СПОВІЩЕННЯ ДЛЯ ДОДАТКА WIZZ AIR ДЛЯ ANDROID

1.1

Технології, які зберігають дані на вашому пристрої чи отримують доступ до них

Ми використовуємо певні технології (наприклад, SDK, API тощо; надалі – «Технології»), які надає
виробник платформи, операційної системи чи мови програмування для різних цілей. Ми
використовуємо такі Технології для суворо необхідних технічних цілей або для того, щоб зробити
застосування додатка на пристрої зручнішим для вас.
Ви можете зробити свій вибір і дозволити чи відхилити використання Технологій, які зберігають дані на
вашому пристрої чи отримують доступ до них. Зауважте, що певні зручні функції та можливості додатка
потребують застосування таких Технологій і не можуть працювати належним чином, якщо їх
використання заборонене.
Ви можете відхилити використання цих Технологій, змінивши свій вибір у додатку.
1.2.1
Суворо необхідні технології. Такі Технології зберігають на вашому пристрої дані або отримують
доступ до таких даних, які є суворо необхідними для роботи додатка: без цих обов'язкових Технологій
додаток працюватиме неналежно чи взагалі не працюватиме, а також ці Технології необхідні для роботи
нашого додатка на вашому пристрої.
Ці Технології неможливо вимкнути. Якщо ви заблокуєте ці Технології як користувач, наш додаток не
працюватиме належним чином. Щоб надавати вам послуги, ми використовуємо необхідні Технології
відповідно до статті 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних і розділу 13/А(3) Закону CVIII про
електронну комерцію від 2001 року.
Ми використовуємо перелічені нижче обов'язкові Технології.
Ім’я

Firebase
RemoteConfig SDK

Дані
Дані про тип
пристрою
користувача,
версію
операційної
системи
пристрою

Мета

Категорія
Технологій

Період
зберігання даних

Ця
Технологія
дозволяє
змінювати
поведінку
та
зовнішній вигляд
додатка,
не
публікуючи
оновлення.

Сторонні

1 місяць

1.2.2
Експлуатаційні технології. Ці Технології стосуються інструментів, які використовуються
спеціально для відстеження продуктивності додатка, збирання даних щодо того, як відвідувачі
використовують додаток, які частини вони застосовують і чи отримують повідомлення про помилки. Ми
використовуємо Експлуатаційні технології на основі вашої згоди відповідно до статті 6(1)(а) Загального
регламенту про захист даних і розділу 13/А(4) Закону CVIII про електронну комерцію від 2001 року. Ви
можете в будь-який час відкликати свою згоду. Відкликання згоди не впливає на законність обробки на
підставі згоди до її відкликання.
Ми використовуємо перелічені нижче Експлуатаційні технології.
Ім’я

Firebase
Crashlytics SDK

Дані
Дані про тип
пристрою
користувача,
версію iOS,
відомості про збої

Мета
Ця
Технологія
є
засобом
для
повідомлення
про
збої в реальному часі,
що допомагає нам

Категорія
Технологій

Період
зберігання
даних

Сторонні

12 годин

Firebase Perf SDK

Дані про
продуктивність

FirebaseAnalytics
SDK

Дані про активність
користувача, тип
пристрою, версію
додатка, версію ОС

Google Analytics
SDK

Дані про активність
користувача, тип
пристрою, версію
додатка, версію ОС

відстежувати,
пріоритизувати
й
виправляти
проблеми
зі
стабільністю,
які
мають
негативний
вплив
на
якість
додатка.
Ця
Технологія
допомагає
нам
отримати статистику
щодо характеристик
продуктивності
нашого додатка.
Ця
Технологія
дозволяє
нам
зрозуміти, як ви
користуєтеся
додатком.
Ця
Технологія
дозволяє
нам
зрозуміти, як ви
користуєтеся
додатком.

Сторонні

12 годин

Сторонні

1 рік

Сторонні

1 рік

1.2.3
Цільові технології. Ми використовуємо Цільові технології, щоб збирати інформацію про вас і з
вашого пристрою для надання більш персоналізованих послуг в додатку, показу більш актуальної
реклами на основі ваших налаштувань, а також для аналітичної обробки даних додатка. Правова основа
для обробки даних – це ваша згода на основі статті 6(1)(а) Загального регламенту про захист даних і
розділу 13/А(4) Закону CVIII про електронну комерцію від 2001 року. Ви можете в будь-який час
відкликати свою згоду. Відкликання згоди не впливає на законність обробки на підставі згоди до її
відкликання.
Ми використовуємо перелічені нижче Цільові технології.

Ім’я
GoogleMobileAds
SDK

Дані

Мета

Налаштування
користувача

За допомогою цієї Технології
ми можемо показувати вам
рекламу в нашому додатку.

Категорія
Технологій

Період
зберігання
даних

Сторонні

1 рік

1.2.4
Функціональні технології. Ми використовуємо ці Технології, щоб дозволити нашому додатку
надсилати вам повідомлення та сповіщення й пропонувати вам зручні сервіси. Ми можемо
застосовувати такі Функціональні технології на основі вашої згоди відповідно до статті 6(1)(а) Загального
регламенту про захист даних і розділу 13/А(4) Закону CVIII про електронну комерцію від 2001 року.
Ми використовуємо перелічені нижче Функціональні технології.

Ім’я

Airship SDK

Дані

Мета

Категорія
Технологій

Період
зберігання
даних

Пряме
залучення
(кліки), сеанси,
спеціальні події,
файли cookie
вебпереглядача,

Ця Технологія дозволяє
надсилати сповіщення та
збирати дані з вашого
пристрою.

Сторонні

1 рік

Firebase Messaging
Android SDK

атрибути, теги,
названий
користувач,
реєстрація,
вимкнення
Адреса
електронної
пошти, номер
мобільного
телефону

Cartrawler Mobility
SDK

Країна, геодані,
дані про
подорожі

Regula SDK

Зображення,
дані про
ідентифікаційні
документи
користувача

DGC SDK

Google Play Services
Measurement SDK

PayCardsRecognizer
SDK

Дані, що
стосуються
цифрового
сертифіката
вакцинації від
COVID
Дані про
активність
користувача, тип
пристрою,
версію додатка,
версію ОС
Дані
користувача,
дані кредитної
картки

Ця Технологія дозоляє
надсилати вам pushсповіщення та
повідомлення.

Сторонні

1 рік

Сторонні

1 рік

Сторонні

1 рік

Сторонні

1 рік

Ця Технологія надає
аналітичні дані додатка
для покращення наших
послуг.

Сторонні

1 рік

Ця Технологія призначена
для забезпечення
інтегрованої функції
сканування кредитних
карток.

Сторонні

1 рік

За допомогою цієї
Технології ми можемо
пропонувати вам нові
варіанти наземного
перевезення в нашому
додатку.
Ця Технологія дозволяє
розпізнавати різні типи
ідентифікаційних
документів, паспортів,
посвідчень особи тощо.
Уся обробка виконується
повністю в офлайнрежимі на вашому
пристрої.
Ця Технологія дозволяє
інтегрувати інформацію,
що стосується вашого
сертифіката вакцинації
від COVID-19, у наш
додаток.

1.3
Щоб дізнатися більше про Технології, які використовуються в нашому додатку, зв’яжіться з нами
за електронними контактними даними на сторінці
https://wizzair.com/uk-ua/informatsiia-taposluhy/kontaktna-informatsiia/zviazatysia-z-namy

