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Privacybeleid GPAlert
Het privacy beleid is voor het laatst aangepast op 22 Mei 2018.
Privacy beleid
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van GPAlert. De diensten worden geëxploreerd door
GPAlert in Nederland en vallen onder het recht en regels van Nederland. Door gebruik te maken van de
website, de diensten en/of de app geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Alle vragen m.b.t. privacy
moeten in eerste instantie gericht worden aan privacy@gpalert.com.
Veranderingen
Het privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Beveiligde communicatie
De beheeromgeving van GPAlert end de Apps maken gebruik van een beveiligde SSL verbindingen zodat de
uitwisseling van gegevens versleuteld is.
Persoonlijke gegevens
De gegevens die in de beheeromgeving worden ingevoerd zullen uitsluitend voor het functioneren van de
dienst gebruikt worden. Gegevens m.b.t. tot locaties worden naar de apps gestuurd en zijn daardoor niet
vertrouwelijk.
Email
GPAlert is een berichtensystem. Berichten worden uitsluitend gestuurd nadat geverifieerd is dat het email
adres aan de eigenaar toebehoord. GPAlert zelf zal enkel emails versturen die noodzakelijk zijn voor de
werking of waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven.
Berichten
Berichten die worden verstuurd vanuit de app worden (tijdelijk) in de servers van GPAlert opgeslagen. De
berichten zijn alleen toegankelijk voor de ontvanger en worden naar de ontvanger gestuurd. De berichten
worden niet naar een derde partij gestuurd. De berichten zijn voorzien van een locatie en tijd gegevens.
Gegevens computer, mobiele telefoon en tablet
Gegevens van uw mobiele telefoon zoals onder andere het os versie, browser versie worden naar de server
gestuurd Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren en verbeteren van de diensten.
Hosting
De diensten van GPAlert worden gehost in Nederland bij een betrouwbare hosting aanbieder.
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Functionele cookies
GPAlert maakt gebruik van functionele cookies voor het correct laten functioneren van de website en de
service.
Cookie
PHPSESSID
wp-settings-2
wp-settings-time-2

Omschrijving
Identificatie van een sessie en wordt gebruikt voor het correct laten functioneren
van de service.
Wordpress cookie voor persoonlijke website voorkeuren
Wordpress cookie voor persoonlijke website voorkeuren

Google Analytics
GPAlert maakt gebruik van google analytics cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het anoniem
analyseren van het website bezoek zodat wij de service gebruiksvriendelijker kunnen maken en gerichter
onder de aandacht kunnen brengen van bezoekers voor wie onze service meerwaarde heeft.
In overeenstemming met de GDPR heeft GPAlert:
•

Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

•

Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd.

•

Het delen van gegevens uitgezet.

•

Geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics
Cookies.

Cookie
_gat
_ga

Omschrijving
Google Analytics cookie om inzicht te krijgen in het aantal verzoeken dat via haar servers
wordt ontvangen.
Google Analytics cookie wordt bij het verzamelen van informatie over paginabezoek
gebruikt om onderscheid tussen gebruikers te maken.

Betalingen
Voor de betalingen maken wij gebruik van de betrouwbare betaalservice(s) van Sisow zodat wij geen
rekening / credit card gegevens in onze systemen opslaan. Sisow is een verwerkingsverantwoordelijke
krachtens artikel 4(7) van de AVG. Voor de Privacy verklaring m.b.t. de betaalservice verwijzen wij naar
Sisow.nl
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