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De DECCOPYR POT mobiele en desktopapplicatie (hierna genoemd 'App') wordt beschikbaar 
gesteld door BASF Belgium Coordination Center CommV (hierna genoemd 'wij' of 'ons'). 
Hieronder informeren wij u over de details van de verwerking van uw persoonsgegevens 
in verband met het gebruik van de App. 

Verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is 
BASF Belgium Coordination Center CommV, Agricultural Solutions divisie 
Met vestiging te Bâtiment E/F, Dreve Richelle 161 - Bte 43, 1410 Waterloo, Belgium 

  
A. OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS 
Hieronder willen wij u informeren over hoe wij bij het gebruik van deze App met uw 
persoonsgegevens omgaan.  
 
I. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking van gegevens 
 
1. Oproepen van de App 
Om u de diensten van onze App beschikbaar te stellen, worden bij het oproepen van 
de App de volgende gegevens verzameld, tijdelijk opgeslagen en gebruikt: 
 IP-adres 
 datum en tijdstip van de oproep 
 besturingssysteem en de gebruikersinterface ervan 
 toegangsstatus/HTTP-statuscode 
 overgedragen gegevensvolume 
 taal en versie van de App 

De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang u onze dienst te 
kunnen aanbieden en de IT-veiligheid te waarborgen. Om ons gerechtvaardigde belang 
met betrekking tot onze IT-veiligheid te behartigen, slaan wij deze gegevens maximaal 
3 maanden op om in geval van niet-toegestane toegangen dan wel pogingen tot toegang 
tot servers alhier deze tot persoonsgegevens te herleiden. Bovendien slaan wij deze 
gegevens op om fouten op te sporen en te verhelpen, met als doel de stabiliteit en 
beschikbaarheid van de App te waarborgen. 

  
2. Registratie en aanmelding 
U kunt deze App enkel gebruiken na voorafgaande registratie. Hiervoor en voor de 
verdere aanmeldprocedure verzamelen wij de volgende gegevens: 
 naam, voornaam 
 e-mailadres  
 telefoonnummer 
 wachtwoord 

Wij verwerken deze gegevens om u in staat te stellen, toegang tot onze dienst te 
verkrijgen en om u te kunnen authenticeren. De rechtsgrond voor de verwerking van 
deze gegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. 
De gegevens worden automatisch gewist wanneer uw gebruikersaccount wordt 
gedeactiveerd. De persoonsgegevens van inactieve gebruikers wissen wij uiterlijk na 
3 jaar. 
Voorts verwerken wij uw contactgegevens om u in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst informatie over nieuwe versies en functies van de App te doen toekomen. 
 
 
3. Gebruik van de functies 
Om u in staat te stellen onze App te gebruiken, verwerken wij alle gegevens die u 
ons via het doorlopen van de procedure voor toepassing van de DECCOPYR POT rookkaars 
via de App toezendt met betrekking tot de te behandelen oogst en de betreffende koelcel. 



 

 

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is de uitvoering van de 
overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Wij slaan deze gegevens op tot aan het 
tijdstip waarop u uw account bij ons afmeldt of wij u als inactieve gebruiker 
aanmerken. 
Wij anonimiseren alle gegevens en gebruiken deze voor de optimalisatie van onze 
diensten. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigde belang bij de voortdurende 
optimalisatie van onze dienst. 
 
4. Toegang tot apparaatinterfaces 
Om een correcte werking van de App te garanderen, moeten wij om de hieronder 
vermelde redenen toegang tot de volgende apparaatinterfaces van uw mobiele 
eindapparaat verkrijgen: 

Interface Doel 

Camera Het gebruik van de camera dient voor het scannen van de aan de 
rookkaars verbonden QR code. 

 
5. Firebase 
In onze App maken wij gebruik van de volgende modules van Firebase, een app 
development tool van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, United States ('Google'): Firebase Authentication, Firebase Cloud Messaging, 
Firebase Crash Reporting, Firebase Crashlytics en Google Analytics for Firebase. 
Google analyseert in onze opdracht uw gebruik van onze App. Wij zijn door de analyse 
van de verzamelde gegevens in staat om informatie over het gebruik van de 
afzonderlijke componenten van onze App samen te stellen. Dit helpt ons onze App en 
de gebruiksvriendelijkheid ervan voortdurend te verbeteren. 
De hierbij door Google verzamelde informatie over uw gebruik van deze App (de 
gebruikte functies, het door u gebruikte eindapparaat, uw taalinstelling, het door 
u gebruikte besturingssysteem en uw beeldschermresolutie, uw verblijfsduur in onze 
App en de frequentie van het oproepen van onze App) wordt naar een server van Google 
in de VS overgedragen, aldaar opgeslagen, geanalyseerd en het resultaat aan ons in 
geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld.  
De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van 
gedragsanalyse is uw toestemming.  

 
II. Doorgifte van gegevens voor de verwerking in onze opdracht 
Voor de verwerking van uw gegevens zetten wij deels gespecialiseerde dienstverleners 
in. Onze dienstverleners worden zorgvuldig door ons uitgekozen en regelmatig 
gecontroleerd. Zij verwerken persoonsgegevens alleen in onze opdracht en strikt 
volgens onze instructies op basis van desbetreffende verwerkersovereenkomsten. 
Voor de ontwikkeling, onderhoud en verbetering van de App werken wij samen met 
ITLicious, Binderveldseweg 38A, 3803 Sint-Truiden. 
Voor de hosting van onze dienst maken wij gebruik van de clouddiensten van Digital 
Ocean LLC. Uw gegevens worden op servers in Amsterdam gehost. 
 
 
B. INFORMATIE OVER UW RECHTEN 
Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving beschikt u over de 
volgende rechten: 
 

Recht van inzage: Het recht van inzage in uw persoonsgegevens die door ons 
worden verwerkt en in andere specifieke informatie (bijv. informatie die in 
deze privacyverklaring wordt genoemd), alsmede het recht op een kopie van deze 
gegevens; 
Recht op rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt 
u recht op rectificatie; 



 

 

Recht op gegevenswissing: Op grond van het zgn. 'recht op vergetelheid' kunt u 
de wissing van uw persoonsgegevens verlangen, tenzij er een bewaarplicht 
bestaat. Het recht op gegevenswissing is geen recht zonder uitzonderingen. Wij 
hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan met de verwerking van uw 
persoonsgegevens, als een dergelijke verwerking noodzakelijk is om onze 
wettelijke verplichtingen na te komen of als deze verband houdt met de 
instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
Recht op beperking van de verwerking: Dit recht omvat de beperking van het 
gebruik en de wijze van gebruik. Dit recht beperkt zich tot bepaalde gevallen 
en is vooral van toepassing, indien: (a) de gegevens onjuist zijn; (b) de 
verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen verzet; (c) wij de 
gegevens niet meer nodig hebben, maar u de gegevens voor de instelling, 
uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig hebt. Als de 
verwerking beperkt is, mogen wij de gegevens blijven opslaan, maar niet 
gebruiken. Wij hanteren een lijst met personen die het recht op beperking van 
de verwerking hebben uitgeoefend, om deze beperking te kunnen waarborgen. 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Dit recht houdt in dat wij uw 
persoonsgegevens voor zover technisch mogelijk in een gestructureerd, gangbaar 
en machineleesbaar formaat voor uw eigen doeleinden doorzenden; 
 
Recht van bezwaar: Om redenen van uw persoonlijke situatie hebt u het recht 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, indien deze 
verwerking in het algemeen belang of op grond van een evenwichtige afweging 
van belangen, inclusief het aanmaken van profielen, wordt uitgevoerd. Als u 
bezwaar hebt gemaakt, zullen wij stoppen met de verwerking van uw 
persoonsgegevens, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn die 
zwaarder wegen dan uw belangen of de verwerking van uw persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een 
rechtsvordering. Voor zover wij uw persoonsgegevens voor 
directmarketingdoeleinden verwerken, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar 
te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor het aanmaken van profielen, 
voor zover dit onderwerp van dergelijke directmarketingactiviteiten is. 
 
Recht op informatie: U hebt het recht om in duidelijke en eenvoudig te begrijpen 
taal informatie te krijgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken; 
Recht op intrekking van uw toestemming: Als u ons uw toestemming voor verwerking 
hebt gegeven, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. 
Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op 
basis van de toestemming vóór de intrekking onverlet. 

 
Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dient u zich met uw verzoek te wenden tot 
de in deel C genoemde contactpersoon. 
 
C. CONTACT 
Neem voor uw verzoek inzake gegevensbescherming contact op met onze functionaris 
voor gegevensbescherming van het concern op het volgende adres: 
Functionaris voor gegevensbescherming van het concern 
Alexandra Haug 
EU Data Protection Officer 
D-67056 Ludwigshafen 
+49 (0) 621 60-0 
E-mail data-protection.eu@basf.com 

  
D. AANPASSING VAN DE PRIVACYVERKLARING 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te 
werken. Updates van deze privacyverklaring worden in onze App gepubliceerd. 
Wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze in onze App worden gepubliceerd. Wij 
raden u daarom aan, deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om u over mogelijk 
uitgevoerde updates te laten informeren. 


