PLNÉ ZNENIE OZNÁMENIA PRE SYSTÉM IOS

OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA APLIKÁCIE WIZZ AIR PRE SYSTÉM IOS

1.1

Technológie, ktoré ukladajú alebo používajú údaje vo vašom zariadení

Naša spoločnosť používa určité technológie (napr. SDK, API atď., ďalej len „technológie“), ktoré slúžia ako
nástroje poskytnuté od výrobcu platformy, operačného systému alebo programovacieho jazyka na rozličné
účely. Tieto technológie využívame len na nevyhnutné technické účely alebo na zabezpečenie lepšieho
používania našej aplikácie vo vašom zariadení.
O používaní technológií, ktoré ukladajú alebo používajú údaje vo vašom zariadení, sa môžete slobodne
rozhodnúť, povoliť ich alebo odmietnuť. Upozorňujeme však, že určité praktické prvky a funkcie aplikácie tieto
technológie vyžadujú a ak ich nepovolíte, tieto prvky nemusia fungovať správne.
Používanie uvedených technológií môžete zakázať zmenou nastavení v našej aplikácii.
1.2.1
Nevyhnutné technológie: takéto technológie ukladajú alebo používajú vo vašom zariadení údaje,
ktoré sú nevyhnutné na činnosť našej aplikácie: bez týchto zásadných technológií aplikácia nebude fungovať
správne alebo vôbec a tieto technológie sú nevyhnutné pre chod našej aplikácie vo vašom zariadení.
Tieto technológie nie je možné zakázať. Ak tieto technológie používateľ zablokuje, naša aplikácia nebude
správne fungovať. Nevyhnutné technológie používame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR
a s § 13/A ods. 3 maďarského zákona CVIII z roku 2001 o elektronickom obchode na účely poskytovania služieb
pre vás.
Používame tieto nevyhnutné technológie:

Názov

Údaje

Účel

Kategória
technológie

Firebase
RemoteConfig
SDK

Typ
používateľského
zariadenia,
údaje o verzii
operačného
systému

Účelom tejto technológie je meniť
správanie a vzhľad aplikácie bez
vydania aktualizácie.

Od tretej
strany

Doba
uchovávania
údajov

1 mesiac

1.2.2
Výkonnostné technológie: medzi tieto technológie patria nástroje slúžiace špecificky na
monitorovanie výkonnosti aplikácie a zhromažďovanie údajov o tom, ako aplikáciu používajú návštevníci,
ktoré jej časti využívajú a či sa im nezobrazujú nejaké chybové hlásenia. Výkonnostné technológie používame
na základe vášho súhlasu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s § 13/A ods. 4 maďarského
zákona CVIII z roku 2001 o elektronickom obchode. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.
Používame tieto výkonnostné technológie:

Názov

Firebase
Crashlytics SDK

Údaje

Účel

Typ
používateľského
zariadenia,

Táto
technológia
slúži
na
ohlasovanie zlyhaní v reálnom
čase a pomáha nám sledovať
problémy so stabilitou, ktoré

Kategória
technológie

Od tretej
strany

Doba
uchovávania
údajov
12 hodín

verzia OS, údaje
o zlyhaniach

Firebase Perf
SDK

FirebaseAnalytics
SDK

Google Analytics
SDK

Výkonnostné
údaje
Aktivita
používateľa, typ
zariadenia,
verzia aplikácie,
verzia OS
Aktivita
používateľa, typ
zariadenia,
verzia aplikácie,
verzia OS

znižujú
kvalitu
aplikácie,
zoraďovať ich podľa priority
a opravovať.
Účelom tejto technológie je
poskytovať
nám
prehľad
o výkonnostných
charakteristikách našej aplikácie.

Od tretej
strany

12 hodín

Účelom tejto technológie je
poskytovať nám informácie o tom,
ako našu aplikáciu používate.

Od tretej
strany

1 rok

Účelom tejto technológie je
poskytovať nám informácie o tom,
ako našu aplikáciu používate.

Od tretej
strany

1 rok

1.2.3
Technológie cielenia: technológie cielenia používame na zhromažďovanie informácií o vás a z vášho
zariadenia s cieľom umožniť vám personalizované používanie našej aplikácie a zobrazovanie relevantnejších
reklám podľa vašich preferencií, ako aj na meranie analytických údajov o aplikácii. Ako právny základ
spracovania údajov slúži váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a § 13/A ods. 4
maďarského zákona CVIII z roku 2001 o elektronickom obchode. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov na základe tohto súhlasu pred jeho
odvolaním.
Používame tieto technológie cielenia:

Názov
GoogleMobileAds
SDK

Údaje
Používateľské
preferencie

Účel

Kategória
technológie

Doba
uchovávania
údajov

Táto technológia nám umožňuje
zobrazovať vám v našej aplikácii
reklamy.

Od tretej
strany

1 rok

1.2.4
Funkčné technológie: tieto technológie umožňujú našej aplikácii posielať vám správy a upozornenia
a ponúkať vám praktické služby. Funkčné technológie môžeme používať na základe vášho súhlasu v súlade
s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR a s § 13/A ods. 4 maďarského zákona CVIII z roku 2001
o elektronickom obchode.
Používame tieto funkčné technológie:

Názov

Airship SDK

Údaje

Účel

Kategória
technológie

Doba
uchovávania
údajov

Priama
interakcia
(klikanie),
relácia, vlastné
udalosti, súbory
cookie
v prehliadači,
atribúty, značky,
používateľ
označený
menom,
registrácia,

Účelom tejto technológie je
posielať
upozornenia
a zhromažďovať údaje z vášho
zariadenia.

Od tretej
strany

1 rok

Firebase Messaging
Android SDK

odmietnutie
technológií
E-mailová
adresa, mobilné
telefónne číslo

Cartrawler Mobility
SDK

Krajina, údaje
o polohe,
cestovné údaje

Regula SDK

Obrázky, údaje
identifikačných
dokladov
používateľov

DGC SDK

Údaje súvisiace
s digitálnym
COVID
preukazom

PayCardsRecognizer
SDK

Používateľské
údaje, údaje
o kreditnej karte

Táto technológia nám umožňuje
posielať vám push notifikácie
a správy.
Táto technológia nám umožňuje
ponúkať vám v rámci našej
aplikácie možnosti pozemnej
prepravy.
Táto technológia nám umožňuje
čítať
rôzne
druhy
identifikačných
dokladov,
pasov, občianskych preukazov
atď. Všetky tieto údaje sa
spracúvajú výlučne offline vo
vašom zariadení.
Táto technológia nám umožňuje
integrovať do našej aplikácie
údaje súvisiace s vaším COVID19 preukazom.
Účelom tejto technológie je
zabezpečovať integrovanú
funkciu skenovania kreditných
kariet.

Od tretej
strany

1 rok

Od tretej
strany

1 rok

Od tretej
strany

1 rok

Od tretej
strany

1 rok

Od tretej
strany

1 rok

1.3
Ak chcete ďalšie informácie o technológiách používaných v našej aplikácií, obráťte sa na nás pomocou
elektronických kontaktných údajov uvedených na stránke https://wizzair.com/sk-sk/informacie-asluzby/kontakt/kontakty

