ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА WIZZ AIR IOS АПЛИКАЦИЈУ

1.1

Технологије које чувају податке на вашем уређају или им приступају

Користимо одређене технологије (нпр. SDK-ове, API-је; у даљем тексту: „Технологије“) које су алати које
обезбеђује произвођач платформе, оперативног система или програмског језика за различите сврхе. Те
технологије користимо само у неопходне техничке сврхе или да бисмо вам олакшали коришћење наше
апликације на уређају.
Слободни сте да прилагодите подешавања и дозволите или одбијете употребу технологија које чувају
податке на вашем уређају или им приступају. Имајте на уму да одређене погодности и функције
апликације захтевају те технологије и да можда неће исправно радити ако коришћење тих технологија
није дозвољено.
Можете да одбијете коришћење ових технологија тако што ћете прилагодити подешавања у нашој
апликацији.
1.2.1
Само неопходне технологије: ове технологије чувају или приступају подацима на уређају који
су стриктно неопходни за рад наше апликације: без ових основних технологија апликација неће
функционисати уопште или онако како је предвиђено, а те технологије су неопходне за покретање
апликације на уређају.
Ове технологије не могу да се онемогуће. Ако блокирате ове технологије као корисник, наша апликација
неће радити исправно. Користимо неопходне технологије у складу са чланом 6(1)(f) GDPR-а и одељком
13/A(3) Закона CVIII из 2001. о електронској трговини, како бисмо вам пружили наше услуге.
Користимо следеће основне технологије:

Назив

Подаци

Сврха

Категорија
технологије

Период
задржавања
података

SDK Firebase
RemoteConfig

Тип уређаја
корисника,
подаци о
верзији
оперативног
система
уређаја

Сврха ове технологије је да
промени понашање и изглед
апликације
без
објављивања
ажурирања.

Трећа
страна

1 месец

1.2.2
Технологије перформанси: ове технологије се односе на алате који се конкретно користе за
праћење перформанси апликације, прикупљање података о томе како посетиоци користе апликацију,
које делове користе и да ли добијају било какве поруке о грешкама. Користимо технологије
перформанси на основу ваше сагласности у складу са чланом 6(1)(а) GDPR-а и одељком 13/A(4) Закона
CVIII из 2001. о електронској трговини. Сагласност можете да повучете у било ком тренутку. Повлачење
сагласности не утиче на законитост обраде на основу сагласности пре њеног повлачења.
Користимо следеће технологије перформанси:

Назив

Firebase
Crashlytics SDK

Подаци

Сврха

Тип
корисничког
уређаја, iOS
верзија, подаци
о отказивању

Ова технологија је извештај о
отказивању у реалном времену
који нам помаже да пратимо,
одредимо
приоритете
и
решимо
проблеме
са

Категорија
технологије

Трећа
страна

Период
задржавања
података

12 сати

Firebase Perf
SDK

FirebaseAnalytics
SDK

SDK за Google
аналитику

Подаци о
перформансама
Активност
корисника, тип
уређаја, верзија
апликације,
верзија ОС-а
Активност
корисника, тип
уређаја, верзија
апликације,
верзија ОС-а

стабилношћу који нарушавају
квалитет апликације.
Сврха ове технологије да нам
помогне да стекнемо увид у
карактеристике перформанси
наше апликације.

Трећа
страна

12 сати

Сврха ове технологије је да нам
помогне да разумемо како
користите нашу апликацију.

Трећа
страна

1 година

Сврха ове технологије је да нам
помогне да разумемо како
користите нашу апликацију.

Трећа
страна

1 година

1.2.3
Технологије циљања: користимо технологије циљања да бисмо прикупили информације о
вама и са вашег уређаја како бисмо вам пружили персонализованије искуство у апликацији и приказали
вам релевантније огласе на основу ваших подешавања, као и да бисмо мерили аналитику апликације.
Правна основа за обраду података је ваша сагласност на основу члана 6(1)(а) GDPR-а и одељка 13/A(4)
Закона CVIII из 2001. о електронској трговини. Сагласност можете да повучете у било ком тренутку.
Повлачење сагласности не утиче на законитост обраде на основу сагласности пре њеног повлачења.
Користимо следеће технологије циљања:

Назив
GoogleMobileAds
SDK

Сврха

Категорија
технологије

Период
задржавања
података

Сврха ове технологије је да нам
омогући да вам приказујемо
огласе у нашој апликацији.

Трећа
страна

1 година

Подаци
Корисничка
подешавања

1.2.4
Функционалне технологије: користимо ове технологије да бисмо омогућили нашој апликацији
да вам шаље поруке, обавештења и нуди вам практичне услуге. Ове функционалне технологије можемо
да користимо на основу ваше сагласности у складу са чланом 6(1)(а) GDPR-а и одељком 13/A(4) Закона
CVIII из 2001. о електронској трговини.
Користимо следеће функционалне технологије:

Подаци

Сврха

Категорија
технологије

Период
задржавања
података

Airship SDK

Директно
ангажовање
(кликови), сесија,
прилагођени
догађаји, колачићи
прегледача,
атрибути, ознаке,
именовани
корисник,
регистрација,
онемогућавање

Сврха ове технологије је
слање обавештења и
прикупљање података са
вашег уређаја.

Трећа
страна

1 година

Firebase Messaging
Android SDK

Адреса е-поште,
број мобилног
телефона

Ова технологија нам
омогућава
да
вам
шаљемо
искачућа
обавештења и поруке.

Трећа
страна

1 година

Назив

Cartrawler Mobility
SDK

Земља, подаци о
локацији, подаци о
путовању

Regula SDK

Слике, подаци о
идентификационом
документу
корисника

DGC SDK

Подаци који се
односе на
дигитални COVID
сертификат

PayCardsRecognizer
SDK

Кориснички
подаци, подаци о
кредитној картици

Ова технологија нам
омогућава
да
вам
понудимо нове опције
копненог транспорта у
оквиру наше апликације.
Сврха ове технологије је
да нам омогући читање
различитих
врста
идентификационих
докумената,
пасоша,
личних карата итд. Сва
обрада
се
обавља
потпуно ван
мреже на
вашем уређају.
Сврха ове технологије је
да
интегрише
информације које се
односе на ваш COVID-19
сертификат
у
нашу
апликацију.
Сврха ове технологије је
да обезбеди интегрисану
функцију скенирања
кредитних картица.

Трећа
страна

1 година

Трећа
страна

1 година

Трећа
страна

1 година

Трећа
страна

1 година

1.3
За додатне информације у вези са технологијама које се користе у нашој апликацији,
контактирајте нас преко наших електронских контакт података на https://wizzair.com/sr-cyrlcs/informacije-i-usluge/kontakt/kontaktirajte-nas

