PRIVACY VERKLARING - Mobiele app Esdégé-Reigersdaal
Versie, 15 maart2017
De privacy van de gebruikers van onze app is erg belangrijk voor Esdégé-Reigersdaal. Wanneer jij (de
gebruiker) onze app gebruikt dan ontstaan er gegevens die Esdégé-Reigersdaal (de uitgever van de
app) kan verwerken. In deze verklaring kun je lezen welke informatie wordt verzameld en hoe we
daarmee omgaan. We raden je aan om het aandachtig te lezen.
1. Wat wordt er verklaard in deze Privacy Verklaring?
Esdégé-Reigersdaal informeert je in deze verklaring over:










De gevraagde toegangsrechten bij installatie van de app
De soorten van persoonlijke gegevens die worden verwerkt
De doelen waarvoor deze persoonlijke gegevens worden verwerkt
Waar de persoonlijke gegevens worden verwerkt
De genomen maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen
Beperkte aansprakelijkheid m.b.t. derde partijen
Bekijken, veranderen en verwijderen van persoonlijke gegevens.
Wijzigingen van deze Privacy Verklaring
Wat te doen bij vragen of opmerkingen.

2. Toegangsrechten die worden gevraagd door de app
Bij installatie van de app op Android apparaten wordt de gebruiker gevraagd in te stemmen met
toegangsrechten tot locatie gegevens, het unieke ID van de telefoon van de gebruiker en tot foto’s
en video’s. De app van Esdégé-Reigersdaal heeft alleen het telefoon-ID nodig voor de notificatie
functie en de overige rechten worden niet gebruikt.
Waarom wordt er dan toch om gevraagd?
De app is gebouwd op het platform van AppMachine.com. Daarmee is het mogelijk om ook apps te
bouwen met functies die wel de gevraagde uitgebreide toegangsrechten nodig hebben. Omdat latere
uitbreiding van de toegangsrechten in oudere versies van Android niet mogelijk is, worden de
genoemde rechten automatisch op voorhand geclaimd. De app van Esdégé-Reigersdaal gebruikt deze
rechten niet en verzamelt langs die weg ook geen gegevens.
3. De soorten van persoonlijke gegevens die worden verwerkt.
A. Esdégé-Reigersdaal vraagt en gebruikt geen persoonsgegevens via deze app.
De app vraagt niet om het invoeren van persoonlijke gegevens. Het gebruik van de app is
daardoor anoniem en kan niet worden herleid tot personen.
De app biedt de gebruiker de mogelijkheid om zich te abonneren op notificatieberichten wanneer er
nieuwe vacatures zijn ontstaan bij Esdégé-Reigersdaal. Deze notificaties werken op basis van het

unieke apparaat-ID van de gebruiker. Esdégé-Reigersdaal heeft geen mogelijkheid om apparaat-ID’s
te herleiden tot personen. Esdégé-Reigersdaal waarschuwt alle gebruikers dat via het IP/ID
nummer is voor Google wel de gebruikte telefoon/tablet te koppelen aan de persoon.

B. Automatisch gegenereerde informatie
Zoals bij vele apps, websites en online diensten worden er automatisch gegevens bijgehouden over
hoe de app wordt gebruikt. Met die informatie kan Esdégé-Reigersdaal onderzoeken op welke
manieren de app kan worden verbeterd en uitgebreid. Daartoe wordt bijgehouden:





Wanneer je de app opent
De onderdelen van de app die je bezoekt en voor hoe lang
Acties zoals het klikken op links e.d.
Het moment van sluiten van de app

Uit deze informatie worden van alle gebruikers tezamen overzichten gegenereerd die inzichtelijk zijn
voor Esdégé-Reigersdaal. De ruwe brongegevens bevatten IP-adressen en/of unieke apparaat-ID’s
maar zijn niet herleidbaar tot personen.
4. De doelen waarvoor de persoonlijke gegevens worden verwerkt.
Esdégé-Reigersdaal verwerkt persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:




Het technisch mogelijk maken om de app te gebruiken.
Het versturen van vacature-notificaties (indien de gebruiker zich heeft geabonneerd)
Het analyseren van het gebruik om de app in de toekomst te kunnen verbeteren

5. Waar worden de gegevens verwerkt
De app maakt gebruik van servers binnen de Europese Unie. Het bijhouden van gebruiksstatistieken
wordt gedaan via Google Analytics, waarvan de servers zich ook elders ter wereld kunnen bevinden.
Analyse van de ruwe gebruiksgegevens vind uitsluitend plaats op het hoofdkantoor van EsdégéReigersdaal, met gebruikmaking van Google Analytics.
6. Welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen?
Buiten de anonieme gebruiksstatistieken worden er geen persoonlijke gegevens vastgelegd of
verwerkt door de app. Hierdoor zijn er ook geen beveiligingsmaatregelen benodigd.

7. Beperking aansprakelijkheid m.b.t. derde partijen
De app bevat diensten die worden geleverd door derde partijen als Facebook, Twitter en Youtube.
Ook bevat de app hyperlinks naar websites.
Esdégé-Reigersdaal heeft geen controle of invloed op de inhoud van websites en diensten van derde
partijen. Mogelijk gelden andere privacy reglementen bij het bezoeken van de websites en diensten
van derde partijen. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op de verwerking van
persoonlijke gegevens waar Esdégé-Reigersdaal invloed op heeft. Esdégé-Reigersdaal accepteert
geen aansprakelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens door derde partijen.
8. Bekijken, wijzigen en verwijderen van persoonlijke gegevens
Omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld door de app, kunnen deze ook niet worden
bekeken, gewijzigd of verwijderd.
9. Wijziging van deze privacy verklaring
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd op ieder willekeurig moment. De meest recente versie
is ten alle tijden leesbaar in de app en in de Google Play Store. Bij wijziging zullen alle gebruikers van
de app een notificatie ontvangen waarin de wijziging wordt gemeld.
Door de app te blijven gebruiken na wijziging van deze privacy verklaring geef je aan met de wijziging
in te stemmen. Mocht je het niet eens zijn met een wijziging van deze privacy verklaring dan word je
geacht de app te de-installeren en niet langer te gebruiken.
10. Wat te doen bij vragen of opmerkingen
Bij vragen en opmerkingen kun je je via e-mail richten tot webredactie@esdege-reigersdaal.nl

Deze privacy verklaring is laatst bijgewerkt op 15 maart 2017

