Informatie over gegevensbescherming
Hiermee informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de
mobiele apps van Delta-Sport.
1. Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld
gegevensbescherming (art. 4 lid 7 AVG) is:

in

de

wetgeving

betreffende

de

Delta-Sport Handelskontor GmbH
Wragekamp 6
22397 Hamburg
Deutschland (Duitsland)
Tel.: +49 40 5 27 310 0
E-mail: info@delta-sport.com
Website: www.delta-sport.com
Onze gegevensbeschermingscoördinator bereikt u per:
e-mail: dsb@delta-sport.com
of via
Delta-Sport Handelskontor GmbH
- Der Datenschutzbeauftragte Wragekamp 6
22397 Hamburg
Deutschland (Duitsland)
Tel.: +49 40 5 27 310 323
Bij alle vragen en suggesties in verband met de gegevensbescherming kunt u zich graag direct
tot onze gegevensbeschermingscoördinator richten.
2. Gegevensverwerking bij download van de app
Wij vestigen er uw aandacht op dat er bij de download van de app-gegevens
persoonsgegevens overgemaakt worden aan de exploitant van de App-Store, van wie u de
app downloadt. Bij het downloaden van een app wordt er noodzakelijke informatie aan de
betreffende App Store overgedragen, m.a.w. in het bijzonder gebruikersnaam, e-mailadres,
klantnummer bij de App Store en de individuele identificatie van het betreffende apparaat.
Op deze gegevensverwerking hebben wij geen invloed. Verantwoordelijk hiervoor is de
exploitant van de betreffende App Store. Meer gedetailleerde opmerkingen over de
gegevensverwerking vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van de betreffende
App-Store exploitant.

3. Gegevensverwerking bij gebruik van de mobiele app
De mobiele app wordt op uw mobiel eindapparaat geladen en kan zonder toegang tot het
internet gebruikt worden.
Om van bepaalde functies van de app te kunnen gebruikmaken, moet u bij een aantal apps
aan de app autorisaties voor de toegang tot de betreffende functies van uw eindapparaat
toekennen, zo bijvoorbeeld toegang tot het opslagsysteem, om foto’s of video’s op uw mobiel
apparaat op te slaan indien de app deze mogelijkheid voorziet. Voor zover een app een
gegevensopslag mogelijk maakt, vindt deze uitsluitend lokaal plaats.
Bij het gebruik van de door ons aangeboden apps worden er geen persoonsgegevens
verzameld.

4. Uw rechten
(1) Met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt u tegenover ons volgende rechten:
 – recht op informatie,
 – recht op correctie of schrapping,
 – recht op beperking van de verwerking,
 – recht op verzet tegen de verwerking,
 – recht op overdraagbaarheid van gegevens.
(2) U hebt bovendien het recht, bij een gegevensbeschermingsautoriteit over de verwerking
van uw persoonsgegevens binnen onze onderneming een klacht in te dienen.

