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Privacy beleid
Bij het gebruik maken van de Thuis bij Muis app respecteert DTT de privacy van haar gebruikers. Wij
zien het beschermen van jouw privacy als een verantwoordelijkheid en willen je hier graag verder over
informeren. Het is dan ook belangrijk dat je deze tekst goed doorleest, en zorg ervoor dat je ouder(s)
of voogd(en) dit ook lezen en met je bespreken.

Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke van de gebruiksgegevens is DTT Multimedia B.V. DTT is gevestigd in
Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 65717058. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van DTT is tijdens kantooruren
telefonisch bereikbaar via 020-3315848 en per mail via info@d-tt.nl.

Doel van gegevensverwerking
DTT verwerkt gebruiksgegevens van jou en andere gebruikers voor meerdere doeleinden. Een van
deze doeleinden is het correct en veilig laten functioneren van de Thuis bij Muis app, zodat jij er van
uit kan gaan dat de app naar behoren functioneert. Daarnaast worden gebruiksgegevens verwerkt
voor het verbeteren van de app, zodat jij in de toekomst nog meer plezier kan hebben in een veilige
omgeving.

Wanneer jij of je ouder(s) of voogd(en) contact met ons op neemt worden deze gegevens ook door
ons verwerkt, denk bijvoorbeeld aan het e-mailadres waarmee je ons een bericht stuurt.

DTT wil je er ook op wijzen dat je, als wij je daar een reden toe geven, een klacht in kunt dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Unity analytics
De Thuis bij Muis maakt gebruik van Unity Analytics voor het verwerken en analyseren van
gebruiksgegevens. Er wordt geanonimiseerd o.a. bijgehouden hoe vaak boekjes worden geopend en
uitgelezen. Wanneer er iets verkeerd gaat in de app, bijvoorbeeld wanneer deze afsluit zonder reden,
zal dit tevens worden geregistreerd, zodat wij de oorzaak kunnen nagaan en verhelpen.

Beveiliging
We werken hard om onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of
ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gebruiksgegevens die in ons bezit
zijn. We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van
gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde
toegang tot systemen. We beperken de toegang tot gebruiksgegevens tot onze medewerkers die deze
gegevens moeten kennen om ze voor ons te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge
contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet
voldoen aan deze verplichtingen.

Bewaartermijn
De gebruiksgegevens die worden verwerkt zal DTT nooit langer bewaren dan noodzakelijk is. Met
uitzondering wanneer er een wettelijke plicht rust op het langer bewaren van de gebruiksgegevens.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat wij het privacy beleid aanpassen of aanvullen door veranderingen in de wet of
publicaties vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom regelmatig dit privacy
beleid te raadplegen.

Dit is de versie van 1 april 2019.
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