Privacybeleid Friddo
In dit document informeren wij je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij vinden de
bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers heel belangrijk. Waardevolle
herinneringen veilig en in volledige privacy te kunnen bewaren, delen en herbeleven is een
belangrijk onderdeel van ons beleid. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, mail
dan naar info@friddo.com.
De website “www.friddo.com”, de iOS applicatie “Friddo” en de daaraan gekoppelde
internetdiensten worden je ter beschikking gesteld door Friddo BV (hierna: Friddo), statutair
gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 65546261.
Met betrekking tot de bescherming van jouw privacy geldt het navolgende beleid.

Onze uitgangspunten
1.
2.
3.

4.

Jij (de gebruiker) bent en blijft de eigenaar van je gegevens.
Jij kan je gegevens te allen tijden verwijderen van Friddo.
Friddo verwerkt of gebruikt de door jou in de App geplaatste inhoud nooit, zonder jouw
vooraf gekregen toestemming, voor andere doeleinden dan het leveren van onze dienst
aan jou.
Wij nemen de nodige organisatorische en technische maatregelen om jouw gegevens te
beschermen.

Persoonlijke gegevens
Wanneer je gebruik maakt van Friddo zal je eerst een Friddoaccount moeten aanmaken, of via je
Facebook account registreren. De gegevens die je tijdens het registratieproces invult, of via
Facebook aan ons doorgeeft, verwerken wij alleen om onze diensten te kunnen leveren. Het gaat
hier om ‘accountgegevens’ zoals je naam, emailadres, geslacht en geboortedatum. Wij zullen
accountgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan beschreven in deze
privacyverklaring.

Gevens van je kind(eren)
Wanneer je gebruik maakt van Friddo zal je een kind moeten ‘aanmaken’ in de App. De gegevens
die je tijdens het aanmaken van een kind invult, verwerken wij alleen om onze diensten te kunnen
leveren. Het gaat hier alleen om voornaam, geslacht en geboortedatum. Wij zullen
accountgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan beschreven in deze
privacyverklaring.

Inhoud
Alle andere gegevens die je toevoegt aan je Friddoaccount noemen we “Inhoud”. Jij bent en blijft
zelf eigenaar van deze gegevens. Friddo verwerkt of gebruikt de door jou in de App geplaatste
inhoud nooit, zonder jouw vooraf gekregen toestemming, voor andere doeleinden dan het leveren
van onze dienst aan jou.
De Inhoud die je toevoegt moet wel in lijn zijn met onze Algemene Voorwaarden.

De Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing op een geheel of gedeeltelijke
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, behalve op de verwerking ten behoeve van
activiteiten met uitsluitend persoonlijke of huishoudelijke doeleinden.
De kans is groot dat je inhoud ook persoonsgegevens bevatten, denk bijvoorbeeld aan foto’s of
filmmateriaal, maar ook aan teksten waarin namen voorkomen. Hoewel hier sprake is van een
geautomatiseerde verwerking, is de Wbp hierop niet van toepassing. Je verwerkt desbetreffende
persoonsgegevens immers voor uitsluitend persoonlijke doeleinden. Inhoud is (zijn) dan ook alleen
voor jou en de door jou aangewezen Betrokkene(n) en/of Ontvanger(s) toegankelijk. Hoewel de
Wbp niet van toepassing is op Inhoud, vinden wij het belangrijk dat jouw persoonsgegevens veilig
zijn. Daarom willen we je graag informeren over wat wij voor je doen en hoe wij je gegevens
beschermen.

Wat doen we ten aanzien van privacy?
Wanneer je jouw eigen Friddoaccount invult of bijwerkt met Inhoud doordat je gebruik maakt van
onze interactieve diensten, andere diensten van ons afneemt of op andere wijze contact met ons
hebt, slaan wij deze gegevens op in opdracht van jou. De Inhoud die jij toevoegt aan je
Friddoaccount gebruiken wij uitsluitend voor het doel dat jij bepaalt; het opslaan van knutsels. We
hebben het dan over alle teksten, audio, video, foto’s, namen en emailadressen.

Gegevensbescherming
We realiseren ons heel goed dat je soms persoonlijke informatie in jouw Friddoaccount opneemt.
Daarom worden jouw gegevens, accountgegevens en Inhoud met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We doen ons best om met passende technische en
organisatorische maatregelen jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van
onrechtmatige verwerking.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden
Friddo zal persoonsgegevens van Gebruikers niet verkopen, ruilen of verhuren aan/met derden.
Friddo kan generieke geaggregeerde demografische informatie delen met derden voor de
doeleinden die hierboven beschreven zijn, voorzover die informatie niet direct gelinkt is aan
persoonlijke identificatie informatie met betrekking to onze Gebruikers. Friddo kan gebruik maken
van externe dienstverleners om ons te helpen bij onze bedrijfvoering of namens ons bepaalde
bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zoals het verzenden van mailings, nieuwsbrieven of enquetes. Wij
mogen jouw informatie en die van je Ontvanger(s) en Betrokkene(n) delen met deze
dienstverleners voor de beperkte doeleinden, waarvoor jij ons toestemming hebt gegeven.

Meten van gebruik
Het generieke gebruik van de App van Friddo wordt bijgehouden zonder personen te identificeren.
Hiermee meten we of en hoe bepaalde functionaliteit van de App gebruikt wordt. Het doel hiervan
is om de App te verbeteren in het gebruiksgemak.

Gebruik van cookies
De website van Friddo maakt geen gebruik van cookies.

Andere websites
Friddo maakt gebruik van diensten van derde partijen voor het afdrukken van het fotoalbum.
Friddo heeft geen invloed op hoe die partijen met jouw gegevens omgaan. Lees hiervoor de
privacyverklaring, indien aanwezig, van de desbetreffende website.

Wijzigingen
Friddo BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Check daarom regelmatig dit document om op de hoogte te blijven van het privacybeleid van
Friddo.
Laatste wijziging: mei 2016
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