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Dit privacy beleid is leidend voor het gebruik van de software applicatie (‘Applicatie’)
op een mobiel toestel. De applicatie is gemaakt door CODE MEDITATION BV. De
applicatie omvat een sociaal platform waar gebruikers nieuws kunnen lezen en
schrijven over hun omgeving gebaseerd op hun interesses. De content bestaat uit
het nieuws wat is geschreven door de gebruikers. Gebruikers kunnen zowel
individuen als bedrijven zijn.

Wat voor een informatie wordt door de app verkregen en hoe wordt hier
gebruik van gemaakt?
De applicatie zal twee types data verkrijgen. Ten eerste data dat is verkregen direct
via de gebruiker (user provided information) en ten tweede informatie wat
automatisch wordt verkregen door de applicatie (‘automatically collected
information’).
User Provided Information – de applicatie verkrijgt de informatie die jij geeft wanneer
je de applicatie download en je registreert op de applicatie. Registreren voor de app
is optioneel. Maar houd wel in gedachte dat wanneer je je niet registreert op de app,
sommige activiteiten op de applicatie niet mogelijk zijn om te doen. Je zal
bijvoorbeeld geen artikel kunnen schrijven.
Als je je registreert bij ons en je de applicatie gebruikt, voorzie je ons van de
volgende informatie:
(a) Gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord;
(b) Transactie gerelateerde informatie zoals wanneer een applicatie van ons wordt
gedownload
(c) Informatie die je ons aanbiedt op het moment dat je contact met ons opneemt.
(d) Informatie die je in ons system zet tijdens het gebruiken van de applicatie, zoals
contact informatie.
We zullen de gegevens die we van je hebben misschien van tijd tot tijd gebruiken
voor het delen van belangrijke informatie of voor promotionele doeleinden.
Automatically Collected Information – De applicatie kan sommige informatie
automatisch verzamelen. Bijvoorbeeld; het toestel dat je gebruikt, je unieke mobiele
telefoon ID code, het IP adres van je mobiele toestel, het type internetbrowser dat je
gebruikt en informatie over de manier waarop je de applicatie gebruikt.

Verzamelt de applicatie precieze locatie informatie van het toestel?
In latere updates zal de applicatie precieze locatie informatie verzamelen. Uiteraard
zal dit alleen mogelijk zijn na jouw goedkeuring.
Deze applicatie verzamelt precieze informatie over de locatie van jouw mobiele
toestel. Voor het schrijven van het artikel of het lezen van een artikel verzamelt de

applicatie locatie informatie. Met deze informatie kan de applicatie nieuws aanbieden
gebaseerd op je huidige locatie.
We gebruiken je locatie informatie om je met informatie te voorzien die vraagt om je
locatie.
Op elk moment geldt er een opt-out regeling, waardoor wij de toestemming hebben
om in de toekomst gebruik te maken van je huidige locatie. Je kan dit weigeren door
naar de instellingen in de applicatie te gaan of instellingen op je mobiele toestel.
Voor meer informatie kan je kijken bij de alinea hieronder ´opt-out rechten’.

Hebben derde partijen de mogelijkheid om de verkregen informatie in te zien of
hebben ze hier toegang tot?
Ja. We zullen de verkregen informatie delen met derde partijen alleen op de manier
zoals deze beschreven is in dit privacy beleid.
We kunnen ‘User provided en Automatically collected information’ openbaren:
-

-

-

-

Als dit gevraagd wordt door de wet, bijvoorbeeld in zaak van een dagvaarding
of een ander rechtelijk proces;
Als we goed geloven dat het openbaren van de gegevens onze rechten
beschermd en ook de veiligheid van u en anderen beschermd. Om fraude te
onderzoeken of om vragen van de overheid te beantwoorden.
Aan onze vertrouwde dienstverleners die voor ons werken, die niet
onafhankelijk gebruik zullen maken van de gegevens die wij openbaren en die
akkoord zijn gegaan met de privacyregels zoals ze zijn opgesteld in dit beleid.
Als CODE MEDITATION BV betrokken is bij een fusie, overname of verkoop
van een deel of het geheel van het bedrijf, zal je ingelicht worden via e-mail of
zal er een prominente notitie verschijnen op onze website. Dit geldt ook in het
geval dat er een wijziging zal zijn in het eigendom en gebruik van de
informatie, zowel in het geval van keuzes die de gebruiker kan maken in geval
van wijzigingen.
Aan adverteerders en derde adverteerdernetwerken en analytische bedrijven
zoals beschreven onder de sectie genaamd ‘Automatic data collection and
advertising’.

Automatic Data Collection and Advertising
Deze applicatie wordt ondersteund door adverteerders en verzamelt data ter
ondersteuning van het type advertenties in de applicatie.
We gaan samenwerken met analytische bedrijven om te begrijpen hoe de applicatie
wordt gebruikt, bijvoorbeeld in termen van de frequentie en de duur van het gebruik.
We werken samen met adverteerders en derde adverteerdernetwerken die moeten
weten hoe de interactie tussen de gebruikers en de advertenties loopt. Door gebruik
te maken van advertenties kunnen wij de applicatie gratis houden.

Adverteerders en derde adverteerdernetwerken gebruiken sommige informatie dat is
verzamelt door de applicatie. Om de anonimiteit van deze informatie te beschermen,
gebruiken wij een versleutel technologie die erbij helpt dat derde partijen je niet
kunnen identificeren.
Deze derde partijen kunnen ook informatie verkrijgen over andere applicatie die je
hebt gedownload op je mobiel, de mobiele websites die je hebt bezocht en de nietprecieze locatie informatie om te analyseren and anoniem service aan te bieden door
advertenties aan te bieden gerelateerd aan jou op de applicatie.
We kunnen ook de versleutelde versie van de informatie die we hebben verkregen
aanbieden aan onze partners om te analyseren en voor advertentie gerelateerde
doeleinden.
Als je de optie dat derde partijen jouw informatie zullen krijgen wilt uitzetten, kijk dan
onder het kopje ‘opt-out’ hieronder. Derde partijen zullen dan geen gebruik meer
kunnen maken van jouw gegevens voor advertentiedoeleinden.

Wat zijn mijn opt-out rechten?
Er zijn verschillende opt-out opties voor gebruikers van deze applicatie:
Opt-out van alle informatie die verzamelt is als de applicatie gede-installeerd wordt.
Je kunt het verzamelen van informatie door deze applicatie gemakkelijk stoppen,
door deze applicatie te de-installeren van je mobiele toestel.
Je kan hiervoor gebruik maken van het standaard de- installeer proces die deel
uitmaakt van je mobiele toestel of kunt de applicatie de-installeren via de app-store.
Ook kan je het verkrijgen van informatie door de applicatie ten alle tijden uitschakelen
door te gaan naar de instellingen in de applicatie of de instellingen van je mobiele
toestel.

Data retentive beleid, het managen van jouw informatie
We zullen de User provided data zo lang bewaren als dat je gebruik maakt van de
applicatie en zullen het daarna voor een acceptabele tijd bewaren. Als je wilt dat wij
de User provided data die we van je hebben verwijderen, kan je contact met ons
opnemen via het e-mailadres privacy@thejournalist.nl. Wij zullen binnen acceptabele
tijd op je e-mail reageren. Houd er wel rekening mee dat sommige data dat is
verkregen door de applicatie vereist is voor de functionaliteit van de applicatie. En
sommige informatie zal vereist zijn voor de wet om te bewaren.

Kinderen
Deze applicatie wordt niet gebruikt voor het verzamelen van informatie van kinderen
onder de 13 jaar. Als ouders of verzorgers er achter komen dat hun kind ons van
informatie voorziet zonder hun toestemming, kunnen zij contact met ons opnemen
via privacy@thejournalist.nl. We zullen de informatie dan binnen een acceptabele tijd
verwijderen. MMA MOBILE APPLICATION

Veiligheid
Wij zijn begaan bij het beschermen van de geheimhouding van uw informatie. We
verlenen fysieke, electronische en procedure technische bescherming om de
informatie te beschermen. Wij limiteren bijvoorbeeld de toegang die medewerkers tot
de informatie hebben. Zij kunnen enkel inzien wat zij met een goede reden nodig
hebben.

Wijzigingen
Dit privacy beleid kan in de loop van de tijd worden upgedate voor verschillende
redenen. We zullen het kenbaar maken wanneer er wijzigingen hebben
plaatsgevonden in dit beleid. Het nieuwste privacy beleid zal altijd te vinden zijn op
de website www.thejournalist.nl en daarnaast zullen we je een update sturen via je email. Je wordt geadviseerd om dit privacy beleid frequent door te nemen voor
eventuele wijzigingen.

Jouw toestemming
Bij het gebruik van de applicatie, geef je toestemming tot het geven van ‘User
provided en automatically collection informatie’ waarover in dit beleid gesproken is.
Verwerken van informatie houdt in het gebruik van cookies op de computer en op het
mobiele toestel of het aanraken van informatie op elke manier, inclusief, maar niet
gelimiteerd tot; verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en
openbaren van de informatie. Alle activiteiten zullen plaats vinden in Nederland. Als
je je buiten Nederland bevindt, dan zal al de informatie naar Nederland worden
gebracht. Met het gebruik van deze applicatie geef je ons de toestemming om
informatie naar Nederland te brengen.

Contact us
Als je naar aanleiding van dit privacy beleid vragen hebt, kan je contact met ons
opnemen via privacy@thejournalist.nl.

