ЦЕЛОСНА ПОЛИТИКА ЗА ANDROID

ПОЛИТИКА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА НА WIZZ AIR ЗА ANDROID

1.1

Технологии што складираат или пристапуваат до податоци на вашиот уред

Користиме одредени технологии (на пр., алатки што се дел од SDK, API итн.; во понатамошниот текст:
„Технологии“) што се алатки што ги обезбедува производителот на конкретна платформа, оперативен
систем или програмски јазик за различни намени. Таквите технологии ги користиме исклучиво за
неопходни технички намени или за да ви го олесниме користењето на нашата апликација на вашиот
уред.
Слободно може да изберете дали ќе го дозволите или одбиете користењето технологии што складираат
или пристапуваат до податоци на вашиот уред. Имајте предвид дека такви технологии се неопходни за
одредени карактеристики и функции што го олеснуваат користењето на апликацијата, па може да не
функционираат правилно ако не е дозволена употребата на такви технологии.
Може да ја одбиете употребата на овие технологии така што ќе ги промените избраните опции во
нашата апликација.
1.2.1
Исклучиво неопходни технологии: ваквите технологии складираат или пристапуваат до
податоците на вашиот уред што се исклучиво неопходни за функционирањето на нашата апликација;
без овие технологии апликацијата или нема да функционира воопшто или нема да функционира
правилно, што значи дека се неопходни за извршување на нашата апликација на вашиот уред.
Овие технологии не може да се оневозможат. Ако ги блокирате ваквите технологии како корисник,
нашата апликација нема да функционира правилно. Неопходните технологии ги користиме согласно
член 6(1)(f) од ОРЗП и параграф 13/A(3) од Законот CVIII од 2001 година за електронска трговија со цел
да ви ги обезбедиме нашите услуги.
Ги користиме следниве неопходни технологии:

Име

Firebase
RemoteConfig SDK

Податоци
Тип уред на
корисник,
податоци за
верзијата на
оперативниот
систем на
уредот

Намена
Намената на оваа
технологија е да
го
промени
однесувањето и
изгледот
на
апликацијата без
објавување
ажурирање.

Категорија
технологија

Период на
задржување
податоци

Трета страна

1 месец

1.2.2
Технологии за изведба: овие технологии се однесуваат на алатки што се користат исклучиво за
следење на изведбата на апликацијата, собирање податоци за тоа како посетителите ја користат
апликацијата, кои делови ги користат и дали добиваат пораки за грешка. Технологиите за изведба ги
користиме со ваша согласност врз основа на член 6(1)(a) од ОРЗП и параграф 13/A(4) од Законот CVIII од
2001 година за електронска трговија. Може да ја повлечете вашата согласност во секое време.
Повлекувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред
повлекувањето.
Ги користиме следниве технологии за изведба:

Име

Податоци

Firebase
Crashlytics SDK

Тип уред на
корисник, верзија
на оперативниот
систем, податоци
за падови

Firebase Perf SDK

Податоци за
изведба

FirebaseAnalytics
SDK

Google Analytics
SDK

Активност на
корисник, тип
уред, верзија на
апликацијата,
верзија на
оперативниот
систем
Активност на
корисник, тип
уред, верзија на
апликацијата,
верзија на
оперативниот
систем

Намена

Категорија
технологија

Оваа
технологија
известува за падови
во реално време што
ни помага да ги
следиме,
распоредуваме
по
приоритет
и
поправаме
проблемите
со
стабилноста
што
влијаат на квалитетот
на апликацијата.
Намената на оваа
технологија е да ни
овозможи увид во
карактеристиките на
изведбата на нашата
апликација.

Период на
задржување
податоци

Трета
страна

12 часа

Трета
страна

12 часа

Намената на оваа
технологија е да ни
помогне
да
разбереме како ја
користите
нашата
апликација.

Трета
страна

1 година

Намената на оваа
технологија е да ни
помогне
да
разбереме како ја
користите
нашата
апликација.

Трета
страна

1 година

1.2.3
Технологии за таргетирање: користиме технологии за таргетирање за да прибереме податоци
за вас и од вашиот уред со цел да ви обезбедиме поперсонализирано доживување со нашата
апликација и да ви прикажуваме порелевантни реклами согласно вашите поставки, а и да ги мериме
аналитичките податоци за апликацијата. Правната основа за обработка на податоците е вашата
согласност врз основа на член 6(1)(а) од ОРЗП и параграф 13/A(4) од Законот CVIII од 2001 година за
електронска трговија. Може да ја повлечете вашата согласност во секое време. Повлекувањето на
согласноста не влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред повлекувањето.
Ги користиме следниве технологии за таргетирање:

Име

GoogleMobileAds
SDK

Податоци

Поставки на
корисник

Намена

Категорија
технологија

Период на
задржување
податоци

Намената на оваа технологија
е да ни овозможи да ви
прикажуваме реклами во
нашата апликација.

Трета
страна

1 година

1.2.4
Технологии за функционалност: намената на овие технологии е да се овозможи нашата
апликација да ви испраќа пораки, известувања и да ви нуди услуги за погодност. Технологиите за
функционалност може да ги користиме со ваша согласност врз основа на член 6(1)(a) од ОРЗП и
параграф 13/A(4) од Законот CVIII од 2001 година за електронска трговија.

Ги користиме следниве технологии за функционалност:

Име

Airship SDK

Firebase Messaging
Android SDK

Податоци
Директно
ангажирање
(кликови),
сесија,
приспособени
настани,
колачиња во
прелистувачот,
атрибути,
ознаки,
именуван
корисник,
регистрација,
откажување
Адреса на епошта, број на
мобилен
телефон

Cartrawler Mobility
SDK

Земја, податоци
за локација,
податоци за
патување

Regula SDK

Слики,
податоци од
документи за
идентификација
на корисник

DGC SDK

Податоци за
дигитална
потврда за
COVID

Google Play Services
Measurement SDK

Активност на
корисник, тип
уред, верзија на
апликацијата,
верзија на
оперативен
систем

PayCardsRecognizer
SDK

Податоци за
корисник,

Намена

Категорија
технологија

Период на
задржување
податоци

Намената на оваа
технологија е да
испраќа известувања и
да прибира податоци од
вашиот уред.

Трета
страна

1 година

Трета
страна

1 година

Трета
страна

1 година

Трета
страна

1 година

Трета
страна

1 година

Трета
страна

1 година

Трета
страна

1 година

Оваа технологија ни
овозможува да ви
испраќаме рекламни
известувања и пораки.
Оваа технологија ни
овозможува да ви
понудиме нови опции
за превоз по копнен пат
во нашата апликација.
Намената на оваа
технологија е да ни
овозможи да читаме
различни видови
документи за
идентификација,
пасоши, лични карти
итн. Целокупната
обработка се врши кога
воопшто не сте
приклучени на
интернет на вашиот
уред.
Намената на оваа
технологија е да
интегрира податоци за
вашата потврда за
COVID-19 во нашата
апликација.
Намената на оваа
технологија е да
обезбеди аналитички
податоци за
апликацијата што ќе ни
помогнат да ги
подобриме нашите
услуги.
Намената на оваа
технологија е да

податоци за
кредитни
картички

обезбеди интегрирана
функција за скенирање
кредитни картички.

1.3
За дополнителни информации за технологиите што ги користи нашата апликација,
контактирајте со нас по електронски пат согласно деталите на https://wizzair.com/mk-mk/informationand-services/kontakt/kontaktirajte-so-nas

