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"PodoFile" is downloadbare software die wordt uitgevoerd op een desktop of
laptop van de gebruiker en kan gebruik maken van de Google Calendar
Application Program Interface (API) Services indien de gebruiker dit
inschakelt. Meer informatie over de applicatie is te vinden op
https://www.podofile.nl.
PodoFile is downloadbare software die wordt uitgevoerd op het Windowsapparaat van de gebruiker en waarmee de gebruiker zijn / haar praktijk
gegevens lokaal op het apparaat kan bijhouden.
De applicatie is ontwikkeld door FootFit Software BV - een bedrijf opgericht
onder Nederlandse wetgeving. Meer informatie over FootFit Software BV is te
vinden op https://www.footfitsoftware.nl.
Voor het gebruik van de applicatie dient u akkoord met de FootFit Software BV
Algemene Voorwaarden, FootFit Software BV Licentie overeenkomst. Gebruikt
u ook de koppeling met de Google Agenda dan dient u tevens akkoord te gaan
met de Google Servicevoorwaarden en het privacy beleid van Google.

Hoe we toegang krijgen tot uw gegevens
Vanuit de PodoFile software is het mogelijk om PodoFile toegang te geven tot
Google Agenda-gegevens via Google Calendar API Services. FootFit Software
BV kan deze gegevens niet direct benaderen, agenda gegevens worden enkel
bewaard en verwerkt op het apparaat waarop de PodoFile software uitgevoerd
wordt.
Om toegang te krijgen tot Google Calendar API Services, gebruikt de app licatie
de volgende URL's:
•
•
•

https://accounts.google.com/o/oauth2/
https://www.googleapis.com/oauth2/
https://www.googleapis.com/calendar/

Hoe we uw gegevens gebruiken
De applicatie, die draait op desktop of laptop van de gebruiker, vraagt om de
volgende Google-gebruikersgegevens:
Gegevens gekoppeld aan Google-account
▪ het e-mailadres van de eindgebruiker - om de app de gebruiker te laten verifiëren
met behulp van het OAuth-verificatiemechanisme en dit weer te geven in de
bijbehorende app om u te helpen bij het identificeren van een verbonden account.
• Gegevens die zijn gekoppeld aan Google Agenda
▪ lijst met agenda's van gebruikers (id en naam van de kalender) - zodat u er een
kunt kiezen in de PodoFile software.
▪ lijst met afspraken uit de geselecteerde kalender (titel van de afspraak, begin- en
eindtijd van elk afspraak, evenals meldingstijd) - om zodoende deze gegevens
ook synchroon te tonen in de PodoFile agenda.

•

Hoe we uw gegevens opslaan
Gegevens worden gedownload via een beveiligde SSL-verbinding. De
gegevens worden opgeslagen op de permanente opslag van het apparaat. De
gegevens verlaten uw apparaat niet. De gegevens gaan onmiddellijk verloren
als de gebruiker de applicatie verwijdert.

Hoe wij omgaan met uw gegevens
De gegevens worden niet overgedragen aan anderen. De applicatie gebruikt
deze Google-gegevens niet voor het weergeven van advertenties. De applicatie
staat niet toe dat mensen uw gegevens lezen. Gebruik van de gegevens is in
lijn met de lokale wetgeving en richtlijnen, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

Toegang intrekken
Als u besluit de toegang van de app tot uw Google-account in te trekken, kunt
u de pagina 'Toegang door derden' van uw Google-account
op https://security.google.com/settings/security/permissions gebruiken .
Alle kennisgevingen die krachtens dit beleid aan FootFit Software moeten worden
gedaan, kunnen schriftelijk worden gedaan aan helpdesk@footfitsoftware.nl Als
alternatief kunt u schriftelijke verzoeken per post naar het volgende adres
sturen: Ondernemingsweg 66t, 2404 HN, Alphen aan den Rijn, Nederland
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