

  



Welke gegevens verzamelen we? 

 

Voor onze online dienst FleetHours 

 
Uw FleetHours web site verzamelt: 
  

● Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres; 
● Informatie over gebruikersgegevens, zoals een gebruikersnaam; 
● Datum, tijd en locatie; 
● Informatie met betrekking tot uw voertuig(en) en wanneer u ermee rijdt; 
● Optioneel kan FleetHours, voor de bewegingen van uw voertuig(en), informatie 

verzamelen over brandstoftankingen (wanneer, waar, hoeveel), brandstofverbruik, 
brandstofniveau, onderhoudsbehoefte en technische statusberichten die worden 
afgegeven door de interne diagnosesystemen van het voertuig; 

● Activiteiten (werken, laden, lossen, rusten, afwezigheden ...) met datum, tijd en locatie, 
verzameld door de leverancier van uw boordcomputer; 

● Condities van de arbeidsovereenkomst; 
● Toepassingsgebruik (importeren, exporteren, configureren ...), accountnummer, tijd, 

IP-adres. 
 

Voor onze online dienst Absence Planner 

 
Uw Absence Planner web site en de mobiele app verzamelen: 
  

● Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres; 
● Informatie over gebruikersgegevens, zoals een gebruikersnaam; 
● Datum, tijd en locatie; 
● Afwezigheidsaanvragen met goedkeuring of weigering en het saldo van vrije dagen; 
● Toepassingsgebruik (importeren, exporteren, configureren ...), accountnummer, tijd, 

IP-adres. 
 

 

Uw account – Registratie 

 

Uw account wordt gebruikt om de door FleetHours of Absence Planner verzamelde gegevens 
veilig op te slaan. Af en toe zullen we uw e-mailadres ook gebruiken om informatie met 
betrekking tot FleetHours, Absence Planner of aanverwante producten/diensten te verzenden, 
of als er updates zijn die belangrijk zijn voor u teneinde uw product op een veilige en 
betrouwbare manier, en zonder onderbreking te kunnen gebruiken, of als er is een wettelijke 
vereiste is om contact met u op te nemen. 
 

Het is mogelijk dat u uw gebruikersreferenties voor producten van LogicWay B.V. ontvangt via 
uw wagenparkbeheerder. In dit geval adviseert LogicWay B.V. u om het volgende te doen: 

 
● Wijzig uw wachtwoord bij uw eerste aanmelding 
● Houd uw accountgegevens vertrouwelijk 
● Gebruik een lang wachtwoord dat u niet elders gebruikt  



 

Uw account wordt gebruikt om u toegang te verlenen tot de gegevens die zijn opgeslagen op 
de servers van LogicWay B.V.. De informatie wordt met uw account bewaard zolang dit 
account bestaat of voor de periode bepaald door de eigenaar van het wagenpark. 
 

We zullen uw accountgegevens m.b.t. de producten van LogicWay B.V. met niemand anders 
delen, tenzij we daar expliciet en rechtsgeldig opdracht toe krijgen, en volgen in dat geval de 
vereiste juridische procedure. 
 

 

Wanneer worden gegevens geüpload naar onze servers? 

 

Op basis van de verantwoordelijkheid van uw wagenparkbeheerder worden, door de 
leverancier(s) van uw boordcomputer(s), automatisch en continu de verzamelde gegevens 
naar FleetHours servers van LogicWay B.V. verstuurd. Dit proces vindt op de achtergrond 
plaats, zelfs wanneer u de applicatie niet actief gebruikt. Alle andere verzamelde gegevens 
worden door de gebruikers van de klant ingevoerd via de gebruikersinterface van FleetHours 
of Absence Planner of via de infrastructuur van de klant welke via API's verbonden zijn met 
FleetHours of Absence Planner. 
  

Waarom verzamelen we deze gegevens? 

 

Type gegevens Type en doel (onderwerp) van de gegevensverwerking  

Contactgegevens, 
Arbeidsovereenkomst, Tijden en 
activiteiten, Voertuiggebruik, 
Bestemmingslocaties, Optioneel: 
brandstoftankingen en – verbruik, 
afwezigheids aanvragen 

Het aanbieden van diensten zoals overeengekomen met 
klanten: Salarisberekening, Bestuurdersactiviteiten, 
rapportage van voertuiggebruik en afwezigheids aanvragen 

Accountgegevens van gebruikers, 
Toepassingsgebruik (Importeren, 
Exporteren, Configuratie ...), 
Klantnummer, Internetgebruik, IP-
adres, Informatie over cookies, 
Geschiedenis van bezochte 
internetpagina’s 

Het aanbieden van diensten zoals overeengekomen met 
klanten: Salarisberekening, Bestuurdersactiviteiten, 
rapportage van voertuiggebruik en afwezigheids aanvragen 

 
 

Hoe worden uw gegevens gebruikt? 

 

Uw wagenparkbeheerder heeft de verschillende doelen bepaald waarvoor de gegevens, 
verzameld met uw externe voertuig- en clientapparaten, zullen worden gebruikt, wie toegang 
heeft en hoe lang de informatie wordt bijgehouden. Raadpleeg hiervoor de informatie die 
door uw wagenparkbeheerder kan worden verstrekt. 

 



De keuzes die we aanbieden 

Hoe toegang krijgen tot informatie / informatie bijwerken? 

 
Neem contact op met de verantwoordelijke van uw bedrijf om toegang te krijgen tot uw 
persoonlijke gegevens of deze te bewerken. U kunt uw verzoek ook mailen naar social-data-
privacy@trimble.com. 
 

Hoe beschermen we informatie? 

De informatie die u uploadt in FleetHours of Absence Planner wordt opgeslagen binnen de 
Europese Unie en is onderworpen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. 
FleetHours en Absence Planner passen beveiligingsmethoden toe die zijn gebaseerd op 
industriestandaarden, inclusief technologieën zoals hashing en codering om uw informatie te 
beschermen tegen ongeoorloofde toegang terwijl deze wordt opgeslagen en terwijl deze wordt 
verzonden naar en teruggehaald uit de toepassingen FleetHours of Absence Planner. 

  
LogicWay B.V. geeft niemand anders toegang tot uw informatie noch gebruikt deze voor enig 
ander doel, tenzij het daar expliciet en rechtsgeldig opdracht toe krijgt, en volgt in dat geval de 
vereiste juridische procedure. 

 
Uw informatie wordt opgeslagen in datacenters van Amazon in Ierland en Duitsland, en valt 
onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. LogicWay B.V. past 
beveiligingsmethoden toe die zijn gebaseerd op de modernste industriestandaarden teneinde 
uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang wanneer deze opgeslagen en 
verzonden wordt. 

 
Indien de informatie die we verzamelen of gebruiken met iemand anders moet worden 
gedeeld, beloven we om niemand anders toegang te geven tot de informatie die we 
verzamelen of deze voor enig ander doel te gebruiken tenzij u ons daarvoor uw toestemming 
geeft of wanneer we daar expliciet en rechtsgeldig opdracht toe krijgen, en volgen in dat geval 
de vereiste juridische procedure. 
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Contact opnemen met LogicWay B.V. 

 

Indien u van mening bent dat uw informatie niet wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor 
u deze hebt verstrekt, of indien u vragen of verzoeken heeft, kunt u contact opnemen met de 
afdeling Personeelszaken of een overeenkomstige afdeling binnen uw bedrijf. 
 
 
U kunt uw verzoek ook verzenden naar het volgende e-mailadres: 

 

social-data-privacy@trimble.com 

 

U kunt ook contact opnemen met Trimble op het volgende adres: 
 

Trimble Europe B.V. 
Data Privacy Office 
Meerheide 45 
5521 DZ Eersel 
Nederland 
privacy@trimble.com  
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