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Inleiding

LEVIY neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een
veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.
Wie is LEVIY?
LEVIY is een rechtspersoon in de vorm van de besloten vennootschap LEVIY B.V.,
kantoorhoudende te (3821 AL) Amersfoort aan de Databankweg 12H, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66628547.
Op welke manier ben je betrokken?
Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken met verschillende doeleinden. De doeleinden
hangen (mede) af van de manier waarop je met LEVIY in aanraking komt. Daarom
onderscheiden wij de volgende situaties van je betrokkenheid:
• Als bezoeker van onze website;
• Als gebruiker van onze digitale oplossing (via website of app);
• Als klant van LEVIY (potentiële, voormalige of actuele klant);
• Als sollicitant.
Je betrokkenheid kan op meerdere van bovenstaande situaties van toepassing zijn. Bepaal
dit goed voor jezelf. Per situatie beschrijven wij hieronder informatie met betrekking tot je
privacy. Lees tot slot ook het gedeelte ‘6 Algemeen’.
Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
Degene die zeggenschap heeft over de persoonsgegevens, is de verantwoordelijke. LEVIY
levert haar digitale oplossing aan haar klanten. De klanten hebben zelf zeggenschap over
de informatie in de digitale oplossing en zijn dus verantwoordelijk. In de situatie dat je
gebruiker bent van onze digitale oplossing, worden wij de Verwerker genoemd en is jouw
organisatie de Verwerkingsverantwoordelijke.
In de andere situaties zijn wij de Verwerkingsverantwoordelijke. Vragen over jouw
persoonsgegevens kun je het beste stellen aan de Verwerkingsverantwoordelijke.
Betrokken als..
Bezoeker website LEVIY
Gebruiker digitale oplossing LEVIY (website of app)
Klant van LEVIY (Potentiëel, voormalig of actueel)
Sollicitant
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Verwerkingsverantwoordelijke
LEVIY
Jouw organisatie
LEVIY
LEVIY

Verwerker
LEVIY

Betrokken als bezoeker van onze website

In deze situatie is LEVIY de Verwerkingsverantwoordelijke.
Onze website leviy.com heeft twee functies. Ten eerste vindt je op de website informatie
over ons bedrijf en de diensten die wij kunnen bieden.
Ten tweede kunnen geautoriseerde gebruikers via deze website inloggen op een afgesloten
gedeelte. Dit gedeelte is ook direct te bereiken via dashboard.leviy.com. Als je kunt
inloggen op dit gedeelte, geldt ook de situatie voor jou als gebruiker van onze digitale
oplossing (zie hoofdstuk 3).
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
- Gegevens over je activiteiten op onze website;
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- IP-adres;
- Locatiegegevens.
Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
LEVIY analyseert je gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons
aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
De wettelijke grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel
belang.
Hoe lang bewaart LEVIY mijn persoonsgegevens?
LEVIY zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

3

Betrokken als gebruiker van onze digitale oplossing

In deze situatie is jouw organisatie de Verwerkingsverantwoordelijke.
Als gebruiker van onze digitale oplossing is ook de situatie als bezoeker van onze website
op jou van toepassing. Lees daarom ook hoofdstuk 2 door, mocht je dit nog niet gedaan
hebben.
Op onze website dashboard.leviy.com of in de LEVIY-app kunnen alleen personen inloggen
die geautoriseerd zijn door een organisatie die een (licentie)overeenkomst heeft afgesloten
met LEVIY. Als je toegang hebt, dan verwerkt LEVIY namens jouw organisatie bepaalde
persoonsgegevens van je. Wanneer je toegang hebt gekregen via een licentiehouder van
LEVIY en je bent niet werkzaam bij deze organisatie, dan bedoelen we met ‘jouw
organisatie’ deze licentiehouder van LEVIY.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De persoonsgegevens die worden verwerkt, hangen af van de diensten die jouw
organisatie afneemt van LEVIY.
Waarom verwerkt jouw organisatie persoonsgegevens?
Afhankelijk van de diensten die jouw organisatie afneemt van LEVIY kunnen je
persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
- Het toegang verlenen en kunnen toekennen van rechten en rollen binnen de digitale
oplossing.
- Als onderbouwing voor werkzaamheden die jouw organisatie uitvoert voor haar
klanten.
- Voor het correct uitvoeren van de personeels- en salarisadministratie van jouw
organisatie.
- Voor het evalueren van (jouw) resultaten en prestaties.
Voor nadere informatie over welke doeleinden jouw organisatie heeft en welke wettelijke
grondslagen daarop van toepassing zijn, verzoeken wij je contact op te nemen met jouw
organisatie.
Hoe lang bewaart LEVIY mijn persoonsgegevens?
De bewaartermijn(en) voor de verwerkingen die wij uitvoeren ten behoeve van jouw
organisatie, is/zijn afgestemd met jouw organisatie. Voor nadere informatie hierover,
verzoeken wij je contact op te nemen met hen.
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Betrokken als klant van LEVIY

In deze situatie is LEVIY de Verwerkingsverantwoordelijke.
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Als klant van LEVIY verwerken wij voor diverse doeleinden Persoonsgegevens. Hieronder
wordt schematisch aangegeven om welke doeleinden en persoonsgegevens het gaat en
wat de grondslag is.
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
Doeleinde:

Financiële administratie
Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC),
openstaande saldo
Wettelijke verplichting
7 jaar
Verlenen van de dienst zelf
Naw-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens,
gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die
tijdens de dienst gegenereerd worden
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Afhandelen klachten
Naw-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens,
gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die
tijdens de dienst gegenereerd worden
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Facturatie
Naw-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens,
gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die
tijdens de dienst gegenereerd worden
Uitvoering van de overeenkomst
7 jaar
CRM
Naam, e-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, gegevens social
media, telefoonnummer, overeenkomsten, profielfoto
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
CRM
Naam, e-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, gegevens social
media, telefoonnummer, overeenkomsten, profielfoto
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:

Nieuwsbrief
(voor bijvoorbeeld marketing doeleinden)
Naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Technische nieuwsbrief
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Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
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(om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en
producten)
Naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Verificatie en ondersteuning
(om je te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren)
Naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer
Toestemming
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Betrokken als sollicitant bij LEVIY

Dit is het geval wanneer je een motivatiebrief met eventueel CV naar ons zendt.
In deze situatie is LEVIY de Verwerkingsverantwoordelijke.
Ons doel is om meerdere kandidaten met elkaar te vergelijken en mede op grond van je
persoonlijke gegevens een keuze te maken. Wij delen jouw informatie met meerdere
medewerkers bij LEVIY.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
- Naam, adres, woonplaats;
- Geboortedatum;
- E-mailadres en telefoonnummer;
- Social media-gegevens;
- CV.
De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang, namelijk het werven van personeel.
Hoe lang bewaart LEVIY mijn persoonsgegevens?
LEVIY zal de persoonsgegevens bewaren tot 4 weken na het einde van de
sollicitatieprocedure.
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Algemene informatie

Met wie deelt LEVIY persoonsgegevens?
Als de situatie van toepassing is dat je gebruiker bent van onze digitale oplossing, dan
deelt LEVIY als Verwerker jouw persoonsgegevens met jouw organisatie. Deze kan je
persoonsgegevens via LEVIY delen met derden. Voor nadere informatie hierover,
verzoeken wij je dan ook contact op te nemen met jouw organisatie.
Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken sluiten wij, in overleg met
jouw organisatie, een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.
LEVIY kan gebruik maken van externe adviseurs. Met deze adviseurs wordt dezelfde
geheimhouding afgestemd als met de eigen medewerkers.
Hoe zit het met doorgifte aan derde landen of internationale organisaties?
Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat je
(persoons)gegevens worden doorgegeven aan een aan LEVIY gelieerde onderneming
buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de
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privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de
Europese Economische Ruimte, zal LEVIY gebruik maken van het Privacy Shield of de EU
Model Clauses om je privacy zoveel mogelijk te beschermen.
Wat zijn cookies en hoe gebruikt LEVIY ze?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.
De cookies die LEVIY gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, doordat ze
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. LEVIY gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.
Wat zijn mijn rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een
aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking hiervan.
Voor het uitoefenen van je rechten over persoonsgegevens die wij namens jouw
organisatie verwerken, dien je bij jouw organisatie te informeren aan welke voorwaarden
een dergelijk verzoek dient te voldoen.
Voor het uitoefenen van je rechten over persoonsgegevens waarvoor wij
Verwerkingsverantwoordelijke zijn, verzoeken wij je een e-mail te sturen aan
info@leviy.com.
Het gaat om de volgende rechten:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als
je de persoonsgegevens wilt zien die bij LEVIY over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek
tot inzage doen bij jouw organisatie als LEVIY Verwerker is of bij LEVIY als wij
Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
Wijzigen
Als je naar aanleiding van een inzageverzoek veranderingen wilt aanbrengen in de
persoonsgegevens die je hebt gezien en die je niet zelf in je account kunt veranderen, kan
je een verzoek hiervoor indienen bij jouw organisatie of LEVIY. Je kunt verzoeken dat jouw
organisatie of LEVIY je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om jouw organisatie of LEVIY te
verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.
Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van LEVIY of een
derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.
Gegevensoverdracht
Je hebt het recht je persoonsgegevens van jouw organisatie of LEVIY te verkrijgen. LEVIY
zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in
andere gangbare digitale systemen te openen valt.
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Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin jouw toestemming de grondslag voor een bepaalde
gegevensverwerking is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het
verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen
verwerken. Het kan zijn dat LEVIY daardoor bepaalde diensten niet meer aan je kan
leveren.
Reactie door LEVIY
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@leviy.com. LEVIY zal je verzoek zo snel
mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat wij een dergelijk
verzoek hebben ontvangen. Indien LEVIY je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord
aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het
Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.
Waar kan ik terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop LEVIY je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@leviy.com. Ook als je een
klacht hebt over de manier waarop LEVIY jouw gegevens verwerkt kun je een e-mail
sturen naar dit adres. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde
nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de
Autoriteit Persoonsgegevens.
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