INTEGRITEITSBELEID
Pausit AB (het "Bedrijf"), org.nr 556690-8132 Älvtomtagatan 12, 703 41 Örebro beschermt de
persoonlijke privacy en ziet erop toe dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt, d.w.z.
alleen voor de beoogde doeleinden en beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Alle verwerkingen
van persoonsgegevens vinden plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
1. Pausit-software
De Pausit-software verzamelt gegevens over het gebruik ervan op de eigen computer van de
gelicentieerde gebruiker, waar deze lokaal wordt opgeslagen. Het doel van deze gegevens is
om de gebruiker in staat te stellen zijn eigen voortgang te volgen. Het bedrijf garandeert dat
er geen gegevens van het eigen gebruik van het programma door de gebruiker worden
opgeslagen, doorgestuurd of anderszins beschikbaar worden gesteld aan Pausit of een
andere derde partij.
Voor meer informatie over welke gegevens de toepassing Pausit opslaat, zie paragraaf 7 in
dit document.
1.1 De persoonsgegevens die centraal door het bedrijf worden verwerkt, zijn bedoeld om
financiële, ondersteunings- en licentiekwesties te voltooien: voor rechtspersonen
worden contactgegevens over de contactpersoon (en) van de organisatie opgeslagen en
voor particuliere klanten worden namen, burgerservicenummers en contactgegevens
opgeslagen. Gegevens die versleuteld via internet worden verzonden, zijn
licentiegerelateerd en alleen voor het beheer van het unieke abonnement en bevatten
geen persoonlijke gegevens.
2. Verzameling van persoonlijke gegevens in contacten met ons
Wanneer u ons een e-mail stuurt of onze contactformulieren op de website gebruikt, slaan
we uw contactgegevens op met het oog op het voltooien van onze dialoog en slaan we uw
gegevens zoals e-mailadres en mogelijk telefoonnummer op totdat het doel van onze dialoog
is bereikt en niet meer dan een jaar daarna. Wanneer u een offerte hebt aangevraagd bij het
bedrijf en nog geen klant bent, wordt de offerte twee jaar bewaard, samen met de
contactgegevens van de persoon die de offerte heeft aangevraagd. Het opgegeven emailadres kan nieuwsbrieven van ons ontvangen om kennis over het bedrijf en zijn
producten te verspreiden. Uitschrijven kan in elke nieuwsbrief.
3. Opslag van persoonsgegevens wanneer u klant van ons bent en tijd daarna
Wanneer u een licentieovereenkomst met ons bent aangegaan, slaan wij persoonsgegevens
op in overeenstemming met paragraaf 1 hierboven. Als uw contract afloopt, bewaren wij
persoonsgegevens maximaal drie jaar aan contactpersonen om eventuele garantie- en

klachtenzaken na te komen en relevante producten op de markt te kunnen brengen. U kunt
te allen tijde verzoeken dat de marketing stopt door contact met ons op te nemen.

4. Ontvangers van gegevens, gegevensverwerkers
4.1 Dienstverleners en retailers
Wij delen uw persoonsgegevens met wederverkopers van Pausit om contact met u op te
kunnen nemen. Ook kunnen wij middels nieuwsbrieven u informeren over onze software
of diensten. Onze wederverkopers zijn terug te vinden op onze website. We kunnen uw
persoonsgegevens ook delen met bedrijven die bijvoorbeeld diensten aan ons verlenen.
om nieuwsbrieven te beheren. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen
verwerken volgens onze instructies en mogen uw gegevens niet voor andere doeleinden
gebruiken. Dit is vastgelegd in overeenkomsten met onze dienstverleners.
4.2 Andere ontvangers
Wij kunnen uw persoonsgegevens in overeenstemming met paragraaf 1.1 overdragen
aan autoriteiten, indien wettelijk vereist door ons. Als ons bedrijf geheel of gedeeltelijk
wordt verkocht of geïntegreerd met andere activiteiten, kunnen uw persoonlijke
gegevens worden overgragen aan de nieuwe eigenaren.

5. Gebruik van cookies
Onze Website in Wordpress maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren
en u als bezoeker toegang te geven tot bepaalde functionaliteit. Deze cookies geven alleen een
willekeurig nummer en zijn niet gekoppeld aan uw identiteit. We gebruiken ook cookies van
Google Analytics om onze website te meten en te evalueren en gebruiksvriendelijker te maken.
We anonimiseren de IP-adressen in het kader van Google Analytics-tools, zodat deze niet kunnen
worden gevolgd of gekoppeld aan individuen. We gebruiken ook cookies die gekoppeld zijn aan
de advertenties van Pausit, dit wordt tracking genoemd. Het stelt Pausit in staat om degenen die
onze website hebben bezocht te bereiken met advertenties, bijvoorbeeld op Facebook. U kunt
zich afmelden voor deze cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

Cookies uitschakelen
Als u het gebruik van bijvoorbeeld cookies op onze website niet accepteert, kunt u uw
browserinstellingen wijzigen zodat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen. We
verwijzen naar de gebruikershandleiding van uw browser voor meer gedetailleerde instructies.
Houd er rekening mee dat sommige functies mogelijk niet goed werken als u het gebruik van
cookies volledig uitschakelt.
6. Uw rechten
U hebt het recht om het bedrijf toegang te vragen tot en rectificatie van uw persoonlijke
gegevens. U hebt ook het recht om in sommige gevallen een beperking van de verwerking
die op u betrekking heeft te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking en bepaalde
gegevens te laten verwijderen. U hebt ook het recht om de persoonlijke gegevens te
ontvangen die op u betrekking hebben en die u aan het bedrijf hebt verstrekt.
7. Pausit gebruikersgegevens specificatie

Pausit garandeert dat:
• Er zijn geen gegevens te herleiden tot gebruiker en gebruiker-gebruik van het
programma;
• Er worden geen gegevens opgeslagen, verzonden of anderszins ter beschikking
gesteld aan Pausit of enige andere derde partij;
• De informatie die de applicatie opslaat over het gebruik van het programma is voor
persoonlijk gebruik en wordt alleen opgeslagen in de lokaal geïnstalleerde applicatie.
Hieronder een specificatie van alle gegevens, gerelateerd aan gebruikers en klanten, die
worden gecommuniceerd of opgeslagen door de Pausit-applicatie en de licentieserver van
Pausit:
A. Lokaal opgeslagen gegevens voor de gebruiker
De volgende gegevens worden opgeslagen in een databasebestand op de computer van de
gebruiker, in de thuismap:
• Gebruikersinstellingen, bijvoorbeeld:
o Uiterlijk van de instructeur
o Taal
o Trainingsschema
o Ingeschakelde trainingstypen
o Favoriete oefeningen
•

Gebruikersstatistieken
o Aantal totaal voltooide oefeningen
o Aantal voltooide oefeningen per dag
o Aantal keren dat een oefening is voltooid
o Tijdstempel van wanneer een oefening voor het laatst is voltooid

De licentiesleutel wordt opgeslagen in een gecodeerd bestand in de thuismap van de gebruiker en de
installatiemap van de toepassing.

B. Gegevens opgeslagen door Pausit
De volgende gegevens worden opgeslagen op het internet, in de Pausit licentieserver:
o Licentie-informatie
o Bedrijfsnaam
o Registratienummer
o Licentiegegevens
o Licentieactiveringen
o Registratienummer
o Unieke id van het apparaat
▪ Hash van een aaneenschakeling van tekenreeksen uit hardwareklassen
voor computersystemen
o Tijdstempel wanneer activering werd uitgevoerd
C. Gegevens gecommuniceerd tussen Pausit en de gebruiker
De volgende gegevens worden via internet, via HTTPS, van de applicatie naar de
licentieserver verzonden:
o Licentiesleutel
o Unieke id van het apparaat (zoals hierboven)

Contactgegevens: Als u vragen heeft over onze omgang met persoonsgegevens, of als u uw rechten wilt
uitoefenen, kunt u ons een e-mail sturen op info@pausit.se

