Privacy Policy TuneKey® app Juni 2015
TuneKey verzamelt geen persoonlijke informatie van u
TuneKey verzamelt geen getypte tekst of persoonlijke informatie en slaat deze ook niet op.
Algemene geanonimiseerde informatie over gebruik van de app en/ of bijbehorende diensten kan
door TuneKey worden verzameld. Deze informatie wordt mogelijk verzameld via analytics
functionaliteit in de app. Het kan onder andere gaan om de werking van de app te verbeteren.
Wat TuneKey doet met informatie die zij verkrijgt
- TuneKey heeft informatie nodig voor de werking van de app en/of bijbehorende diensten.
- Om haar producten en diensten op een algemene manier, met behulp van geaggregeerde en
anonieme rapportage, te verbeteren.
- Om te begrijpen waar behoefte aan is en voor een betere service.
Door derden geëxploiteerde verkoopplatformen zoals de App Store van Apple Inc. of Google Play
van Google Inc., via welke platformen deze app ter beschikking wordt gesteld en gedownload,
waarschuwen dat ingetypte tekst en informatie van het toetsenbord mogelijk ter beschikking komt.
Wij laten u bij deze weten dat TuneKey geen getypte tekst of persoonlijke informatie verzamelt en
slaat deze ook niet op.
Veiligheid
TuneKey vindt het belangrijk dat informatie veilig is. TuneKey heeft technische en organisatorische
maatregelen om informatie en gegevens te beschermen en beveiligen.
Derden en delen informatie
TuneKey verkoopt geen persoonlijke informatie en gegevens aan derden of gebruikt die niet voor
derden.
Sommige diensten kunnen aan gebruikers aangeboden worden in combinatie met gelieerde
ondernemingen of derde leveranciers, en TuneKey kan informatie delen met externe leveranciers die
worden gebruikt voor de werking van de app namens TuneKey.
TuneKey kan dit privacy beleid wijzigen en de laatste versie hiervan is te raadplegen op de website
van TuneKey (www.tunekey.info).
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