Privacy statement VAAR app
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens door middel van de VAAR App berust bij New
Skool Media. New Skool Media is verantwoordelijk voor het verzamelen, gebruiken en bewaren van de
gegevens door middel van deze App om de verschillende functies daarvan te ondersteunen. Daarnaast gebruikt
Park line de gegevens die door middel van deze App zijn verkregen conform haar eigen privacy beleid voor het
uitvoeren van de door haar aangeboden functie indien u daar gebruik van maakt respectievelijk daarvoor
toestemming heeft gegeven.
De verwerking van gegevens via deze App is gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens onder nummer:
m1641010.
New Skool Media gebruikt de volgende gegevens voor de volgende doeleinden, afhankelijk van de functies van
de VAAR App waar u gebruik van maakt.
Account aanmaken
Op het moment dat u een Account aanmaakt, registreert de VAAR App uw e-mailadres en wachtwoord zodat u
kunt inloggen. Het Device-Id van uw mobiele telefoon wordt opgeslagen om ervoor te zorgen dat u tijdens het
gebruik van de App ingelogd kunt blijven. Daarnaast registreren we uw naam om u tijdens het gebruik van de
App persoonlijk te kunnen aanspreken. Na het aanmaken van een account kunt u gebruik maken van de
verschillende functies van de VAAR App als hieronder aangegeven. Indien u een token invoert dat u heeft
ontvangen van een van de partners van New Skool Media, registreert de VAAR App het tokennummer om te
verifiëren dat u recht heeft op de daarbij behorende extra functionaliteit.
De in uw account beschikbare gegevens worden bewaard zolang u een account heeft en gedurende twee jaar
daarna. U kunt uw account beëindigen door een mail te sturen naar info@vaarapp.com of bij instellingen bij
profiel en vervolgens profiel verwijderen .

Toesturen van aanbiedingen
Uw gegevens worden door New Skool Media gebruikt om u via de App aanbiedingen te doen en voordelen te
bieden die te maken hebben met varen en watersport indien u uw toestemming heeft gegeven voor het
gebruik van pushtechnologie. Deze aanbiedingen en voordelen kunnen op uw persoonlijke interesses worden
afgestemd aan de hand van de in uw account beschikbare gegevens. Indien u gebruik maakt van de vaarroute
applicatie kunnen de aanbiedingen worden afgestemd op uw vaargedrag. Indien u hiervoor toestemming
heeft gegeven, kunnen de aanbiedingen ook worden afgestemd op uw locatie en u via pushberichten worden
toegestuurd.
New Skool Media kan u vragen om aanvullende gegevens, zoals uw geboortedatum en geslacht, om de
voordelen en aanbiedingen nog beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen.
Indien u daarvoor via de App toestemming heeft gegeven, zullen aanbiedingen u door New Skool Media ook
worden toegestuurd via e-mailnieuwsbrieven.

Routeinformatie
Indien geen account heeft of niet bent ingelogd, kunt u via de vaarrouteapplicatie algemene informatie
opvragen over vaarroutes, havens, restaurants [en interessante afmeerplaatsen] onderweg. Indien u bent

ingelogd en indien u een Park Line account heeft, kan deze informatie worden afgestemd op uw persoonlijke
interesses op basis van uw bootgegevens Indien u locatievoorzieningen aanzet, kan de informatie worden
afgestemd op de actuele locatie en in het verleden gevaren routes.
[gegevens over vaargedrag worden max 12 maanden bewaard]
Pushberichten
Indien u bent ingelogd en toestemming hebt gegeven voor het gebruik van pushtechnologie, zal New Skool
Media u door middel van pushberichten informeren over vaartips, voordelen en aanbiedingen. Indien
locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, kunnen deze tips worden afgestemd op de actuele vaarlocatie en in het
verleden gevaren routes.

Park-line
Indien u via de App een Park-line account aanmaakt om te kunnen aanleggen en betalen in havens worden
naast de accountgegevens, uw naam, adres en woonplaatsgegevens, e-mail adres, telefoonnummer,
bankrekeningnummer en uw bootgegevens geregistreerd om te kunnen factureren en de betaling te kunnen
verifiëren en afhandelen. Deze verwerking van gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Park-line
Aqua [B.V.]. Park-line zal deze gegevens gebruiken voor het verlenen van haar diensten met betrekking tot het
aanleggen en betalen in havens. indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven kan Park-line daarnaast uw
e-mailadres gebruiken om u nieuwsbrieven te sturen over Park-line en haar dienstverlening.
Uw gegevens worden door Park-line bewaard tot 2 jaar na opzegging van de relatie, tenzij een langere
bewaartermijn nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Raadpleeg voor de verwerking van gegevens van Park-line verder het Privacy beleid van Park-line, te vinden
www.park-line.nl/water/privacy .
VAAR Voordeel
Indien u zich registreert voor VAAR Voordeel, registreert New Skool Media uw bankgegevens en
rekeningnummer om uw donatie te kunnen afschrijven. Uw accountgegevens worden daarnaast gebruikt om u
de voordelen te kunnen bieden waar u als fan recht op heeft, zoals bij de aanmelding vermeld.
Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na opzegging van de relatie, tenzij een langere bewaartermijn nodig is
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Logboek
Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid via de VAAR App een logboek bij te houden, worden de door u in
het logboek geplaatste gegevens geregistreerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt om het bijhouden van
het logboek te faciliteren en zijn alleen zichtbaar voor u zelf en degenen met wie u heeft aangegeven de
Logboekgegevens te willen delen.
[U kunt uw Logboek en vaarroute ook via Facebook delen. Raadpleeg de Facebookvoorwaarden voor meer
informatie over het delen van gegevens op facebook]
U kunt uw logboek zelf beheren en daarop geplaatste gegevens verwijderen. De gewiste gegevens worden dan
niet meer bewaard. Dit heeft echter geen invloed op reeds door u met anderen of Facebook gedeelde
gegevens. Deze kunnen echter nog voor die anderen of via Facebook zichtbaar zijn.
Statistische analyse

New Skool Media kan de beschikbare gegevens over het gebruik van deze App en het vaargedrag van
gebruikers in geanonimiseerde vorm gebruiken om hun producten en diensten in algemene zin op de
voorkeuren van hun klanten af te stemmen.

Derden
Uw gegevens zijn slechts beschikbaar voor New Skool Media en Park-line voor de doeleinden als in dit Privacy
statement vermeld en worden niet aan andere derden verstrekt.

Afmelden
U kunt zich te allen tijde afmelden voor de ontvangst van persoonlijke aanbiedingen, pushnotificaties en
notificaties van restaurants en andere voorzieningen in de buurt. Ga daartoe naar Berichten in het menu
instellingen van uw mobiele apparaat.
U kunt zich afmelden voor het gebruik van locatievoorzieningen door te gaan naar het menu instellingen op uw
mobiele telefoon en te kiezen voor Privacy, Locatievoorzieningen en deze vervolgens voor de VAAR App uit te
zetten.
U kunt zich afmelden voor de ontvangst van e-mailnieuwsbrieven via de daartoe onderaan de emailnieuwsbrief opgenomen link.
Indien u de app van uw mobiele apparaat verwijderd, wordt uw account niet beëindigd en blijven uw gegevens
bewaard. U kunt uw account beëindigen door een mail te sturen naar info@vaarapp.com of bij instellingen bij
profiel en vervolgens profiel verwijderen .New Skool Media bewaart uw gegevens dan nog voor een periode
van vier weken, voor het geval u de account weer wil activeren.
Uw gegevens worden na het beëindigen van uw account nog wel bewaard door Park-line. Raadpleeg hiervoor
de Park-line privacy informatie. Indien u inzage wilt in de door deze partners bijgehouden gegevens of wenst te
verzoeken om wijziging of verwijdering, kunt u zich wenden tot water@park-line.com .

Wettelijke rechten
U hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens,
overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen hebt over dit privacy statement kunt
u contact opnemen met info@vaarapp.com of New Skool Media, Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam

New Skool Media en haar partners behouden zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Elke
aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 18-072016.

