OnLogic Privacybeleid
Let op: dit Privacybeleid is het laatst bewerkt op 12 juni 2020.
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle verzamelde data tijdens het doen van aankopen bij, het gebruik
van diensten van, en het gebruik van websites en inhoud beschikbaar gesteld door OnLogic, Inc. of
OnLogic B.V., beiden tevens bekend als OnLogic (vanaf hier bij elkaar “Diensten” genoemd en beiden
entiteiten vanaf hier “OnLogic” genoemd). Uitzonderingen hierop zijn mogelijk specifiek aangegeven.
Tenzij anders aangegeven in dit Privacybeleid, op de OnLogic website, of indien anders afgesproken met
de klant, worden de producten en diensten van OnLogic in het algemeen geleverd door OnLogic B.V.
onder de handelsnaam OnLogic binnen de Europese Economische Ruimte (EEA) en door OnLogic, Inc.
onder de handelsnaam OnLogic binnen de Verenigde Staten (VS) en ieder ander gebied buiten de EEA en
de VS. Dit Privacybeleid is ook beschikbaar in het Engels, het Duits en het Nederlands. De Engelse versie
is altijd het leidende Privacybeleid.

Voor gebruikers in de VS geldt dat bij het gebruik van de Diensten en het verstrekken van
persoonsgegevens de gebruiker akkoord gaat met de verwerking en overdracht van deze informatie in de
VS en dat we dit akkoord gebruiken als juridische grond om deze data over te dragen, tenzij anders
aangegeven in dit Privacybeleid.
INDIEN JE GEVESTIGD BENT BUITEN DE VERENIGDE STATEN, IS HET BELANGRIJK OM TE WETEN DAT
INFORMATIE DIE JE VERSTUURT, INCLUSIEF PERSOONLIJKE DATA, NAAR ONZE SERVERS IN DE VS
WORDT VERZONDEN. ONGEACHT OF JE AFKOMSTIG BENT UIT DE VERENIGDE STATEN, EUROPESE
ECONOMISCHE RUIMTE/EUROPESE UNIE (EEA/EU) OF ELDERS: BIJ HET VERZAMELEN, OPSLAAN EN
GEBRUIK VAN JOUW PERSOONLIJKE DATA IS TE ALLEN TIJDE DIT PRIVACYBELEID LEIDEND. OM TE
VOLDOEN AAN DE EISEN VAN DE EUROPESE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING
(AVG) VOOR EUROPESE CONSUMENTEN EN GEBRUIKERS, LEGT DIT Privacybeleid DE BASIS VOOR DE
MANIER WAAROP WE OMGAAN MET DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONLIJKE DATA EN GEEFT
HET JE AANVULLENDE INFORMATIE DIE VEREIST WORDT DOOR DE AVG. Bij het verzamelen van
persoonlijke data, die beschermd wordt door de AVG op de website, wordt je expliciet om toestemming
gevraagd om deze data te versturen op basis van de voorwaarden die worden uitgelegd in dit
Privacybeleid, tenzij we een rechtsgrondslag voor verwerking hebben.
ONS COOKIEBELEID WORDT HIERONDER VERDER TOEGELICHT. OM TE ZIEN WELKE COOKIES WE
GEBRUIKEN EN HOE JE JOUW INSTELLINGEN VOOR COOKIES KUNT WIJZIGEN, GA JE DIRECT NAAR
ONS COOKIEBELEID.

OnLogic respecteert de privacy van zijn klanten, websitebezoekers en andere gebruikers van zijn
Diensten. Alle persoonsgegevens die zijn verzameld en gebruikt, zijn beveiligd opgeslagen en alleen
beschikbaar voor bevoegd personeel. Wij zijn continu bezig onze beveiliging te verbeteren om jouw data
te beschermen tegen ongeautoriseerd en onrechtmatig gebruik en verwerking, evenals verlies,
vernietiging, beschadiging, diefstal of verspreiding.

Wie we zijn

Wij zijn OnLogic, Inc. (met handelsnaam OnLogic), OnLogic B.V. (met handelsnaam OnLogic) en iedere
andere gelieerde onderneming (bij elkaar “OnLogic” genoemd): een wereldwijd industrieel
computerbedrijf dat gefocust is op hardware voor het Internet of Things (IoT), door het maken van hoogst
configureerbare computers, gemaakt voor betrouwbaarheid. Naast onze website (www.onlogic.com)
hebben we ook nog de I/O Hub, waar we updates en inzichten plaatsen voor de IPC-industrie, hardware
tutorials hosten, tips en trucs delen en je een kijkje geven achter de schermen van opkomende

technologie en de laatste hardware. Het verzamelen, gebruiken en verwerken van persoonsgegevens van
welke aard dan ook vanuit de I/O Hub of ieder ander OnLogic website domein valt onder dit Privacybeleid.

Over jouw persoonsgegevens

Dit Privacybeleid gaat over data over jouzelf en de manier waarop jij onze Diensten gebruikt.

“‘Persoonsgegevens’ is informatie dat kan worden gebruikt om je te identificeren, direct of indirect, op
zichzelf staand of in combinatie met andere informatie. Dit omvat zaken zoals je volledige naam,
e-mailadres, telefoonnummer, fysieke adresgegevens, apparaat ID’s, bepaalde cookie- en netwerk
aanduidingen en soortgelijke informatie.”
OnLogic verzamelt, gebruikt, geeft vrij en verwerkt persoonsgegevens voor doeleinden die in dit
Privacybeleid zijn vastgelegd, inclusief het beschikbaar maken en verbeteren van onze Diensten en
bedrijfsvoering, voor advertentie en marketing en om je te informeren over onze producten en diensten,
tevens omschreven in dit Privacybeleid.
We kunnen onidentificeerbare of anonieme data verkrijgen vanuit persoonsgegevens door bepaalde
componenten (zoals je naam, e-mailadres of tracking ID), die de data persoonlijk identificeerbaar maken
voor jou, uit te sluiten. Ons gebruik van onidentificeerbare of anonieme data is geen onderdeel van dit
Privacybeleid.

Gebruik van cookies

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle producten, diensten, websites en inhoud die beschikbaar wordt
gesteld door OnLogic en gelieerde ondernemingen (tezamen: “OnLogic” en “de websites” en/of
“Diensten”). Uitzonderingen worden specifiek aangegeven. OnLogic gebruikt cookies, welke noodzakelijk
zijn voor het functioneren van de websites en voor doeleinden beschreven in dit cookiebeleid.

Alle gebruikers die onze website bezoeken vanuit de Europese Unie/EEA kunnen te allen tijde hun
toestemming voor het gebruik van cookies intrekken of hun voorkeur wijzigen op de pagina van ons
Cookiebeleid. Alle andere gebruikers kunnen op de cookiebeleidspagina hetzelfde overzicht vinden van de
door gebruikte cookies, en kunnen meer informatie vinden het wijzigen of verwijderen van deze cookies in
het hoofdstuk over op interesse gebaseerd adverteren of bezoek de website van het Network Advertising
Initiative.

Wat zijn cookies?
Om moderne websites te laten functioneren naar de verwachting van de bezoeker verzamelen ze een
bepaalde basis aan informatie over de bezoeker. Om dit te kunnen doen, maakt de site kleine
tekstbestandjes aan die hij plaatst op het apparaat waarmee de gebruiker de website bezoekt. Deze
bestanden heten ook wel cookies. Cookies zijn uniek voor iedere bezoeker en kunnen alleen worden
uitgelezen door de webserver binnen het domein dat ze heeft geplaatst. Cookies kunnen niet worden
gebruikt om applicaties te starten of virussen op het apparaat van de bezoeker te plaatsen.
Cookies hebben verschillende functies die bedoeld zijn om de gebruikerservaring op het internet
vloeiender en interactiever te maken. Cookies kunnen zowel niet-identificeerbare data als je
persoonsgegevens verzamelen, afhankelijk van hun specifieke functie. Bijvoorbeeld: cookies worden
gebruikt om de voorkeuren van de bezoeker op te slaan voor veelbezochte websites, om taalinstellingen
te onthouden, om efficiënter te helpen navigeren en surf gedragspatronen te herkennen om de
gebruikerservaring te verbeteren.
Meer informatie over het gebruik en classificatie van onze cookies vind je op de cookiebeleidspagina.

Hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken

Je kunt op diverse manieren met ons in contact komen, waaronder het bezoeken en navigeren van onze
website(s), wanneer je klant bij ons wordt of wanneer je solliciteert op een baan via onze carrièrepagina
en Werving & Selectiesysteem (WSS). Meer over deze laatste vind je onder Werving en selectie.
We verzamelen je persoonsgegevens op een aantal manieren en voor verschillende doeleinden:
1. Wanneer je onze Diensten gebruikt of online een account aanmaakt: we verzamelen

persoonsgegevens wanneer je onze Diensten gebruikt, inclusief wanneer je een online account
aanmaakt bij ons, door onze online producten en services navigeert, aankopen bij ons doet
(inclusief het verwerken van betalingen) en wanneer je ons vraagt om maatwerk producten of
diensten te configureren of te ontwerpen. We gebruiken deze data om je account aan te maken,
jouw gebruik van onze Diensten mogelijk te maken en in het algemeen onze diensten te leveren,
zoals het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van onze Diensten en jouw ervaring. We
gebruiken deze informatie ook voor interne doeleinden met betrekking tot onderzoek, analyse,
innovatie, testen, monitoren, klantcommunicatie, risicomanagement en administratie.

2. Wanneer je met ons communiceert, solliciteert of informatie geeft via de carrièrepagina of je

inschrijft voor promotiematerialen, nieuwsbrieven en ons blog (de I/O Hub): we verzamelen
persoonsgegevens wanneer je met ons communiceert via e-mail, reguliere post of online
formulieren en wanneer je je inschrijft voor promotiematerialen, nieuwsbrieven en blogs. We
verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens ook voor werving en selectie doeleinden. Als je
ons toestemming geeft, kunnen we je persoonsgegevens gebruiken om je te informeren over
OnLogic Diensten, vacatures, om je promotionele berichten en persoonlijke advertenties te sturen
en voor andere marketingdoeleinden. Let erop dat we je altijd berichten kunnen sturen die
betrekking hebben op de prestaties van onze Diensten, zoals aanpassingen aan de Algemene
Voorwaarden of dit Privacybeleid, of andere formele informatie gerelateerd aan onze producten
of Diensten die je hebt gekocht of gebruikt - ongeacht je e-mailvoorkeuren. We kunnen je
persoonsgegevens ook gebruiken om te reageren op je verzoeken of vragen met betrekking tot
technische ondersteuning, online diensten, productinformatie of ieder ander contact dat door jou
wordt geïnitieerd.

3. Wanneer je de interactie met ons zoekt via social media, reacties op ons blog of advertenties: we
kunnen je persoonsgegevens verzamelen wanneer je deelneemt in onze online communities. Dit
kan onder andere wanneer je klikt op advertenties, reageert op onze social media pagina’s,
inhoud plaatst, een review achterlaat, of op een andere manier informatie invult in commentaar
tekstvelden, blogs, digitale prikborden, evenementen en andere community forums gesponsord
door of gelieerd aan OnLogic. Let erop dat deze forums openbaar kunnen zijn en we raden je aan
zorgvuldig te zijn in je beslissingen over welke informatie je wenst te delen.
4. Wanneer we gegevens verzamelen van derden of openbaar beschikbare bronnen: we kunnen
bepaalde persoonsgegevens over jou verkrijgen van externe bronnen om ons te helpen bij het
leveren en verbeteren van de Diensten en voor marketing en reclame. We kunnen je
persoonsgegevens combineren met gegevens die we verkrijgen uit onze Diensten, andere
gebruikers of derden om jouw ervaring te verrijken en de Diensten te verbeteren.
5. Wanneer we cookies, apparaat-ID’s, locatie- en andere volgtechnologieën gebruiken en/of

verzamelen: we kunnen bepaalde persoonsgegevens verzamelen met behulp van cookies en
andere technologieën zoals internet bakens, apparaat-ID's, advertentie-ID's, Flash-cookies en
IP-adressen. We gebruiken browsercookies in het specifiek voor verschillende doeleinden,
inclusief cookies die strikt noodzakelijk zijn voor functionaliteit en cookies die worden gebruikt
voor personalisatie, prestaties/analyse en reclame. Het gedeelte over cookie-gebruik bevat meer
informatie en opties voor beheer of om je uit te schrijven van bepaalde gegevensverzameling of
-gebruik.

6. Wanneer wij voldoen aan de wettelijke vereisten, wetshandhaving en voor doeleinden van

openbare veiligheid: we kunnen persoonsgegevens gebruiken en opslaan om te voldoen aan
wetten, voorschriften, rechterlijke bevelen, of andere wettelijke verplichtingen of om te helpen bij
een onderzoek, om onze rechten en eigendommen te beschermen, of de rechten of veiligheid van

derden, om onze Algemene Verkoopvoorwaarden te handhaven, dit Privacybeleid, of
overeenkomsten met derde partijen, of voor misdaadpreventie doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens vrijgeven

Onze openbaarmaking is beperkt tot situaties waarin dit volgens de toepasselijke wetgeving is
toegestaan, inclusief binnen de Europese Economische Ruimte en onderworpen aan de nationale
wetgeving inzake gegevensbescherming en voorschriften.
Met inachtneming van het bovenstaande kunnen we je persoonlijke gegevens vrijgeven voor de
doeleinden zoals beschreven in het vorige onderdeel van dit Privacybeleid en op de volgende manieren:
1. Aan gelieerde partijen en partners: m
 et bedrijven of ondernemingen die eigendom zijn van of
worden beheerd door OnLogic en intern binnen OnLogic, zoals nodig is voor het leveren en
verbeteren van de Diensten, voor marketingdoeleinden en voor reclame.
2. Aan dienstverleners en leveranciers: m
 et zakenpartners, marketingpartners en leveranciers om de
Diensten, inclusief ons werving & selectiesysteem zoals beschreven in het onderdeel werving en
selectie, te kunnen leveren, verbeteren en personaliseren.

3. Voor sociale netwerkproviders: met sociale netwerkproviders wanneer we sociaal netwerk
widgets, knoppen of plug-ins in onze Diensten gebruiken.
4. Voor reclame en marketing: met reclame- en marketingpartners voor advertenties en
marketingdoeleinden namens OnLogic.

5. Voor bepaalde analyses en verbeteringen: met bepaalde bedrijven met als doel het analyseren en
verbeteren van de Diensten.

6. Voor op interesses gebaseerde advertenties: m
 et bedrijven die zich bezighouden met op

interesses gebaseerd adverteren, inclusief web, mobiele app en andere advertenties. Deze
reclame bestaat uit OnLogic en advertenties van derden die zijn gepersonaliseerd en mogelijk via
verschillende kanalen worden weergegeven. Advertenties bevatten ook gepersonaliseerde
advertenties van OnLogic die worden weergegeven op sites van derden en in apps en via andere
kanalen. Voor meer informatie over hoe gegevens worden gedeeld voor advertentiedoeleinden,
zie Interesse-gebaseerde advertenties hieronder.

7. Voor juridische naleving, wetshandhaving en openbare veiligheid: m
 et wetshandhaving,

overheidsinstanties of regelgevende instanties, wettige autoriteiten of andere gemachtigde derde
partijen om te voldoen aan wetten, voorschriften, gerechtelijke bevelen of andere wettelijke
verplichtingen of om te helpen bij een onderzoek, ter bescherming en verdediging van onze
rechten en eigendommen, of de rechten of veiligheid van derden, om onze Algemene

Verkoopvoorwaarden, dit Privacybeleid of overeenkomsten met derden te handhaven, of voor
misdaadpreventie.

Werving en selectie

Als je de online carrièrepagina of website van OnLogic gebruikt (aangeduid als "Carrières"), verzamelen
wij Persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid en die jij ons via Carrières verstrekt, welke
we gebruiken voor aan werving gerelateerde doeleinden. We gebruiken cookies en andere tools of
technologieën zoals beschreven in dit Privacybeleid en om je een gepersonaliseerde online-ervaring te
bieden, om relevante informatie over de cultuur te tonen en te communiceren over carrières en kansen bij
OnLogic en om de effectiviteit van onze werving en selectie-inspanningen en middelen te analyseren. We
kunnen ook een Werving & Selectiesysteem (aangeduid als "WSS") van een derde partij gebruiken om
jouw persoonlijke gegevens te verwerken. Wanneer je ons je persoonsgegevens verstrekt via Carrières of
een WSS, wordt je gevraagd om je toestemming te geven zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.
Als inwoner van de Europese Economische Ruimte (EEA; EU) word je gevraagd om je uitdrukkelijke
toestemming te geven voor het verwerken, gebruiken en verzenden van jouw persoonsgegevens, in
overeenstemming met de rechten, vrijheden en vereisten van de AVG.

1. Wie verzamelt jouw persoonlijke gegevens? OnLogic is de gegevensverzamelaar en zal jouw
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid en door
middel van Carrières of een WSS en tijdens het werving- en selectieproces. Je persoonsgegevens
kunnen worden bewaard en gebruikt door OnLogic voor het overwegen van je kwalificaties voor
de functie, indien wettelijk vereist, of zoals hieronder anders wordt beschreven.
2. Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens? Onderworpen aan toepasselijke arbeidswetgeving
voor de landen of toepasselijke rechtsgebieden waar functies zich bevinden, kan OnLogic
persoonsgegevens verzamelen via Carrières, een WSS of bronnen of zoals hieronder beschreven:
a. Persoonsgegevens die je tijdens het sollicitatieproces verstrekt, waaronder deze op CV's,
brieven, sollicitatieformulieren (al dan niet verstrekt via Carrières of andere middelen),
geschreven voorbeelden, opdrachten of andere materialen die worden gebruikt tijdens
het rekruterings- en sollicitatieproces.
b. Persoonsgegevens gegenereerd door medewerkers van OnLogic, interviewers, derde
partijen handelend in opdracht van OnLogic of recruiters tijdens het aanvraagproces;
c.

We kunnen openbaar beschikbare persoonsgegevens verzamelen via online
zoekmachines, ongevraagde referenties van derden of via andere legale en openbaar
beschikbare middelen.

d. Persoonsgegevens die bekendgemaakt worden door middel van aanbevelingen die
namens jou zijn verstrekt door anderen;

e.

Persoonlijke gegevens, waaronder die met betrekking tot eerdere banen, opleiding en,
waar van toepassing, kredietgeschiedenis, strafblad of andere gegevens die tijdens een
screening uitgevoerd door OnLogic of een gecontracteerde derden worden onthuld;

f.

Persoonsgegevens vereist of toegestaan om te verzamelen om te voldoen aan de

toepasselijke wetgeving met betrekking tot gelijke werkgelegenheid, loon en werktijden,
veiligheid op de werkplek, wettelijk beschermd verlof, het bieden van een passende
werkplek, arbeidsverhoudingen of andere rechten, voordelen of bescherming met
betrekking tot een dienstverband bij OnLogic.
Door je persoonsgegevens en andere informatie te verstrekken, erken je dat alle door jou gemaakte
voorstellingen waar en correct zijn naar jouw beste weten en geloof, en dat je niet bewust enige vorm van
nadelige of tegenstrijdige informatie hebt verstrekt. Het verstrekken van incorrecte informatie kan ertoe
leiden dat je niet in aanmerking komt voor een baan. Door ons je persoonsgegevens te verstrekken, stem
je in met de verwerking, het gebruik en de overdracht van je persoonlijke gegevens zoals in dit
privacybeleid beschreven. Als inwoner van de Europese Economische Ruimte (EEA; EU) word je
gevraagd om je uitdrukkelijke toestemming te geven voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van
jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de rechten, vrijheden en vereisten van de AVG.

3. Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens? O
 nLogic gebruikt je persoonsgegevens zoals
beschreven in dit Privacybeleid en om:
a. Jouw geschiktheid voor de functie te beoordelen, inclusief huidige en toekomstige
vacatures.
b. Administratieve functies uit te voeren, je te helpen met reisplannen, vergoedingen te
verwerken voor goedgekeurde interviews of andere gerelateerde kosten.
c.

Onze sollicitantenpool te analyseren, de effectiviteit van Carrières te beoordelen en het
maken van verbeteringen aan jouw ervaring om toptalent aan te trekken en te behouden;

d. Wettelijk verplichte rapportages uit te voeren, te reageren op juridische aanvragen en
aangegeven redenen uiteengezet in wettelijke basis voor verwerking met betrekking tot je
sollicitatie en dienstverband bij OnLogic.

4. Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens? Over het algemeen is toegang tot jouw persoonlijke
gegevens beperkt tot bevoegde medewerkers, gecontracteerde recruiters of andere
geautoriseerde derde partijen die een legitieme noodzaak hebben. Zo kan OnLogic jouw
sollicitatie evalueren, werving- en talentmanagement functies uitvoeren, of informatie voorzien
aan wie we verplicht zijn om deze voor te leggen door toepasselijke wetgeving.
5. Hoe lang zal OnLogic jouw persoonsgegevens bewaren? Als je een aanbieding krijgt en een
dienstverband bij OnLogic accepteert, worden persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens de
sollicitatieperiode een onderdeel van het personeelsdossier van OnLogic. Deze gegevens moeten

worden bewaard tijdens en een periode na je dienstverband bij OnLogic. Als je niet in dienst
treedt bij OnLogic, kan OnLogic desalniettemin de persoonsgegevens bewaren en gebruiken die
zijn verzameld tijdens het wervingsproces om je te overwegen voor nieuwe functies, om naar
terug te verwijzen als je in de toekomst opnieuw solliciteert of andere informatie aanvraagt bij
OnLogic en ook voor ons systeembeheer en om onze wervingsprocessen en kandidaat-ervaring
te verbeteren. Meer informatie over onze methoden voor het bewaren van gegevens is te vinden
onder dataretentie.

6. Hoe beschermt OnLogic je persoonsgegevens? W
 ij implementeren, onderhouden en verbeteren
voortdurend de passende technische-, beveiligings- en procesmaatregelen voor gegevens-,
netwerk- en IT-systemen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige
verwerking en gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, schade, diefstal of
openbaarmaking. Alle externe serviceproviders en partners, ook voor onze WSS, zijn onderworpen
aan vergelijkbare beveiligingsvereisten op basis van contract en/of lokale, nationale en
internationale wettelijke vereisten, waaronder de GDPR.
7. Met wie kan ik contact opnemen met vragen over het gebruik van mijn persoonlijke gegevens?
Als je een vraag, opmerking of klacht hebt, of toegang wilt tot een kopie van jouw
persoonsgegevens of deze wilt bijwerken als je denkt dat deze onjuist zijn of als je wilt dat deze
worden verwijderd, kunt je contact met ons opnemen.

Rechtsgrondslag voor verwerking

Voor de toepassing van de AVG en toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming is OnLogic de
beheerder van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt ("Datacontroller"). Als Datacontroller
verzamelen, gebruiken en verwerken wij jouw persoonlijke gegevens voor een verscheidenheid aan
doeleinden die worden uitgelegd in dit Privacybeleid, alsmede in gevallen waarin je OnLogic uitdrukkelijke
toestemming hebt gegeven om dit te doen. In bepaalde gevallen is aparte toestemming niet vereist,
waaronder:
1. Voor de uitvoering van een contract: om onze contractuele verplichtingen met jou na te komen,
inclusief accountregistratie, het uitvoeren van bestellingen of aankopen die je hebt gedaan
(inclusief het verwerken van de betaling), om contact met je op te nemen over problemen met je
bestelling, met betrekking tot het verstrekken van de Diensten, bij het verzamelen van gegevens
van derden of uit openbare bronnen, of om gegevens te verzamelen en te centraliseren voor de
uitvoering van onze Diensten.
2. Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen: om te voldoen aan wetten, voorschriften, rechterlijke
bevelen of andere wettelijke verplichtingen of om te helpen bij een onderzoek zoals hierboven
beschreven.

3. Voor legitieme belangen: om ons bedrijf te runnen en de Diensten te verlenen, anders dan bij het
uitvoeren van onze contractuele verplichtingen naar jou, voor "legitieme belangen" van OnLogic,

behalve waar dit wordt opgeheven door wettelijke vereisten, rechten en vrijheden die
bescherming van persoonsgegevens vereisen. De volgende gebieden van verwerking zijn
voorbeelden die vallen onder legitieme belangen, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving:
a. Communicatie: om met je te communiceren over de Diensten, inclusief belangrijke en
noodzakelijke kennisgevingen met betrekking tot wijzigingen in onze Algemene
Voorwaarden en Verkoopvoorwaarden of om je verzoeken, vragen en klachten te
behandelen. We kunnen je de strikt noodzakelijke of wettelijk vereiste communicatie
sturen, inclusief e-mails, zelfs als je je hebt afgemeld voor het ontvangen van andere
e-mails of berichten van OnLogic.
b. Reageren op je verzoeken: om te reageren op je verzoeken om technische ondersteuning,
online services, verzoeken via onze chatfunctie die wordt aangeboden door een derde
partij, productinformatie of enige andere communicatie die jij start. Deze omvat toegang
tot je account om verzoeken tot technische ondersteuning te beantwoorden.
c.

OnLogic werving en selectie: w
 e kunnen je toestemming vragen om je persoonsgegevens
te gebruiken en te verwerken voor werving- en selectiedoeleinden zoals uiteengezet in dit
Privacybeleid.

d. Naleving van wet en openbare veiligheid: o
 m te helpen bij het onderzoeken van verdachte
illegale of onrechtmatige activiteit, inclusief inpandige tracking en het delen van

informatie met andere entiteiten voor fraude-, verlies- en criminaliteitspreventie. Om onze
rechten en eigendommen te beschermen en te verdedigen, of de rechten of veiligheid van
derden.
e.

Verbetering en ontwikkeling: om onze Diensten te ontwikkelen, te kunnen voorzien, te
verbeteren en uit te breiden en jouw ervaring te verrijken, inclusief om je in staat te stellen
het volledige aanbod aan onze Diensten te gebruiken (bijvoorbeeld het verwerken van
niet-gevoelige persoonsgegevens wanneer je producten en services van derden gebruikt;
wanneer we cookies, apparaat-ID's, locatiegegevens, omgevingsdata en andere
volgtechnologieën verzamelen of gebruiken; wanneer je contact maakt met ons via
sociale media; wanneer we gegevens verzamelen van derden of openbaar beschikbare
bronnen; wanneer we gegevens samenvoegen en centraliseren). Voor interne doeleinden
met betrekking tot bepaald onderzoek, analyses, innovatie, testen, monitoring,
klantencommunicatie, risicobeheer en administratieve doeleinden, inclusief het
onderhouden of bijwerken van contactinformatie en andere informatie in een
geregistreerd online account.

f.

Handhaving van de Algemene Voorwaarden en kennisgeving: om onze Algemene
Verkoopvoorwaarden, dit Privacybeleid of overeenkomsten met derden te handhaven.

Toestemming als grondslag voor verwerking

In het algemeen zal OnLogic om jouw toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken. Je
kunt op verschillende manieren toestemming geven, inclusief, zoals wettelijk toegestaan, door een
selectievakje aan te vinken (of vergelijkbare actie) wanneer (i) je ons jouw persoonsgegevens verstrekt
via onze Diensten of een formulier; of (ii) een account bij ons registreert of aanmaakt. Door de diverse
wetten van verschillende landen met betrekking tot toestemming voor het verzamelen en gebruiken van
persoonsgegevens kunnen de vereisten voor toestemming verschillen tussen regio's. We kunnen jouw
toestemming vragen voor een aantal activiteiten, waaronder:

1. OnLogic marketing en communicatie: we kunnen je om toestemming vragen om je telefonisch,
per e-mail of anderszins te contacteren over aanbiedingen, producten, promoties, evenementen
of diensten waarvan wij denken dat ze interessant voor je kunnen zijn en voor andere
marketingdoeleinden.
2. OnLogic werving en werving: we kunnen je om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens
te gebruiken en te verwerken voor werving- en selectiedoeleinden zoals hierboven uiteengezet.
3. Websiteformulieren: we kunnen je om toestemming vragen op plekken waar je ook wordt
gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het invullen van een formulier als
onderdeel van onze Diensten, voor toegang tot whitepapers, case studies of ander technisch,
branchegerelateerd of overig educatief materiaal.
4. Om met ons in contact te komen op sociale media of om sociaal delen mogelijk te maken: we
kunnen om jouw toestemming vragen wanneer je contact met ons opneemt via sociale media of
om jouw berichten met anderen te delen via sociale media als onderdeel van het aanbieden of
promoten van onze Diensten.
5. Reclame: we gebruiken cookies en webbakens om op interesses gebaseerd adverteren mogelijk
te maken. Meer informatie over op interesses gebaseerd adverteren en hoe je je
persoonsgegevens kunt beheren, vind je hieronder.

Op interesses gebaseerde advertenties

Op interesses gebaseerde advertenties zijn advertenties die op jou zijn gericht op basis van een 'online
profiel' dat indirect is gemaakt met behulp van je surfgedrag op het internet over verloop van tijd, op
websites of in apps, inclusief die van derden. Onze manier van adverteren omvat ook het maken en
gebruiken van 'Doelgroepsegmenten'. Je hebt de mogelijkheid om het gebruik van informatie te beperken
voor op interesses gebaseerd adverteren en om je af te melden voor het ontvangen van op interesses
gebaseerde advertenties. Afhankelijk van waar je onze website bezoekt, wordt je mogelijk ook gevraagd
om toestemming voor ons gebruik van cookies, waaronder advertentiecookies. Alle gebruikers kunnen te
allen tijde hun cookies verwijderen uit hun browser en de instellingen ervan aanpassen. Deze

instellingen kunnen per browser verschillen. Aanvullende informatie over Doelgroepsegmenten, op
interesses gebaseerde advertenties en hoe je jezelf kunt afmelden, vind je hieronder.

1. Doelgroepsegmenten: we gebruiken verschillende soorten informatie voor op interesses
gebaseerd adverteren, inclusief voor op interesses gebaseerde advertenties van derden. Deze
verwerking omvat ook het gebruik van persoonlijke gegevens om onidentificeerbare
Doelgroepsegmenten te maken. Deze Doelgroepsegmenten worden vervolgens beschikbaar
gemaakt voor op interesses gebaseerde advertenties, inclusief advertenties van derden, op online
kanalen van OnLogic. De Doelgroepsegmenten zijn gebaseerd op jouw 'online profiel' van
websitebezoeken, online en offline koopgedrag, interactie met onze advertenties of marketing
e-mails, vergelijkbare soorten informatie en in sommige gevallen gegevens van derden. De
segmenten worden, voordat ze worden gebruikt, geanonimiseerd zodat ze jou niet persoonlijk
kunnen identificeren. In sommige gevallen kunnen we een derde partij gebruiken om
niet-geïdentificeerde segmenten te koppelen aan targeting-ID's die vervolgens worden gebruikt op
sites van derden.
2. Uitschrijven, keuzes en controle voor op interesses gebaseerde advertenties: voor alle op
interesses gebaseerde advertenties die hierboven zijn beschreven, inclusief segmenten, heb je de
keuze om jouw gegevens niet te gebruiken voor targeting en adverteren op basis van interesses,
waaronder advertenties van derde partijen, ongeacht waar dergelijke advertenties kunnen worden
weergegeven. Deze zogenaamde ‘Opt-outs’ vereisen dat strikt noodzakelijke cookies niet worden
geblokkeerd door de instellingen van jouw webbrowser. Je kunt een aantal hulpprogramma's,
sites en andere bronnen gebruiken om te identificeren hoe jouw persoonsgegevens worden
gebruikt voor op interesses gebaseerd adverteren en je uitschrijven om het gebruik en de
verwerking van jouw gegevens te beheren. Voor algemene informatie en bronnen zijn dit: Digital
Advertising Alliance (VS), Canadian Digital Advertising Alliance (Canada), E
 uropean Digital
Advertising Alliance (EU). Als je in de Verenigde Staten, Canada of de Europese Unie woont, kun
je naar de volgende sites/opt-out tools gaan om je af te melden voor op interesses gebaseerde
advertenties bij de deelnemende partijen voor elke regio: Ad Choices (VS), Your Ad Choices
(Canada) of Your Online Choices (EU). Je kunt jezelf ook afmelden voor het gebruik van cookies
door externe leveranciers door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te
bezoeken. Bezoekers kunnen zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en
Google Display Netwerk-advertenties aanpassen met Beheer van advertentievoorkeuren.
Deze websites bieden ook gedetailleerde informatie over hoe op interesses gebaseerde adverteren werkt.
Afmelden betekent niet dat je geen advertenties meer van ons ontvangt of wanneer je internet gebruikt.
Het betekent alleen dat de gegevens die op onze websites worden verzameld, niet zullen worden gebruikt
voor op interesses gebaseerde advertenties en dat de advertenties die je op websites ziet niet aan jouw
interesses zijn aangepast.

Overdracht van je persoonsgegevens naar andere landen
De processen voor verwerking persoonsgegevens door OnLogic en alle bijbehorende Diensten en

systemen zijn ondergebracht op servers in de Verenigde Staten. Als jij je buiten de Verenigde Staten
bevindt, houd er dan rekening mee dat de persoonsgegevens die we verzamelen, worden verwerkt en
opgeslagen in de Verenigde Staten. De wetten voor gegevensbescherming en privacy in de Verenigde
Staten bieden mogelijk een lager niveau van bescherming dan in jouw land/regio. Als je een inwoner bent
van de Europese Economische Ruimte (EEA / EU) zullen je persoonsgegevens worden gebruikt en
verwerkt overeenkomstig met dit Privacybeleid en onderworpen aan de rechten, vrijheden en
verantwoordelijkheden zoals voorgeschreven door de AVG.
Door onze Diensten te gebruiken en jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, ga je akkoord met
de overdracht, opslag en/of verwerking van je persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Waar en
wanneer nodig, zullen we je om uitdrukkelijke toestemming vragen zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.

Dataretentie

We zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang je een account hebt of het anderszins noodzakelijk is
om je onze Diensten te leveren. We zullen ook je persoonsgegevens bewaren als dat nodig is om te
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten te
handhaven.
Tenzij anders vereist of toegestaan door dit Privacybeleid, of onderworpen aan een geldige en toegestane
overeenkomst met een derde partij, zijn onze algemene bewaartermijnen voor persoonsgegevens als
volgt:
Type persoonsgegevens

Live-retentie

Archief-retentie

Uitzonderingen*

Sollicitanten

1 jaar vanaf sollicitatie

Geen

Onderworpen aan
toepasselijke wetgeving of
toestemming

Medewerkers

Tijdens dienstverband

Bij uitdiensttreding:
2 jaar: alle gegevens
5 jaar: aan belasting
7 jaar: aan pensioen- en
secundaire
arbeidsvoorwaarden
gerelateerde data

Onderworpen aan
toepasselijke wetgeving of
toestemming

Persoonsgegevens van
klanten

2 jaar na laatste aankoop

5 jaar na afloop van de
Live-retentie

Bestelgeschiedenis
Aan belasting
gerelateerde data

Partners / Toeleveranciers

2 jaar na laatste transactie

5 jaar na afloop van de
Live-retentie

Bestelgeschiedenis
Aan belasting
gerelateerde data
SIEM gerelateerde data

* Gezien de verschillende wettelijke en reglementaire vereisten en veranderingen in arbeids-,
werkgelegenheid-, werkgevers-, belasting, gegevensprivacy en consumentenbeschermingswetgeving, is
deze tabel alleen bedoeld om een algemene samenvatting te geven van methoden voor het bewaren van
gegevens. Neem contact met ons op als je vragen hebt of als je meer specifieke informatie wilt over het
bewaren van gegevens.

Als we jouw persoonsgegevens niet langer voor de doeleinden van dit Privacybeleid hoeven te verwerken,
zullen we deze persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen volgens de bovenstaande tabel. We
zullen ook je persoonsgegevens verwijderen op jouw verzoek, met inachtneming van de bovenstaande
tabel of andere wettelijke basis voor het bewaren en verwerken van gegevens. Als je een vraag,
opmerking of klacht hebt, of toegang wenst tot een kopie van jouw persoonsgegevens of om deze te
corrigeren als je denkt dat deze onjuist zijn of als je wilt dat deze worden verwijderd, kun je contact met
ons opnemen.

Veiligheid

Wij implementeren passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen ter bescherming
tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen accidentele of onwettige
vernietiging, verlies, manipulatie en ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot persoonlijke
gegevens. Houd er echter rekening mee dat we beveiligingsrisico's die verband houden met de opslag en
verzending van persoonsgegevens niet volledig kunnen elimineren.

Links naar andere websites: houd er rekening mee dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op
praktijken van bedrijven waarvan wij geen eigenaar of toezichthouder zijn, of op mensen die we niet in
dienst hebben of managen. Onze Diensten kunnen een link bevatten of anderszins toegang verschaffen
tot websites van derden. We bieden deze links alleen aan voor jouw gemak. Wij hebben geen controle of
verantwoordelijkheid over websites van derden, hun inhoud of enige goederen of diensten die
beschikbaar zijn via de websites van derden en controleren deze niet. Ons Privacybeleid is niet van
toepassing op websites van derden en alle gegevens die je verstrekt aan deze websites van derden
verstrek je op eigen risico. We moedigen je aan om het Privacybeleid van websites van derden waarmee
je de interactie zoekt in te zien.

Kinderen

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens online van kinderen jonger dan 13 jaar (de
minimumleeftijd kan variëren op basis van land/regio en lokale wetgeving). Als je merkt dat een kind ons
persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder toestemming van de ouders, neem dan contact met ons op

via ons team. Als we ons ervan bewust worden dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke gegevens
heeft verstrekt zonder toestemming van de ouders, zullen we de benodigde stappen ondernemen om de
gegevens te verwijderen en het account van het kind te annuleren.

Contact met ons opnemen

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, dan kun je
contact met ons opnemen:
E-mail: privacy@onlogic.com
Reguliere post:
OnLogic B.V.
T.a.v.: Privacy Office
Handelskade 49
2288 BA Rijswijk
Nederland
privacy@onlogic.com
OnLogic, Inc.
Attention: Privacy Office
35 Thompson Street
South Burlington, VT 05403
United States
privacy@onlogic.com

