Privacy policy and disclaimer NL
XMobiSense privacy beleid en aansprakelijkheidsverklaring NL
Dit privacy beleid betreft uw gebruik van de software-applicatie XMobiSense voor mobiele
apparaten ("Applicatie"), de applicatie is gemaakt door Orange Telecom, France voor gebruik
door non-profit onderzoeksinstellingen, zoals bijvoorbeeld een universiteit. De Applicatie wordt
gebruikt om nieuwe wetenschappelijke kennis over patronen en het niveau van mobiele telefoon
gebruik te krijgen.
Welke informatie wordt door de Applicatie verzameld en hoe wordt deze gebruikt?
De Applicatie XMobiSense ZAL GEEN PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN, allen het
gebruikspatroon wordt opgeslagen.
Geleverde gebruikersinformatie
Op het moment van downloaden van de Applicatie, wordt u gevraagd om te reageren op een
beperkt aantal vragen (inclusief geboortejaar, geslacht en het gebruik van telefoons en andere
communicatie-apparaten). Deze vragen zijn alleen voor onderzoeksdoeleinden en zullen niet
worden verstrekt aan derden en zullen anoniem woren verwerkt.
Automatisch verzamelde informatie







De Applicatie zal Niet opslaan; de inhoud van de gesprekken of berichten, contactnaam of
contactnummers, bezochte websites of andere persoonlijke informatie.
De Applicatie zal wel opslaan:
Van elk gesprek: datum en tijdstip van het gesprek, gespreksduur, in welke hand u het toestel
houdt (links, rechts), gebruik van hands free kit, gebruik van luidsprekerfunctie.
Van de data: hoeveelheid uitgaande en ontvangen data in Kb (2G, 3G, 4G en WiFi), tijdstip van
de dataverzending, tijdstip van de WiFi-verbinding, type mobiele apparaat, telefoon identifier en
geïnstalleerde Android versie.
Van elke SMS: tijdstip en hoeveelheid verzonden en ontvangen SMS-berichten.
Hebben andere partijen inzage of toegang tot de door de Applicatie verzamelde informatie?
Nee. Alleen de onderzoekers betrokken bij de COSMOS studie hebben toegang tot de informatie
en gebruiken het dan alleen voor onderzoeksdoeleinden. We zullen de informatie niet delen met
andere partijen.
De Applicatie slaat geen inhoud van de gesprekken of berichten op.
Echter kunnen gebruikersinformatie en automatisch verzamelde informatie wel toegankelijk
worden gemaakt in de volgende situaties:




als vereist door de wet, bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, of soortgelijke
juridische procedures;
wanneer wij in goed vertrouwen geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te
beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken, of
als reactie op een verzoek van de regering

Hoe kan ik stoppen?
U kunt het verzamelen van alle informatie eenvoudig stoppen door de Applicatie te verwijderen
van uw toestel. U kunt de standaard de-installatiemethoden van uw mobiele apparaat gebruiken.
Informatie-behoud-beleid en het beheren van uw gegevens
De informatie wordt opgeslagen en alleen gebruikt voor wetenschappelijke onderzoeksdoelen. De
informatie zal maximaal vijf jaar bewaard worden na publicatie van de resultaten. Als u wilt dat
wij uw informatie verwijderen neemt u dan contact op via amigoproject@uu.nl.
Veiligheid
We waken over de bescherming van uw vertrouwelijke informatie. Wij treffen fysieke,
elektronische en procedurele voorzorgsmaatregelen om de informatie, die wij verwerken en
bewaren, te beschermen. Zo geven we bijvoorbeeld de toegang tot deze informatie alleen aan
geautoriseerde projectmedewerkers. Houd er rekening mee dat, hoewel we proberen om een hoge
veiligheid te stellen van de informatie die wij verwerken en bewaren, er geen beveilingssysteem
is dat alle mogelijke inbruiken van de beveiliging kan voorkomen.
Veranderingen
Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt om verschillende redenen. Wij zullen u op de
hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan het privacy beleid door een nieuwe versie van het
privacy beleid te plaatsen op http://www.amigoproject.nl
Uw toestemming
Door het gebruik van de Applicatie, stemt u in met de verwerking van uw gegevens zoals
uiteengezet in dit privacy beleid. "Verwerken", betekent het verzamelen en het uitvoeren van de
statistische analyses op de door de Applicatie verzamelde informatie (zie boven). De informatie
zal worden opgeslagen bij het Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht in
Utrecht, Nederland. De informatie zal worden verwerkt onder strikte privacy-normen.
Contact opnemen
Als u vragen heeft over uw privacy tijdens het gebruik van de Appplicatie, of vragen heeft over
onze werkwijze, kunt u ons e-mailen op amigoproject@uu.nl.
Aansprakelijkheid
Het gebruik van de Applicatie is geheel op eigen risico van de gebruiker. We kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van
deze Applicatie. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele
onjuistheden, onjuiste informatie of andere onvolkomenheden in de Applicatie. Er kunnen geen
rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie.

