Bijlage 1: Sub-bewerkers van Ubeeqo
Hier volgt een lijst met de belangrijkste sub-bewerkers van Ubeeqo aan wie de persoonsgegevens van
gebruikers kunnen worden bekendgemaakt. Deze ontvangers van gegevens zijn hieronder gerangschikt
volgens de onderaannemer en het doel van de gegevensverwerking. Houd er rekening mee dat deze
lijst van tijd tot tijd kan worden gewijzigd om u op elk gewenst moment een beter en nauwkeuriger
beeld te geven van de sub-bewerkers van Ubeeqo.
1) Analyse
Met de diensten in deze sectie kan Ubeeqo webverkeer controleren en analyseren en kan het worden
gebruikt om het gedrag van gebruikers bij te houden.
Gegevensontvanger Dienst geleverd door de gegevensontvanger

GOOGLE INC

FACEBOOK INC

SEGMENT.IO INC

APPSFLYER LTD

Verwerkte
persoonsgegevens
namens Ubeeqo
Google analytics: Google Analytics is een Cookies en
webanalyse-service die wordt aangeboden door gebruiksgegevens.
Google Inc. ("Google"). Google gebruikt de
verzamelde gegevens om het gebruik van Ubeeqo te
volgen en te onderzoeken, verslagen over zijn
activiteiten voor te bereiden en deze met andere
Google-services te delen. Google kan de verzamelde
gegevens gebruiken om de advertenties van haar
eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen
en te personaliseren.
Google AdWords conversion tracking: Conversies Cookies en
bijhouden van Google AdWords is een gebruiksgegevens.
analysedienst van Google Inc. die gegevens uit het
advertentienetwerk van Google AdWords verbindt
met acties die op Ubeeqo worden uitgevoerd.
Google tag manager: Google Tag Manager is een
Cookies en
analysedienst geleverd door Google Inc.
gebruiksgegevens.
Display advertising extension for google analytics: Cookies en
Google Analytics op Ubeeqo gebruikt Google's op gebruiksgegevens.
interesses gebaseerde advertenties, externe
doelgroepgegevens en informatie uit de
DoubleClick-cookie om analyses uit te breiden met
demografische
gegevens,
interesses
en
interactiegegevens van advertenties.
Facebook ads conversion tracking: Conversies Cookies en
bijhouden van Facebook-advertenties is een gebruiksgegevens.
analysedienst van Facebook, Inc. die gegevens van
het Facebook-advertentienetwerk verbindt met
acties die op Ubeeqo worden uitgevoerd.
Facebook analytics for apps: Facebook Analytics
Cookies en
for Apps is een analysedienst geleverd door
gebruiksgegevens.
Facebook, Inc.
Segment is een analyse- en volgdienst geleverd
Volledige naam, edoor Segment.io Inc.
mailadres, geslacht,
geboortedatum, cookies
en gebruiksgegevens.
AppsFlyer is is een analysedienst geleverd door Cookies en
gebruiksgegevens.
AppsFlyer Ltd.
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Sumome Content Analytics: SumoMe Content
Analytics is een analyse- en heat mappingservice die wordt aangeboden door Sumo Group
Inc. SumoMe Content Analytics wordt gebruikt
om de gebieden weer te geven van een pagina
waarop gebruikers het vaakst de muis bewegen
of klikken. Dit laat zien wat de interessante
punten van de site zijn.
Testflight: TestFlight is een analysedienst
geleverd door Inc.
Twitter ads conversion tracking: Conversie
bijhouden van Twitter ads is een analysedienst van
Twitter, Inc. die gegevens van het Twitteradvertentienetwerk verbindt met acties die op
Ubeeqo worden uitgevoerd.
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2) Contactpersonen beheren en berichten verzenden
Dit type service maakt het mogelijk om een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of
andere contactgegevens te beheren om met de gebruiker te communiceren. Deze services kunnen
ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht door de gebruiker werd
bekeken en ook wanneer de gebruiker ermee communiceerde, zoals door op de links in het bericht
te klikken.
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MailChimp is een service voor het beheer van emailadressen en berichten verzenden door The
Rocket Science Group, LLC.
SMSMOde is een telefoonnummerbeheer- en
communicatiedienst van STE Calade Technologies
SARL.

Verwerkte
persoonsgegevens
namens Ubeeqo
E-mailadres

Telefoonnummer

Zendesk is een klantenserviceplatform dat Achternaam en
software
bouwt
om
organisatieen voornaam, e-mailadres,
e-mailverslag tussen
klantenrelaties te verbeteren.
Ubeeqo en de klanten,
telefoonnummer.
Five9 is een toonaangevende leverancier van Taal/land van verblijf,
cloud-software
voor
de
zakelijke telefoonnummer,
contactcentermarkt. Five9 biedt diensten voor werknummer,
cloud-contactcenters aan (inclusief maar niet inloggegevens.

beperkt tot automatische oproepverdeling,
geautomatiseerde
spraakopnamen
en
computerintegratie
telefonie)
voor
de
gegevensexporteur.
3) Registratie en authenticatie
Door te registreren of authentiseren, kunnen gebruikers Ubeeqo identificeren en toegang verlenen
tot speciale services. Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derden registratie -

en authenticatiediensten leveren. In dit geval heeft Ubeeqo toegang tot sommige gege vens die zijn
opgeslagen door deze services van derden voor registratie of identificatiedoeleinden.
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Google
OAuth
is
een
registratieen Verschillende soorten
verificatieservice die wordt aangeboden door gegevens
zoals
Google Inc. en is verbonden met het Google- gespecificeerd in het
netwerk.
privacybeleid van de
service
Twitter
Oauth
is
een
registratieen Verschillende soorten
authenticatieservice die wordt aangeboden door gegevens
zoals
Twitter, Inc. en is verbonden met het Twitter gespecificeerd in het
sociale netwerk.
privacybeleid van de
service
Facebook-verificatie is een registratie- en Verschillende soorten
authenticatieservice die wordt aangeboden door gegevens
zoals
Facebook, Inc. en is verbonden met het Facebook- gespecificeerd in het
sociale netwerk.
privacybeleid van de
service
Jumio is de maker van Netverify Trusted Identity Volledige
naam,
as a Service (TIaaS). Netverify combineert geboortedatum,
gepatenteerde
computervisie-technologie
via rijbewijsinformatie,
automatisering, machine learning, biometrische foto's
van
gezicht,
gezichtsherkenning en identiteitsexperts om het adresinformatie,
hoogste
niveau
van
nauwkeurigheid
en creditcardscan (zonder
fraudedetectie te bieden. Jumio's drie pijlers van het nummer).
verificatie; ID, identiteit en document, verifieert
referenties die zijn uitgegeven in meer dan 200
landen live via desktop, internet en mobiel,
waardoor een snelle en naadloze digitale ervaring
wordt gecreëerd.
Elektronische ID is een documentverificatie- en Volledige
naam,
extractiesoftware voorgesteld door Electronic geboortedatum,
Identification S.L.
rijbewijsinformatie,
foto's van gezicht.

4) Webhosting en backend -infrastructuur
Dit type service heeft als doel het hosten van gegevens en bestanden waarmee het platform/de
software van Ubeeqo kan worden uitgevoerd en gedistribueerd, en om een kant -en-klare
infrastructuur te bieden voor het uitvoeren van specifieke functies of delen van Ubeeqo. Sommige
van deze services werken via geografisch gedistribueerde servers, waardoor het moeilijk wordt om
de werkelijke locatie te bepalen waar de persoonlijke gegevens worden opgeslagen .
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SAP Business One is een cloudgebaseerde software
die voorziet in een Enterprise Resource Planner
("ERP") software-oplossing. Dit type software sluit
een cloudgegevensopslagdienst in, wat betekent dat
gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in de
cloudruimte die is verbonden met de software telkens
wanneer de gegevens die worden verwerkt via de
software worden gesynchroniseerd met andere
databases. Deze service wordt aangeboden door het
bedrijf SAP SE.
Amazon Web Services is een dochteronderneming
van Amazon.com en biedt op aanvraag cloud
computing-platforms
aan
aan
particulieren,
bedrijven en overheden. De technologie stelt
abonnees in staat een volledig virtueel cluster van
computers tot hun beschikking te hebben, dat altijd
en overal beschikbaar is via internet.
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5) Verwerken van betalingen
Met betalingsverwerkingsdiensten kan Ubeeqo betalingen verwerken met creditcard,
bankoverschrijving of op een andere manier. Om meer veiligheid te garanderen, deelt Ubeeqo alleen
de informatie die nodig is om de transactie uit te voeren met de financiële tussenpersonen die de
transactie afhandelen. Sommige van deze services kunnen ook het verzenden van getimede be richten
naar de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails met facturen of meldingen met betrekking tot de
betaling.
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Payone is een betaaldienst aangeboden door Payone
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6) Beheer van gebruikersdatabases en lead generation-diensten
Met dit type service kan Ubeeqo gebruikersprofielen samenstellen door te beginnen met een e mailadres, een persoonlijke naam of andere informatie die de gebruiker aan Ubeeqo verstrekt, en
gebruikersactiviteiten volgen via analytische functies. Deze persoonsgegevens kunnen ook worden
gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de gebruiker (zoals profielen van sociale
netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen te bouwen die de eigenaar kan weergeven en
gebruiken om Ubeeqo te verbeteren. Sommige van deze services kunnen ook het verzenden van
getimede berichten naar de gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties
die op Ubeeqo zijn uitgevoerd.
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Mixpanel is een platform voor klantbetrokkenheid
dat messaging-ervaringen biedt voor push, e-mail,
in-product en meer.

BRAZE INC.

Braze is een platform voor klantbetrokkenheid dat
messaging-ervaringen biedt voor push, e-mail, inproduct en meer.

PARDOT LLC

Pardot is een gebruikersdatabasebeheerservice die
wordt aangeboden door Pardot LLC, een Salesforcebedrijf. De eigenaar gebruikt deze service uitsluitend
voor het genereren van B2B-leads.

SALESFORCE
EMEA LIMITED

Salesforce is een Amerikaans cloud computing-bedrijf
dat online tools biedt, zoals tools voor
klantrelatiebeheer, klantenservice, maatschappelijke
betrokkenheid, community-building, data-analyse,
intern personeelsmanagement en platforms voor het
bouwen van online applicaties, onder andere.
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