
Aanbieder Traceertechnologie Categorie Contractpartner Classificatie Gegevens* Verwerkingsdoeleinden / rechtsgrondslagen Openbaarmaking aan derden Overdracht buiten de EER Verwerkingstijd Link naar privacybeleid
Functionaris voor 

gegevensbescherming
Adjust App-module Essentieel Adjust GmbH

Saarbrücker Str. 37A, 10405 Berlin, 

Deutschland

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke Datum en tijdstip van het verzoek

Informatie over het gebruikte apparaat (bijv. het 

modelnummer) en het besturingssysteem

IP-adres (Internet Protocol-adres) van het gebruikte 

apparaat

Apparaat-ID

Hoeveelheid overgedragen gegevens en type 

overgedragen bron

Interacties met de app

Informatie over op welke advertenties werd geklikt

Gegevens van monitors om frauduleuze activiteiten 

te detecteren

Toewijzing en meting van het succes van marketingcampagnes (1) / 

Ons rechtmatig belang

Ja Ja 3 jaar https://www.adjust.com/terms/privacy-

policy/

/

Apple Login Softwaremodule Essentieel Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California,

USA, 95014

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke Accountgegevens (bijv. Apple ID en de bijbehorende 

accountgegevens), apparaatinformatie (bijv. 

apparaat-ID), contactgegevens (zoals naam, e-mail 

adres, enz.), gebruiksgegevens

Gebruikersauthenticatie / Ons rechtmatig belang Ja Ja De gegevens zullen worden 

gewist zodra zij niet langer nodig 

zijn voor de 

verwerkingsdoeleinden.

https://www.apple.com/legal/privacy/en-

ww/

Apple Search Ads Softwaremodule Marketing Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California,

USA, 95014

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke Informatie over campagnes Meting van marketingcampagnes (1+2) / Uw toestemming

De optimalisering van marketingcampagnes (1+2) / Uw 

toestemming

Opstelling van doelgroepen (1+2) / Ons rechtmatig belang

Ja Ja De gegevens zullen worden 

gewist zodra zij niet langer nodig 

zijn voor de 

verwerkingsdoeleinden.

https://www.apple.com/legal/privacy/en-

ww/

Monika Juostaite (Account Manager)

mjuostaite@apple.com

CloudFlare Reverse proxy Essentieel Cloudflare Inc.

101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, 

USA

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke Loggegevens, bijv. IP-adres, systeemconfiguratie Garanderen van de prestatie en veiligeid van onze website / Ons 

rechtmatige belang 

Ja Ja 1 Maand https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Facebook Login JavaScript module Essentieel Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2

Ireland

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke Gegevens over het apparaat, gebruik van de website, 

bezochte webpagina's en bekeken advertenties.

Gebruikersauthenticatie / Ons rechtmatig belang Ja Ja 3 jaar https://www.facebook.com/about/privacy

Firebase Crashlytics App-module Essentieel Google Ireland Ltd 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4

Irland

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke Datum en tijdstip van het verzoek

Informatie over het gebruikte apparaat (bijv. het 

modelnummer) en het besturingssysteem

IP-adres (Internet Protocol-adres) van het gebruikte 

apparaat

Apparaat-ID

Hoeveelheid overgedragen gegevens en type 

overgedragen bron

Interacties met de app

Informatie over op welke advertenties werd geklikt

Melding van fouten/downtime in de app (1) / Ons legitieme belang Ja Ja 3 jaar https://policies.google.com/technologies/pa

rtner-sites

https://support.google.com/policies/co

ntact/general_privacy_form 

Google Ads App Campaign Real-time conversieverslaggeving Marketing Google Ireland Ltd 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4

Irland

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke Door de gegevensverwerker verstrekte 

identificatiemiddelen en campagnegegevens

Meting van marketingcampagnes (1+2) / Uw toestemming

De optimalisering van marketingcampagnes (1+2) / Uw 

toestemming

Opstelling van doelgroepen (1+2) / Ons rechtmatig belang

Ja Ja De loggegevens worden na 9 

maanden geanonimiseerd.

https://policies.google.com/technologies/pa

rtner-sites

https://support.google.com/policies/co

ntact/general_privacy_form

Google Analytics for Firebase App-module Functioneel Google Ireland Ltd 

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4

Irland

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke Datum en tijdstip van het verzoek

Informatie over het gebruikte apparaat (bijv. het 

modelnummer) en het besturingssysteem

IP-adres (Internet Protocol-adres) van het gebruikte 

apparaat

Apparaat-ID

Hoeveelheid overgedragen gegevens en type 

overgedragen bron

Interacties met de app

Informatie over op welke advertenties werd geklikt

Meting van de activiteiten in onze app (1+2) / Uw toestemming

Meting en optimalisatie van marketingcampagnes (1) / Uw 

toestemming

Het uitsluiten van gebruikers voor campagnes (remarketing) (1) / 

Uw toestemming

Ja Ja 3 jaar https://policies.google.com/technologies/pa

rtner-sites

https://support.google.com/policies/co

ntact/general_privacy_form 

Iovation Softwaremodule Essentieel Trans Union LLC

555 West Adams

Chicago, Illinois 60661

Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke IP-adres, datum en tijd, verwijzende URL, 

browserinformatie

Fraudeopsporing / Technisch absoluut noodzakelijk Ja Ja De gegevens zullen worden 

gewist zodra zij niet langer nodig 

zijn voor de 

verwerkingsdoeleinden.

https://www.transunion.com/privacy/transu

nion

Traceertechnologie

Categorie

Gegevensverwerker

Gegevens

Overzicht van de trackingtechnologieën van onze app

Uitleg van de kolommen

*Doorgaans verzamelde gegevens

Datum en tijdstip van opvraging

Informatie over het gebruikte apparaat (bv. modelnummer) en het besturingssysteem

IP-adres (Internet Protocol adres) van het toegangsapparaat

Apparaat-ID

Overgebrachte hoeveelheid gegevens en type overgebrachte bron

Welke traceertechnologie wordt gebruikt?

Onder welke categorie valt de trackingtechnologie? Essentieel, Functioneel of Marketing

Wie verwerkt uw gegevens? Welke rol vervullen zij (zijn ze verwerkers, met hun eigen verantwoordelijkheid, of met ons medeverantwoordelijk)?

Welke (persoons)gegevens van u worden door ons of door het gebruik van de betreffende trackingtechnologie verwerkt?
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Verwerkingsdoeleinden / 

rechtsgrondslagen

Openbaarmaking aan derden

Overdracht buiten de EER

Verwerkingstijd

Link naar privacybeleid

Aanvullende herroeping

Functionaris voor 

gegevensbescherming

De intentie om gegevens over te dragen aan een extern land (een land dat geen deel uitmaakt van de EU of de Europese Economische Ruimte).

Gedurende welke periode worden uw gegevens verwerkt (van verzameling tot verwijdering)?

Link naar de privacyverklaringen en, indien van toepassing, het cookiebeleid van de gegevensverwerkers. Klik op de link om de bijbehorende mededelingen door te nemen.

U kunt ons op elk moment verzoeken om een herroeping (met uitzondering van de "essentiële" trackingtechnologieën). Indien beschikbaar stellen we de extra mogelijkheid voor 

om u af te melden voor de verwerking van uw gegevens door een derde verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt hiervoor te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Als de gegevensverwerker medeverantwoordelijk is, kunt u ook contact 

opnemen met diens functionaris(sen) voor gegevensbescherming. Indien beschikbaar, kunt u hieronder de contactgegevens terugvinden.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt (verzameling, bewaring, gebruik, overdracht aan derden of verwijdering)?

(1) voor onze doeleinden 

(2) voor de doeleinden van de provider zelf 

(3) voor gemeenschappelijke doeleinden

Op basis van welke rechtsgrondslag worden uw gegevens verwerkt?

- Uw toestemming volgens Art. 6 par. 1 p. 1 lit. a AVG

- Legitiem belang volgens Art. 6 par. 1 p. 1 lit. f AVG

- Vervulling van een wettelijke verplichting volgens Art. 6 par. 1 p. 1 lit. c AVG

Indien persoonsgegevens door ons of door de aanbieder van de volgtechnologieën aan derden worden bekendgemaakt of door derden worden verwerkt, vermelden wij deze 

informatie hieronder. Indien de derde partij verantwoordelijk is voor de verwerking, wordt dit hieronder vermeld.


