6)

PRIVACY POLICY WERE@
WHERE@ geeft om de privacy van de gebruikers,
klanten, leveranciers en zijn medewerkers en wilt
deze te allen tijde beschermen. Dit privacy beleid
verklaart welke informatie WHERE@ verzamelt en
waarom, wat er met die informatie gebeurd en
hoe ermee omgegaan wordt.
1)

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens is de informatie met betrekking tot
persoonlijke of materiële omstandigheden van een
geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Hieronder valt voor
iedereen de identiteitsgegevens (naam, voornaam, emailadres). Deze identiteitsgegevens als ook de eventinteresses worden verzamelt wanneer een nieuwe gebruiker
zich aanmeldt, via Facebook, voor het gebruik van WHERE@.
Financiële gegevens, oftewel facturatiegegevens van klanten &
leveranciers , worden verwerkt in het kader van de
boekhouding. WHERE@ verwerkt uw gegevens met de
bedoeling ons product en onze dienst zo correct mogelijk aan
te bieden.

3)

LOCATIEGEGEVENS:

Als de locatievoorziening is ingeschakeld, worden de GPSgegevens gebruikt om de exacte locatie te bepalen, zodat
events in de buurt van de gebruiker kunnen worden
weergegeven op zijn of haar tijdlijn. De locatie wordt niet in
combinatie met de gebruiker opgeslagen. De gebruiker zal op
die manier anoniem zijn bij het doorgeven van zijn/haar
locatie, maar toch beroep kunnen doen op de uitvoering van
de dienst.

4)

COMMUNITY

Als gebruiker van de community WHERE@ zal je zelf kunnen
beslissen welke persoonsgegevens en interesses zichtbaar zijn
op het platform.

5)

7)

COOKIES VAN DERDEN
a. GOOGLE ANALYTICS
WHERE@ maakt gebruik van de
analytische
diensten
van
Google
Analytics.
b.

FACEBOOK CONNECT
Je kunt je aanmelden en inloggen op
WHERE@ met behulp van je Facebookaccount. Als je je aanmeldt met je dat
account, vraagt deze toestemming om
de aankomende events van je account
met Where@ te delen.

GRONDBEGINSELEN GEGEVENSBESCHERMING
EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:

WHERE@ informeert de gebruikers, klanten, leveranciers en zijn
medewerkers over het verzamelen, verwerken en gebruiken
van persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend
verzamelt in overeenstemming met dit privacy beleid en binnen
het kader van de wettelijke vergunning van kracht gaande
volgens de GDPR-wetgeving (25/05/2018). Om gebruik te
maken van Where@ moet de gebruiker bevestigen dat deze
16+ is, of expliciet toestemming verkrijgen van zijn of haar
voogd.

2)

COOKIES

WHERE@ verzameld informatie door middel van cookies. Deze
informatie wordt gebruikt om je een persoonlijkere ervaring te
kunnen bieden en om de kwaliteit van ons product te
verbeteren.

8)

WEBSITE

De inhoud en het gebruiksgemak worden hier zoveel mogelijk
afgestemd op de bezoeker ervan. Daarnaast kunnen wij uw
gegevens verwerken om te voldoen aan de verplichtingen die
voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en
de inhoud ervan om u in staat te stellen om gebruik te maken
van de interactieve toepassingen en diensten op onze website:
www.where-at.be .

EXTRA INFO
De verantwoordelijke voor de verwerking van deze data is:
WHERE@ BVBA
Maastrichterstraat 330 bus 2
3740 BILZEN
Voor diensten of opdrachten kunnen gegevens doorgegeven
worden aan onderaannemers waar WHERE@ beroep op doet,
zij het altijd onder onze persoonlijke controle als ook die van de
klant. De gegevens van de gebruiker worden in beginsel niet
doorgegeven binnen of buiten de EU, dit tenzij WHERE@
hiertoe verplicht wordt of overheidsinstanties het recht hebben
die gegevens op te vragen.
Indien u vragen heeft omtrent dit privacy beleid kan u contact
opnemen via e-mail: mowo@where-at.be .
U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en,
indien nodig, laten verbeteren, beperken of verwijderen.
Er kan gevraagd worden u te identificeren, zodat de gevraagde
gegevens aan de correcte persoon verstrekt kunnen worden.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop WHERE@ uw
gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycomission.be),
Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

GEGEVENSOVERDRACHT NAAR DE APPSTORE

Als je WHERE@ downloadt, wordt de vereiste informatie naar
de App Store verzonden, waaronder je gebruikersnaam, emailadres en klant-id van je account, het tijdstip van
downloaden, betalingsgegevens en de unieke code van je
apparaat. WHERE@ heeft echter geen invloed op deze
gegevensverzameling en draagt hier geen verantwoordelijkheid
voor.
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