Privacybeleid
Dit privacybeleid is van toepassing op alle mobiele apps van Appdsgn
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Grondbeginselen gegevensbescherming en gebruik van
persoonsgegevens
Wij, Appdsgn, zijn blij dat je onze mobiele apps gebruikt en we willen je graag
informeren over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
door ons wanneer je deze apps gebruikt. Appdsgn verzamelt, bewerkt en gebruikt
persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met dit privacybeleid en binnen
het kader van de wetgeving. Mocht je meer informatie willen of vragen hebben over
de manier waarop Appdsgn met de bescherming van persoonsgegevens omgaat,
neem dan contact op met info@appdsgn.nl
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Wat zijn persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn
vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van
de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens(95/46/EG). De Wbp is sinds
1 september 2001 van kracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, adres,
telefoonnummer en geboortedatum.
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Algemene informatie over gegevensbescherming

Tenzij anders vermeld in de volgende paragrafen, worden er geen
persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt tijdens het gebruik van deze
apps.

3.1

Verbindingsgegevens

Als je onze apps gebruikt, worden mogelijk gegevens verzameld over het mobiele
apparaat dat je gebruikt om de App te bezoeken. Wij ontvangen deze informatie aan
de hand van het unieke identificatienummer van je mobiele apparaat, het Unique
Device Identifier Number. Dit is een unieke code die aan je apparaat is gekoppeld. Er
worden eveneens gegevens verzameld over zaken als je IP-adres, je
besturingssysteem, de browser die je gebruikt en hoe je je apps gebruikt. We
gebruiken deze informatie om je een bericht ( push notificatie ) te kunnen sturen. Als
je niet wilt dat de app toestemming krijgt om push notificaties te ontvangen, dan kun
je het verzoek om gebruik, die je bij het eerste gebruik van de app krijgt weigeren.
Mocht je toestemming gegeven hebben maar dit nadien willen intrekken dan kun je
ten alle tijd de instelling op je mobiele apparaat uitschakelen.

3.2

Locatiegegevens

Als het bepalen van je locatie via GPS op je telefoon is ingeschakeld, kunnen je
GPS-gegevens worden gebruikt om je exacte locatie te bepalen. Als je niet wilt dat
de app toestemming krijgt om de locatievoorzieningen van je toestel te gebruiken,
dan kun je het verzoek om gebruik, die je bij het eerste gebruik van de app krijgt
weigeren. Mocht je toestemming gegeven hebben maar dit nadien willen intrekken
dan kun je ten alle tijd de instelling op je mobiele apparaat uitschakelen.

3.4

Contactformulieren

Onze apps zijn uitgerust met de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen en
naar ons te versturen, in dit formulier vragen we je gegevens zoals je naam, adres,
woonplaats, email adres en telefoonnummer. Deze gegevens delen wij niet met
derden, maar gebruiken wij alleen om contact met je te kunnen opnemen.

3.5

Foto’s

Enkele van onze apps zijn uitgerust met de mogelijkheid om een foto te nemen met
je toestel en deze per mail aan ons of te versturen. De verstuurde foto’s kunnen voor
ons dienen ter verduidelijking van je vraag of reactie, als inzending voor een
wedstrijd of als feedback op onze diensten en apps. Ook kunnen wij een verstuurde
afbeelding gebruiken voor promotionele doeleinden. Als je niet wilt dat de app
toestemming krijgt om de camera of fotobibliotheek van je toestel te gebruiken, dan
kun je het verzoek om gebruik, die je bij het eerste gebruik van de app krijgt
weigeren. Mocht je toestemming gegeven hebben maar dit nadien willen intrekken
dan kun je ten alle tijd de instelling op je mobiele apparaat uitschakelen.

3.6

Audio opnamen

In enkele van onze apps is een functionaliteit opgenomen om audio op te nemen en
terug te luisteren. Deze audiobestanden worden door ons niet verzameld en zijn
enkel bedoeld om zelf binnen de App terug te beluisteren of per mail te versturen aan
een zelf gekozen email-adres. Als je niet wilt dat de app toestemming krijgt om de
microfoon van je toestel te gebruiken, dan kun je het verzoek om gebruik, die je bij
het eerste gebruik van de app krijgt weigeren. Mocht je toestemming gegeven
hebben maar dit nadien willen intrekken dan kun je ten alle tijd de instelling op je
mobiele apparaat uitschakelen.

3.7

Foutrapportages

Als de app crasht, kun je een foutrapportage verzenden. Deze rapportage wordt
gebruikt om de app te verbeteren. In de foutrapportages wordt informatie verzonden
over het mobiele apparaat dat je gebruikt, je UDID, het tijdstip waarop de fout is
opgetreden, het onderdeel van de app waarin de fout zich voordeed, en, wanneer de
app niet meer werkt, de status van de app.

3.8

Gegevensoverdracht naar de App Store

Als je onze mobiele apps downloadt, wordt de vereiste informatie naar de App Store
verzonden, waaronder je gebruikersnaam, e-mailadres en klant-id van je account,
het tijdstip van downloaden, betalingsgegevens en de unieke code van je apparaat.
Wij hebben echter geen invloed op deze gegevensverzameling en dragen hier geen
verantwoordelijkheid voor.
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Advertenties

We delen geen informatie met adverteerders en doen ook niet mee met
advertentieprogramma’s
Heb je verder nog vragen over ons privacy beleid of over onze apps, neem dan contact met
ons op via info@appdsgn.nl

