Privacyverklaring Free2Deal
Versie: 01 juni 2018
Dit is de Privacyverklaring van Free2Deal. Deze app en website worden aangeboden door Free2Deal
International BV, gevestigd te Amerongen, Nederland. Lees deze Privacyverklaring voordat je gebruik
maakt van deze app of website.
Waar in deze verklaring wordt gesproken wordt over app, kan dit gelezen worden als app en/of website.

Welk type persoonsgegevens verwerken we in de app?
1. Als je gebruikmaakt van de app, dan verwerken wij de volgende gegevens:
a.
b.
c.
d.

Je naam die je invult in de app;
Je mail adres;
Je persoonlijk profiel (relevante productcategorieën)
Informatie over wat je zoekt;

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
2. Wij verwerken de hierboven genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
a.
b.
c.
d.

We gebruiken je naam om deze te tonen aan retailers bij het chatten over een deal.
We gebruiken je email adres om je een password reset te kunnen laten uitvoeren, en je te op de
hoogte te houden van de laatste aanbiedingen.
We gebruiken je profiel om alleen die deals te tonen uit de voor jou relevante categorieën.
We gebruiken de inhoud van jouw chats voor het afsluiten van een deal

Op basis van het gebruik van de app en de gezochte producten/diensten zullen we informatie genereren
die aangeboden kan worden aan andere partijen. Deze informatie zal altijd geaggregeerd zijn en daardoor
nooit meer op persoonsniveau herleidbaar zijn.

Doelgroep
Iedereen mag persoonlijk gebruikmaken van de app

Gegevens die je deelt met anderen
Je kunt deals delen met anderen (facebook, whatsapp, email, etc)
Als je ervoor kiest om een andere applicatie te gebruiken om een deal te delen, wees je er dan van
bewust dat deze applicaties een eigen privacybeleid hebben wat van toepassing is op de manier waarop
zij jouw persoonsgegevens gebruiken. Free2Deal heeft geen invloed op het gebruik van
persoonsgegevens door deze berichtendiensten.

Analytics
Free2Deal meet het gebruik van de app om te kijken hoe wij de app kunnen verbeteren. De statistieken
en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden.
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Wijzigingen privacyverklaring
Free2Deal blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat wij nieuwe functionaliteiten
toevoegen aan deze app. Als dit invloed heeft op de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden
verwerkt, wordt dat opgenomen in deze privacyverklaring. Ben je niet akkoord met de wijzigingen? Stop
dan met het gebruik van deze app.

Inzageverzoek
Je hebt natuurlijk het recht om de gegevens die wij in deze app gebruiken in te zien. Dat kan via de app
gedaan worden, want meer informatie dan wat daar geregistreerd is hebben wij niet van je. In de app bij
“Instellingen” staan jouw gegevens.

Bewaartermijnen
De gegevens die in deze app worden verwerkt, worden volgens ons bewaartermijnbeleid bewaard.
Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard voor het doel van de Free2Deal app en volgens de
wettelijke termijnen waaraan Free2Deal gebonden is.
Als je wilt dat jouw persoonsgegevens door ons verwijderd worden kun je een verzoek daarvoor sturen
aan Free2Deal. Het kan zijn dat we je dan eerst om extra gegevens vragen om zeker te weten dat jij echt
bent wie je zegt dat je bent, om aan het verwijderverzoek te voldoen. Vermeld in het verzoek het
email-adres wat je gebruikt hebt voor registratie, alleen dan kunnen we jouw gegevens vinden. Stuur je
verzoek aan:
Free2Deal International BV.
Afdeling Klantenservice
Burg. Jhr. H. van den Boschstraat 41
3958 CA Amerongen

Contact
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring dan kun je mailen naar: info@Free2Deal.com
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