Privacybeleid RescueMate-App
AED Solutions biedt via de RescueMate-App een alarmeringsdienst om snel grote groepen
personen te alarmeren. De beheerder van uw organisatie bepaalt wie inloggegevens voor de
App ontvangt. Zonder inloggegevens kan de App niet gebruikt worden. Door de
aanwezigheidsregistratie kan uw organisatie personen alarmeren die in de buurt van de
calamiteit zijn en de schade bij calamiteiten beperken.
Wat kan de App?
Nadat u ingelogd bent in de App kun u BHV-protocollen doorlopen voor training of gebruik in
noodsituaties. Via een spraakoproep kunt u gealarmeerd worden bij calamiteiten. Ook kunt
u aangeven of u wel of geen gehoor wilt geven aan de spraak-/alarmoproep. Uw organisatie
kan zien wie op de locatie aanwezig is door de wifi of GPS aanwezigheidsregistratie. AED
Solutions/RescueMate en uw organisatie kan enkel zien of u aanwezig of niet aanwezig bent.
Coördinaten van gebruikers zijn niet zichtbaar en worden niet opgeslagen.
Welke persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt AED Solutions/RescueMate?
AED Solutions/RescueMate verzamelt persoonsgegevens, waaronder voornaam,
achternaam, maximaal 10 telefoonnummers per gebruiker en het email adres. Tevens is het
mogelijk dat bij de afname van de wifi registratie-module, MAC-adressen van
telefoontoestellen worden verwerkt.
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Aanwezigheidsregistratie
AED Solutions/RescueMate maakt gebruik van een applicatie welke werkt op basis van MACadressen. De locator software checkt of een MAC-adres van het toestel van de BHV’er
bereikbaar is of niet. De GPS-registratie kijkt of een gebruiker zich binnen een aangegeven
geofence bevindt en stuurt vervolgens een ‘aanwezig’ of ‘niet-aanwezig-vlag’ naar de
RescueMate server.
Permissies
Bij installatie en het gebruik van de App vraagt de App om een aantal permissies. Het niet
geven van de gevraagde permissie zorgt ervoor dat de App niet optimaal kan functioneren:
•

De App heeft (mogelijk) toestemming nodig om scenario’s via pushberichten te
ontvangen.

•
•

De App heeft (mogelijk) toegang nodig tot de locatie.
De App heeft internettoegang nodig via mobiele data of wifi om met de RescueMate
servers te communiceren. Alle data wordt uitgewisseld via beveiligde verbindingen.

Persoonsgegevens delen met derden
Persoonsgegevens worden enkel bewaard voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. Dat
betekent dat AED Solutions/RescueMate uw persoonsgegevens niet gebruikt voor andere
doeleinden.
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Veranderingen privacybeleid
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van onze App. Eventuele wijzigingen kunnen
leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid.
Persoonsgegevens inzien, veranderen en verwijderen
Wij bieden alle gebruikers van onze App de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt.
Persoonsgegevens worden na afloop van de overeenkomst definitief verwijderd.
Vragen en feedback
We controleren periodiek of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen via de contactgegevens die op
onze website staan.
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