This translation has been provided to you as a courtesy.
The Dutch version of the the terms and conditions are
legally binding.
Privacy document from LoJack Benelux
GENERAL INFORMATION
LJ Network Holding B.V. (acting under the name LoJack Benelux), established at Ketelweg
33A, 3356 LD Papendrecht, the Netherlands, is responsible for the processing of personal
data as shown in this privacy statement. We can be reached by telephone at + 31-88-0005525
and by e-mail at info@lojack.nl. Mrs. E. van Maaren is the Data Protection Officer of LoJack
Benelux and she can be contacted via privacy@lojack.nl.
1. PROCESSING OF DATA
LoJack Benelux processes the following data:
1) Information we receive from you directly, either before entering into the agreement or
during the contract. This concerns: company name, initials, surname, gender, street, house
number, postcode, city, country, telephone number, e-mail address, bank account number and
insurance policy number.
2) Information we receive from your intermediary or insurance company. This concerns:
notification of an incident and cancellation of an incident.
3) Information we receive from the police, the judiciary, the Private Alarm Center or the
Private Investigation Office. This concerns: details about an incident.
4) Data that is automatically recorded by LoJack equipment. This concerns: location and time
data. If you have a LoJack VLU product (or equivalent), a maximum of one location
determination with a reliability of 20 km is registered per week. If you have a LoJack LMU
product (or equivalent), the location determination is recorded continuously with an accuracy
of 8m.
The data is processed on the basis of the following grounds:
-You consent to the processing of these data, which are necessary for us for the execution of
our agreement with you.
-The legal obligation or task of general interest that rests on us in the context of the prevention
and handling of incidents.
We process your personal data for the following purposes:
- Implementing customer management: administration of customers, orders, deliveries and
invoicing.

- Implementing security services: ensuring the safety of persons or objects, for example
tracing a stolen vehicle.
-Perform registration services: storing, processing and reporting data to you, eg trip
registration or positioning.
-Protection of the company: for example by proactively supplying information to the police
and judicial authorities about thefts.
- Follow-up of police and judicial tasks: for example by responding to a request about data.
-Direct marketing: sending personalized marketing messages.
The data is provided to:
-The companies we work with for the delivery of services. This concerns Benelux Installation
Professionals BV, Mobility Installations BV and Allsetra BV. A processing agreement has
been concluded with these companies for the exchange of data referred to under 1.
-The companies we work with for the handling of incidents in the Benelux. This concerns
Adviesbureau Schade BV, Detektor Benelux BV and CED Forensic BV. A processing
agreement has been concluded with these companies for the exchange of data referred to
under 1 through 4.
-The companies we work with for dealing with incidents in the European Union. This list of
companies changes from time to time. The data will only be provided in case of a justified
suspicion of an incident outside the Benelux. This concerns data mentioned under 1 and 4.
LoJack Benelux will not sell your information to third parties and will only provide this
information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with
a legal obligation. LoJack Benelux does not store your personal data longer than necessary to
realize the purposes for which your data is collected. After the agreement has expired, your
data can be stored in the archive for historical, statistical or scientific purposes.
LoJack Benelux takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to
prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized
modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are
indications of abuse, please contact us directly at privacy@lojack.nl.
2. SEE, CUSTOMIZE OR REMOVAL DATA
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to
withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal
data by LoJack Benelux and you have the right to data portability. This means that you can
submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you
or another organization mentioned by you.
You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or
request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to
privacy@lojack.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to

send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable
zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen
service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as
quickly as possible, but within four weeks, at your request.

Privacydocument van LoJack Benelux
ALGEMENE INFORMATIE
LJ Network Holding B.V. (handelend onder de naam LoJack Benelux), gevestigd aan
Ketelweg 33A, 3356 LD Papendrecht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn telefonisch te
bereiken op +31-88-0005525 en per e-mail op info@lojack.nl. Mevrouw E. van Maaren is de
Functionaris Gegevensbescherming van LoJack Benelux en zij is te bereiken via
privacy@lojack.nl.
1. VERWERKING VAN GEGEVENS
LoJack Benelux verwerkt de volgende gegevens:
1) Gegevens die we van u rechtstreeks ontvangen, hetzij voor het aangaan van de
overeenkomst of gedurende de overeenkomst. Dit betreft: bedrijfsnaam, initialen, achternaam,
geslacht, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres,
bankrekeningnummer en verzekeringspolisnummer.
2) Gegevens die we van uw intermediair of verzekeringsmaatschappij ontvangen. Dit betreft:
aanmelding van een incident en afmelding van een incident.
3) Gegevens die we van politie, justitie, Particuliere Alarm Centrale of Particuiier
Onderzoeksbureau ontvangen. Dit betreft: details over een incident.
4) Gegevens die geautomatiseerd door de LoJack apparatuur worden geregistreerd. Dit
betreft: locatie en tijdgegevens. Indien u beschikt over een LoJack VLU product (of
gelijkwaardig) wordt er per week maximaal één locatiebepaling met een betrouwbaarheid van
20km geregistreerd. Indien u beschikt over een LoJack LMU product (of gelijkwaardig) wordt
de locatiebepaling met een nauwkeurigheid van 8m doorlopend geregistreerd.
De gegevens worden verwerkt op basis van de volgende gronden:
-U geeft ons toestemming voor de verwerking van deze gegevens, die voor ons noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.
-De wettelijke verplichting of taak van algemeen belang die op ons rust in het kader van het
voorkomen en afhandelen van incidenten.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Uitvoeren van klantenbeheer: administratie van klanten, bestellingen, leveringen en
facturatie.
-Uitvoeren van beveiligingsdiensten: waarborgen van de veiligheid van personen of objecten,
bijvoorbeeld opsporen van een gestolen voertuig.
-Uitvoeren van registratiediensten: opslaan, verwerken en rapporteren van gegevens aan u,
bijvoorbeeld ritregistratie of positiebepaling.
-Bescherming van de maatschappij: bijvoorbeeld door het pro-actief verstrekken van
gegevens aan politie en justitie over diefstallen.
-Opvolgen van opdrachten van politie en justitie: bijvoorbeeld door te reageren op een
verzoek over gegevens.
-Direct marketing: verzenden van gepersonaliseerde marketingberichten.
De gegevens worden verstrekt aan:
-De bedrijven waar wij mee samenwerken voor de levering van diensten. Dit betreffen

Mobility Installations B.V. in Oss en Allsetra B.V. in Zwolle. Met beide bedrijven is een
verwerkersovereenkomst gesloten voor de uitwisseling van gegevens genoemd onder 1.
-De bedrijven waar wij mee samenwerken voor de afhandeling van incidenten in de Benelux.
Dit betreffen Adviesbureau Schade B.V. in Duiven en CED Forensic B.V. in Capelle aan den
IJssel. Met beide bedrijven is een verwerkersovereenkomst gesloten voor de uitwisseling van
gegevens genoemd onder 1 tot en met 4.
-De bedrijven waar wij mee samenwerken voor de afhandeling van incidenten in de Europese
Unie. Deze lijst met bedrijven wisselt van tijd tot tijd. De gegevens worden uitsluitend
verstrekt in geval van een gerechtvaardigd vermoeden van een incident buiten de Benelux. Dit
betreft gegevens genoemd onder 1 en 4.
LoJack Benelux verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. LoJack Benelux bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na afloop van de
overeenkomst kunnen uw gegevens worden bewaard in het archief voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden.
LoJack Benelux neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op
privacy@lojack.nl.
2. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LoJack
Benelux en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@lojack.nl. Om er zeker van te zijn
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek.

