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Privacyverklaring Logis Dienstverlening 
 

Algemeen 
Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze werkwijzen en de website(s).  

Logis Dienstverlening respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de site en 

draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk worden behandeld.  

Logis Dienstverlening gebruikt de gegevens uitsluitend om de informatievoorziening, 

dienstverlening en productlevering zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.  

Logis Dienstverlening zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken en 

uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij de uitvoering van de 

dienstverlening of het leveren van producten. Persoonsgegevens worden niet buiten de EU 

opgeslagen. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een zodanige wijze, dat 

voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

Gebruik van NAW-gegevens 
Logis Dienstverlening gebruikt de verkregen gegevens om haar abonnees, opdrachtgevers en 

klanten om het volgende te leveren: Een goede en complete informatievoorziening, uitvoering 

van de opdracht en het correct leveren van producten. Hiervoor vragen wij niet meer dan de 

strikt noodzakelijke gegevens. Verder bewaart en gebruikt Logis Dienstverlening uitsluitend  

e-mailadressen die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze 

aan Logis Dienstverlening worden verstrekt. Deze gegevens worden zolang bewaard als nodig 

is voor een goede levering van de dienst of het product of de looptijd van een inschrijving 

en/of abonnement.  

  

Bezoekersgegevens 

Op de website van Logis Dienstverlening worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In 

dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het 

tijdstip en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en 

gebruikt voor statistische analyses van websitebezoek. Deze gegevens kunnen gebruikt 

worden voor het optimaliseren van de website. Deze gegevens worden anoniem en intern 

verwerkt 

 

Blog / Nieuwsbrief 

Logis Dienstverlening brengt blogs en nieuwsbrieven uit aan abonnees. Uw e-mailadres wordt 

alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit kan door middel van 

direct inschrijving of door aangegeven schriftelijke toestemming. Iedere blog of nieuwsbrief 

bevat ook een link om af te melden. 

  

Inzage, correctie en recht van verzet privacyverklaring 

U hebt het recht om te vragen om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kan 

via de contactpagina. Wij kunnen u hierbij verzoeken om een identificatie. Wij behouden ons 

het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.  
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