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Verklaring Privacybescherming van Trimble 
N.V. 
 

In deze Verklaring Privacybescherming wordt uitgelegd hoe informatie over u wordt           
verzameld, gebruikt en vrijgegeven door Trimble N.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. 
 

Trimble N.V. biedt innovatieve oplossingen voor veilig, kostenefficiënt en duurzaam          
transport. Als een ervaren partner helpen wij u met uw logistiek management en tillen uw               
transportbedrijf, groot of klein, naar een hoger niveau. 
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Welke gegevens verzamelen we? 
 
Voor onze online diensten 
 
Uw Driver Performance-website verzamelt: 
  

● Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres; 
● Registratie-informatie, zoals een gebruikersnaam; 
● Datum, tijd en locatie. 
● Informatie met betrekking tot uw voertuig en hoe u ermee rijdt, zoals starten/stoppen,             

kilometerteller, stationair draaien, toerental, snelheid en snelheidsverdeling, gereden        
afstand, remmen, bochten nemen, accelereren, niveaus en status van de batterij,           
motorbelasting, versnellingsniveaus van de motor, gebruik van cruisecontrole,        
uitloopmodus, brandstofverbruik, brandstofniveau, behoefte aan onderhoud en       
berichten i.v.m. de technische status die worden afgegeven door de interne           
diagnosesystemen van het voertuig. 

● Tacho informatie en werktijden.  
● Informatie voor diagnostische doeleinden, zoals softwareversies, apparaattypes,       

stroomonderbrekingen en foutenlogboeken. 
● Berichten verzonden tussen de back-end software en de telematica-apparaten. 
● IP-adres en tijd van uw toegangsapparaat. 

Voor onze mobiele apparaten CarCube/Truck4U/ Android Tablet FleetXPS/ 
FleetXPS App voor Android/Trailer4U 
Als uw voertuig werd geconfigureerd om verbinding te maken met de mobiele apparaten van              
Trimble N.V., verzamelt het informatie voor Driver Performance terwijl het voertuig in gebruik             
is, in combinatie met andere apparatuur die in het voertuig is geïnstalleerd. 
 
De volgende informatie wordt continu verzameld: 
  

● Locatie van het voertuig (GPS-locatie XY) 
● Snelheid van het voertuig 
● FMS-gegevens 
● Tachograaf-gegevens 
● Activiteiten van de bestuurder – deze informatie is klantspecifiek, volgens de           

configuratie 
● Oproep-/berichtgeschiedenis 
● Favorietenlijst uit de navigatie 
● Informatie van aangesloten sensoren zoals temperatuursensoren, deursensoren,       

brandstofsensoren, sensoren voor bandenspanning en andere soorten sensoren die         
u op uw cliënt-apparaat kunt aansluiten. 

 
Welke informatie specifiek wordt verzameld hangt af van de apparatuur van Trimble N.V. die              
in het voertuig is geïnstalleerd. 
 
De partij die met Trimble N.V. een contract afsluit bepaalt de doeleinden waarvoor deze              
informatie vervolgens wordt gebruikt, wie toegang heeft tot de informatie en hoelang deze             
informatie wordt bijgehouden. Raadpleeg de eigenaar van het contract met Trimble N.V. voor             
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aanvullende informatie. Over het algemeen is dit de eigenaar of huurder van het voertuig. 
 
Uw account – Registratie 
 
Wanneer u Driver Performance voor het eerst gebruikt, moet u een persoonlijk account             
aanmaken door een gebruikersnaam, uw e-mailadres en een wachtwoord in te voeren.            
Trimble N.V. adviseert u om uw accountgegevens vertrouwelijk te houden en een            
wachtwoord te kiezen dat u elders niet gebruikt. 
 
Uw account wordt gebruikt om de door Driver Performance verzamelde gegevens veilig op te              
slaan. Af en toe zullen we uw e-mailadres ook gebruiken om informatie met betrekking tot               
Driver Performance 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 tevens mogelijk dat u uw gebruikersreferenties voor producten van Trimble N.V.             
ontvangt via uw wagenparkbeheerder. In dit geval adviseert Trimble N.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 Trimble N.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 Trimble N.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? 
 
Mobiele apparaten van Trimble N.V. uploaden de verzamelde gegevens automatisch naar           
servers van Trimble N.V.. De mobiele apparaten verzamelen continu gegevens en wanneer            
er een mobiele gegevensverbinding is, worden deze verzonden naar de servers van Trimble             
N.V.. Dit gebeurt op de achtergrond, zelfs als u de toepassing niet actief gebruikt. Bij de                
FleetXPS-app voor Android kunt u het gebruik van mobiele gegevens voor de app             
uitschakelen, of de functie 'Afmelden' in de toepassing gebruiken als u dit wilt voorkomen. 
 
Gebruik van uw locatie 
 
U dient er zich bewust van te zijn dat wanneer u uw smartphone gebruikt, deze               
besturingssysteemsoftware of andere apps kan gebruiken, of communicatienetwerken kan         
gebruiken die persoonlijke en locatiegegevens verzamelen, verzenden of opslaan. Trimble          
N.V. heeft hierop geen invloed. Voor meer informatie, raadpleeg de documentatie en            
instellingen van uw mobiele netwerkaanbieder en de leveranciers van uw systeem en apps. 
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Waarom verzamelen we deze gegevens? 
 
Welke persoonlijke informatie 
verzamelen/bewaren we? 

Waarom gebruiken we deze gegevens? 

Gebruikersnaam Toegangsbeheer, functiecontrole, beveiliging, 
berichtenuitwisseling 

E-mailgebruiker Toegangsbeheer, wachtwoordherstel, beveiliging, 
functiecontrole 

Wachtwoord Toegangscontrole, beveiliging 

Naam van de bestuurder Toegangscontrole, beveiliging, berichtenuitwisseling, track 
& trace, rapportage, functiecontrole 

Kaart identificatie Link met tachograafgegevens voor loonberekening. 

Oproepgeschiedenis Track & trace 

Nummerplaat rapportage, track & trace 

IP-adres Toegangscontrole, beveiliging 

Cookies Toegangscontrole, beveiliging 

 
 

Hoe worden uw gegevens gebruikt? 
 
De wagenparkbeheerder heeft de verschillende doeleinden bepaald waarvoor de gegevens 
worden gebruikt die via uw voertuig en mobiele apparaten worden verzameld, alsook wie 
toegang heeft tot de informatie en hoe lang deze informatie wordt bijgehouden. Raadpleeg 
hiervoor de informatie die uw wagenparkbeheerder u heeft 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 
privacy@trimble.com 
 

Hoe beschermen we informatie? 

mailto:privacy@trimble.com
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De informatie die u uploadt wordt opgeslagen binnen de Europese Unie en is onderworpen              
aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Driver Performance past         
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 Driver Performance-producten. 
  
Trimble N.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 Amazon datacenters in Ierland en Duitsland, en valt             
onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Trimble N.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. 
 
Andere bestuurders van uw voertuig 
 
Als u uw voertuig uitgerust met apparatuur van Trimble N.V. deelt met andere bestuurders,              
bent u ervoor verantwoordelijk om deze bestuurders in kennis te stellen van het feit dat               
vanuit dit voertuig rij- en voertuiggegevens worden verzameld, en dat u en de             
wagenparkbeheerder toegang hebben tot rapporten m.b.t. deze informatie. 
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Contact opnemen met Trimble N.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 uw                
wagenparkbeheerder. 
 
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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