AVÍS DE L'APLICACIÓ WIZZ AIR PER A ANDROID

1.1

Tecnologies que emmagatzemen dades del vostre dispositiu o hi accedeixen

Utilitzem determinades tecnologies (p. ex., SDK, API, etc.; en endavant "Tecnologies") que són eines que el
fabricant d'una plataforma, un sistema operatiu o un llenguatge de programació proporciona amb diverses
finalitats. Utilitzem aquestes Tecnologies amb finalitats tècniques estrictament necessàries o perquè l'ús de
l'aplicació al dispositiu us resulti més còmode.
Teniu la llibertat de fer la vostra selecció i permetre o rebutjar l'ús de les Tecnologies que emmagatzemen
dades del vostre dispositiu o hi accedeixen. Tingueu en compte que algunes característiques i funcions
pràctiques de l'aplicació requereixen aquestes Tecnologies i que pot ser que no funcionin correctament si no
se'n permet l'ús.
Podeu canviar les vostres preferències a l'aplicació per rebutjar l'ús d'aquestes Tecnologies.
1.2.1
Tecnologies estrictament necessàries: aquestes Tecnologies emmagatzemen dades del dispositiu
que són estrictament necessàries per al funcionament de l'aplicació o hi accedeixen; sense aquestes
Tecnologies essencials, l'aplicació no funcionarà o no ho farà com s'espera, i són necessàries per executar
l'aplicació al dispositiu.
Aquestes Tecnologies no es poden desactivar. Si, com a usuari, bloquegeu aquestes Tecnologies, l'aplicació no
funcionarà correctament. Utilitzem les Tecnologies necessàries d'acord amb l'Article 6(1)(f) de l'RGPD i la
Secció 13/A(3) de la Llei CVIII de 2001 sobre el comerç electrònic, amb l'objectiu d'oferir-vos els nostres
serveis.
Utilitzem les Tecnologies essencials següents:

Nom

SDK RemoteConfig
de Firebase

Dades

Finalitat

Tipus de
dispositiu de
l'usuari, dades
de versió del
sistema operatiu
del dispositiu

La
finalitat
d'aquestes
Tecnologies
és
canviar
el
comportament i
l'aspecte
de
l'aplicació sense
necessitat
de
publicar
una
actualització.

Categoria de
tecnologia

Període de
conservació de les
dades

Tercers

1 mes

1.2.2
Tecnologies de rendiment: aquestes Tecnologies són eines que s'utilitzen concretament per
supervisar el rendiment de l'aplicació recollint dades sobre l'ús que els visitants fan de l'aplicació, quines parts
n'utilitzen i si reben algun missatge d'error. Utilitzem les Tecnologies de rendiment d'acord amb l'Article
6(1)(a) de l'RGPD i la Secció 13/A(4) de la Llei CVIII de 2001 sobre el comerç electrònic. Podeu retirar el
consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la legalitat del processament
basat en el consentiment abans de la retirada.
Utilitzem les Tecnologies de rendiment següents:
Nom

SDK Crashlytics
de Firebase

Dades
Tipus de dispositiu
de l'usuari, versió
d'iOS, dades de
bloqueig

Finalitat
Aquestes Tecnologies
són un notificador de
bloquejos en temps
real que ens ajuden a

Categoria de
tecnologia

Període de
conservació de
les dades

Tercers

12 hores

SDK Perf de
Firebase

SDK Analytics de
Firebase

SDK de Google
Analytics

Dades de rendiment

Activitat de l'usuari,
tipus de dispositiu,
versió de l'aplicació,
versió de l'SO
Activitat de l'usuari,
tipus de dispositiu,
versió de l'aplicació,
versió de l'SO

seguir, prioritzar i
corregir els problemes
d'estabilitat
que
incideixen
en
la
qualitat de l'aplicació.
La finalitat d'aquestes
Tecnologies és ajudarnos
a
obtenir
informació sobre les
característiques
de
rendiment
de
l'aplicació.
La finalitat d'aquestes
Tecnologies és ajudarnos a comprendre com
utilitzeu l'aplicació.
La finalitat d'aquestes
Tecnologies és ajudarnos a comprendre com
utilitzeu l'aplicació.

Tercers

12 hores

Tercers

1 any

Tercers

1 any

1.2.3
Tecnologies de segmentació: utilitzem les Tecnologies de segmentació per recopilar informació
vostra i del vostre dispositiu per oferir-vos una experiència més personalitzada amb l'aplicació i mostrar-vos
anuncis més rellevants segons les vostres preferències, així com per mesurar les analítiques de l'aplicació. La
base legal de les dades que es processen és el vostre consentiment basat en l'Article 6(1)(a) de l'RGPD i la
Secció 13/A(4) de la Llei CVIII de 2001 sobre el comerç electrònic. Podeu retirar el consentiment en qualsevol
moment. La retirada del consentiment no afecta la legalitat del processament basat en el consentiment abans
de la retirada.
Utilitzem les Tecnologies de segmentació següents:

Nom
SDK
GoogleMobileAds

Dades

Finalitat

Categoria
de
tecnologia

Període de
conservació
de les dades

Preferències de
l'usuari

La finalitat d'aquestes
Tecnologies és permetre que us
mostrem anuncis a l'aplicació.

Tercers

1 any

1.2.4
Tecnologies funcionals: utilitzem aquestes Tecnologies per permetre que l'aplicació us enviï
missatges i notificacions, i us ofereixi serveis pràctics. Podem utilitzar aquestes Tecnologies funcionals d'acord
amb l'Article 6(1)(a) de l'RGPD i la Secció 13/A(4) de la Llei CVIII de 2001 sobre el comerç electrònic.
Utilitzem les Tecnologies funcionals següents:

Nom

SDK Airship

Dades
Interacció
directa (clics),
sessió,
esdeveniments
personalitzats,
galetes del
navegador,
atributs,
etiquetes,
usuari amb

Finalitat

La finalitat d'aquestes
Tecnologies és enviar
notificacions i recopilar
dades del dispositiu.

Categoria
de
tecnologia

Període de
conservació
de les
dades

Tercers

1 any

SDK Messaging Android
de Firebase

nom, registre,
desactivació
Adreça
electrònica,
número de
telèfon mòbil

SDK Cartrawler Mobility

País, dades
d'ubicació,
dades de viatge

SDK Regula

Imatges, dades
de documents
d'identitat de
l'usuari

SDK DGC

SDK Google Play
Services Measurement

SDK
PayCardsRecognizer

Dades
relacionades
amb el certificat
digital de la
covid
Activitat de
l'usuari, tipus
de dispositiu,
versió de
l'aplicació,
versió de l'SO
Dades de
l'usuari, dades
de la targeta de
crèdit

Aquestes Tecnologies ens
permeten enviar-vos
notificacions automàtiques
i missatges.
Aquestes Tecnologies ens
permeten oferir-vos
opcions de transport
terrestre noves dins de
l'aplicació.
La finalitat d'aquesta
Tecnologia és permetre'ns
llegir diversos tipus de
documents d'identitat,
passaports, carnets
d'identitat, etc. Tot el
processament s'efectua
completament sense
connexió al dispositiu.
La finalitat d'aquestes
Tecnologies és integrar
informació relacionada
amb el vostre certificat de
la COVID-19 a l'aplicació.

Tercers

1 any

Tercers

1 any

Tercers

1 any

Tercers

1 any

La finalitat d'aquestes
Tecnologies és oferir dades
d'analítiques de l'aplicació
per millorar els nostres
serveis.

Tercers

1 any

La finalitat d'aquestes
Tecnologies és oferir una
funció d'escaneig de
targetes de crèdit
integrada.

Tercers

1 any

1.3
Per obtenir més informació sobre les Tecnologies que s'utilitzen a la nostra aplicació, poseu-vos en
contacte amb nosaltres mitjançant les nostres dades de contacte electrònic: https://wizzair.com/caes/informacio-serveis/contacte/contacteu-amb-nosaltres

