PRIVACY EN COOKIE STATEMENT OK IT
Dit is het privacy en cookie statement (“Privacy en Cookie Statement”) van OK IT B.V. In dit Privacy en Cookie
Statement leggen wij uit hoe wij, als verwerkingsverantwoordelijke, omgaan met informatie die wij verkrijgen
waarmee u direct of indirect kan worden geïdentificeerd (hierna “Persoonsgegevens”) en hoe wij daarbij voldoen
aan de privacywetgeving.
We raden u aan dit Privacy en Cookie Statement zorgvuldig door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de
verwerkingen van uw persoonsgegevens door OK IT.
Contactgegevens:
OK IT B.V.
John M. Keynesplein 36
1066 EP Amsterdam
E: info@ok.app
W: www.ok.app
Laatst bijgewerkt: oktober 2019
Overzicht
In dit Privacy en Cookie Statement worden de volgende vragen beantwoord:
1. Is dit Privacy en Cookie Statement op u van toepassing?
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt OK IT en waarvoor?
3. Maakt OK IT gebruik van cookies?
4. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?
5. Hoelang verwerkt OK IT uw Persoonsgegevens?
6. Welke maatregelen neemt OK IT om uw Persoonsgegevens te beschermen?
7. Waar bewaart OK IT uw Persoonsgegevens en waarnaar worden ze overgedragen?
8. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens?
9. Waar kunt u vragen of klachten indienen?
10. Wordt dit Privacy en Cookie Statement aangepast?

1. Is dit Privacy en Cookie Statement op u van toepassing?
Dit Privacy en Cookie Statement is op u van toepassing indien u gebruik maakt van de diensten van OK IT. Dit is
het geval indien u gebruik maakt van de services van OK IT op uw mobiele telefoon (“OK App”), al dan niet in
combinatie met een account voor uw mobiele nummer (“OK Account”), u gebruik maakt van de geïntegreerde
betaal-, loyalty-, marketing-, en authenticatiediensten van OK IT (“OK Service”) of indien u contact opneemt met
OK IT, bijvoorbeeld door onze website www.ok.app (“OK Website”) te bezoeken, ons te benaderen of te noemen
op social media, of indien u e-mailberichten van OK IT ontvangt.
2. Welke Persoonsgegevens verzamelt OK IT en waarvoor?
Voor het verlenen van haar diensten moet OK IT Persoonsgegevens verwerken. Zonder uw Persoonsgegevens is
het helaas niet mogelijk voor OK IT om haar diensten aan u te leveren. Het gaat daarbij om de hieronder
genoemde Persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons verstrekt en die wij gebruiken voor de
onderstaande doeleinden en op basis van de genoemde grondslagen.
Gebruik van de OK App
Om gebruik te kunnen maken van de OK App dient u een aantal Persoonsgegevens aan OK IT te verstrekken.
De OK App biedt u de mogelijkheid om onder meer klantenkaarten te bewaren en betalen bij aangesloten
winkels. Om deze functionaliteiten mogelijk te maken, hebben we ten minste de volgende gegevens van u nodig:

 Nummers van gekoppelde klantenkaarten en andere ID’s;
 Foto’s van fysieke objecten (bijv. selfies, foto’s van IDs, bewijzen, vergunningen en lidmaatschaps-,
klanten- en andere (persoonlijke) kaarten);
 Gegevens van een bankrekening en/of creditcard. Uw bankrekening of creditcard koppelen is alleen
mogelijk indien u een OK Account heeft.
Doel & grondslag
We gebruiken deze Persoonsgegevens om de overeenkomst met u uit te voeren, namelijk om uw gebruik van de
OK App mogelijk te maken, en voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om de juistheid van de gegevens
te controleren, de OK App te verbeteren en contact met u te houden over de dienst. Tenslotte gebruiken we deze
gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Aanmaken van een OK Account
Om van de volle functionaliteit van de OK App en de OK Service gebruik te kunnen maken, zoals het betalen via
de OK App en het kopen, opslaan en delen van tickets, heeft u een OK Account nodig. Bij het registreren van uw
OK Account vragen we u bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken. Daarnaast kun u ook zelf aanvullende
informatie toevoegen aan uw OK Account. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
 Mobiel telefoonnummer en ID van uw mobiele telefoon;
 E-mailadres;
 Naam en adres (optioneel);
 Geboortedatum en geslacht (optioneel);
 Locatiegegevens. Deze gegevens worden alleen verzameld indien u locatievoorziening op uw telefoon
toestaat.
Bij het aanmaken van uw OK Account krijgt u een accountnummer toegewezen en wordt u gevraagd een OK
code te kiezen, waarmee u transacties via de OK Services kunt goedkeuren.
Doel & grondslag
We gebruiken deze gegevens om de overeenkomst met u uit te voeren, namelijk om uw OK Account te
registreren en onderhouden, en voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om de juistheid van de gegevens
te controleren, de diensten aan te passen aan uw behoefte en contact met u te houden over de dienst. Tenslotte
gebruiken we deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Gebruik van de OK Service
Om uw gebruik van de OK Service, bestaande uit betaal-, loyalty-, marketing-, en authenticatiediensten, te
faciliteren, heeft OK IT bepaalde Persoonsgegevens van u nodig, afhankelijk van het soort OK Service dat u
wenst te gebruiken. Deze gegevens kunnen bestaan uit:
 Transactiegegevens (ID, referentie, type, geautoriseerd bedrag, locatie, tijdstempel, status);
 Namen van gemachtigden;
Voor het gebruik van de betaaldiensten van OK IT is het nodig dat wij een kredietcontrole (laten) uitvoeren.
Doel & grondslag
We gebruiken deze gegevens om de overeenkomst met u uit te voeren, namelijk om gemachtigden toe te voegen
en de transacties en interacties te verrichten waartoe u of uw gematigde opdracht geeft, en voor onze
gerechtvaardigde belangen, namelijk om de diensten aan te passen aan uw behoefte, contact met u en uw
gemachtigden te houden over de dienst en verstrekking aan derden, bijvoorbeeld voor het verwerken van door u
verzochte transacties en voor (geaggregeerde) rapportages. Indien wettelijk vereist zullen we uw toestemming

vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Tenslotte gebruiken we deze gegevens om te voldoen
aan onze wettelijke verplichtingen.
Marketing, communicatie en automatisch gegenereerde gegevens
Om onze diensten te verbeteren, voor onze marketingactiviteiten, om u op de hoogte te houden van de nieuwste
ontwikkelingen van OK IT en het onderhouden en verbeteren van onze diensten, verzamelt OK IT automatisch
gegenereerde informatie over uw gebruik van de OK App en OK Website. Deze informatie bestaat uit het
volgende:
 IP-adres,
 Uniek apparaat of gebruikers ID,
 Systeem en browser type,
 Datum en tijd stamps,
 Verwijzende website,
 Inhoud en pagina’s die u heeft bezocht op de OK Website of OK Apps,
 Click-stream informatie,
 Apparaat locatie (indien u deze functionaliteit aanzet in de OK App), en
 Inhoud van contact met OK IT (indien u contact opneemt met OK IT);
Daarnaast kunnen we voor onze marketingactiviteiten of wanneer u contact met ons opneemt, tevens gebruik
maken van uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer en huisadres), Unique Identifiers en voorkeuren
die u aan ons heeft doorgegeven of die blijken uit de automatisch gegenereerde informatie.
Doel & grondslag
We gebruiken deze gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om de diensten aan te passen aan
uw behoefte, om de diensten te verbeteren en beveiligen tegen fraude en onwettige activiteiten, om
klantenservice te bieden en contact met u en uw gemachtigden te houden over de dienst, voor onze
marketingactiviteiten, geschiloplossing en verstrekking aan derden, bijvoorbeeld voor (geaggregeerde)
rapportage. Tenslotte gebruiken we deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Marketing
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ten behoeve van marketing doeleinden, namelijk voor het versturen van
nieuwsbrieven, push notificaties (indien toegestaan in de OK IT App) en direct mailing op uw woonadres.
Daarnaast zal OK IT uw gegevens gebruiken voor online marketing, waaronder via social media (Facebook,
Instagram, Snapchat, LinkedIn, Pinterest). Hiervoor kunnen we profielen opbouwen, zodat we uw toekomstige
interesses beter kunnen inschatten en onze advertenties daarop aan kunnen passen. Omdat u sowieso
advertenties te zien krijgt, alleen nu beter toegesneden op uw interesses, verwachten we dat het effect hiervan
voor u gering zal zijn.
3. Maakt OK IT gebruik van cookies?
Ja, OK IT maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën op de OK Website en in de OK App. Door
middel van deze cookies verkrijgt OK IT automatisch Persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven.
Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies:


Functionele Cookies. Wij maken gebruik van ‘functionele cookies’ voor het uitvoeren of overbrengen
van communicatie via het internet. Daarnaast worden deze cookies gebruikt wanneer ze strikt
noodzakelijk zijn om onze diensten aan u te leveren, bijvoorbeeld om u om ingelogd te houden op onze
website en in de OK App.



Analytische cookies. Wij maken gebruik van ‘analytische cookies’ om inzicht te krijgen in het gebruik
van onze website en OK App. Deze cookies helpen ons bij het verbeteren en optimaliseren van onze
diensten, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk de informatie kunnen vinden
waarnaar zij op zoek zijn. We gebruiken uw locatie alleen wanneer u ons daarvoor toestemming
verleent. Verder gebruiken we dit soort cookies om de resultaten van onze advertentiecampagnes te
meten. Hierdoor kunnen wij de campagnes verbeteren en onze website en OK App kunnen
optimaliseren voor diegenen die op advertenties klikken.



Tracking Cookies. Wij gebruiken ‘tracking cookies’ als een manier om een overzicht te maken van de
websitebezoekhistorie van onze bezoekers. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt wanneer we
advertenties plaatsen op andere websites en in andere apps. We kunnen deze cookies ook gebruiken
om bij te houden welke advertenties u al bekeken hebt, zodat u niet steeds dezelfde banners of
gedeelde content ziet op uw social media, zoals Facebook, LinkedIn of Instagram.
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Cookies verwijderen
Indien u niet langer wilt dat er cookies worden geplaatst op uw apparaat, kunt u uw toestemming te allen tijde
intrekken door uw browser-instellingen aan te passen, zodat uw browser alle cookies of de cookies van derde
partijen weigert. U kunt ook de reeds geplaatste cookies verwijderen. De methode van het beheer van uw cookieinstellingen kan verschillen per browser. Gebruik de Help-functie in uw browser voor informatie hierover.
Houd er bij het weigeren of verwijderen van cookies rekening mee dat mogelijk sommige onderdelen van onze
website of de OK App niet (goed) functioneren wanneer cookies zijn uitgeschakeld. Verder betekent het
uitschakelen van cookies niet dat u geen advertenties meer ziet. Het betekent slechts dat advertenties niet langer
worden aangepast aan uw interesses of dat ze vaker herhaald zullen worden.
Intercom
Meer informatie over Intercom kunt u hier en hier vinden op de website van Intercom.
Appsflyer
Meer informatie over AppsFlyer kunt u hier vinden op de website van AppsFlyer. U kunt op elk moment bezwaar
maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens via deze link.
Google
Meer informatie over het gebruik van de Google Analytics kunt u hier vinden. OK IT heeft Google Analytics
privacy vriendelijk ingesteld. Dit betekent dat OK IT met Google een verwerkersovereenkomst heeft gesloten, het
laatste octet (8 getallen) van uw IP-adres maskeert en het niet toestaat dat Google uw gegevens die via Google
Analytics zijn verkregen deelt of combineert met andere Google diensten. U kunt op elk moment bezwaar maken
tegen het verwerken van uw persoonsgegevens via deze link.
Facebook
Meer informatie over Facebook kunt u hier vinden op de website van Facebook.
Pinterest
Meer informatie over Pinterest kunt u hier vinden op de website van Pinterest.
4. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?
OK IT deelt uw Persoonsgegevens met derde partijen in de volgende situaties:







Met haar werknemers indien en tot zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taken. In een dergelijk
geval zal de toegang worden verleend indien en tot zover noodzakelijk voor de doeleinden zoals
hierboven beschreven en alleen indien de werknemer is gebonden door geheimhoudingsplicht.
Met verwerkers, dat wil zeggen partijen die uw Persoonsgegevens namens ons verwerken. In dergelijke
gevallen mogen deze derde partijen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de bovenstaande
doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies.
Met bij OK IT aangesloten bedrijven (Acceptanten) of met derde partijen, voor de bovenstaande
doeleinden.
Voor analytische- en marketingdoeleinden maakt OK IT gebruik van de diensten van Intercom voor het
communiceren met onze gebruikers, en van Appflyer (alleen in de OK App) voor het meten en



optimaliseren van de installatie van de OK App en de advertentiecampagnes.
Indien en voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure,
bijvoorbeeld met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties om onze wettelijke rechten
vast te stellen of uit te oefenen of in verband met een zakelijke transactie, zoals een afstoting, fusie,
consolidatie of verkoop van activa, of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

5. Hoelang bewaart OK IT uw persoonsgegevens?
We bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor
we uw Persoonsgegevens verwerken. Na de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we uw
Persoonsgegevens, tenzij we bepaalde Persoonsgegevens van u moeten bewaren voor andere doeleinden. Dit
doen we alleen als we een juridische grondslag hebben voor het bewaren van uw Persoonsgegevens. In een
dergelijk geval zorgen we ervoor dat Persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor dat andere doeleinde.
Neem contact met ons op door middel van bovenstaande contact gegevens indien u vragen heeft over specifieke
bewaartermijnen.
6. Welke maatregelen neemt OK IT om uw persoonsgegevens te beschermen?
OK IT heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te
beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang, waaronder
door ervoor te zorgen dat:
•

de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens is gewaarborgd en de integriteit en beschikbaarheid van uw
Persoonsgegevens zal worden gehandhaafd;

•

personeel is getraind in informatiebeveiligingsvereisten; en

•

uw Persoonsgegevens zijn beschermd tegen ongeoorloofde toegang.

7. Waar worden uw Persoonsgegevens verwerkt?
Bij het verwerken van uw Persoonsgegevens voor sommige van de hierboven gespecificeerde doeleinden kan het
voorkomen dat uw Persoonsgegevens worden doorgegeven aan organisaties die zich buiten de Europese
Economische Ruimte ("EER") bevinden. In dergelijke situaties zorgen wij voor passende waarborgen die in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming een toereikend niveau van bescherming
bieden voor uw rechten en vrijheden als betrokkene.
Dit doen wij bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor
gegevensoverdracht, of door uw persoonsgegevens enkel door te geven aan derden die volgens de Europese
Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen, zoals derden die onderdeel uitmaken van het EU-VS
Privacy Shield Framework. Via de hierboven genoemde contactgegevens kunt u indien gewenst een kopie van de
bestaande modelcontracten opvragen.
8. Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw Persoonsgegevens?
Ten aanzien van de verwerking van uw Persoonsgegevens door OK IT heeft u een aantal rechten. Hieronder
staan deze rechten omschreven. Om uw rechten uit te oefenen kunt u gebruik maken van de contactgegevens
bovenaan dit Privacy en Cookie Statement.
Inzagerecht
U hebt het recht op een kopie van de Persoonsgegevens die we van u bewaren en op informatie over hoe we
deze gebruiken. We kunnen van u verlangen dat u zich identificeert voordat wij de vereiste informatie
verstrekken.
Recht op rectificatie
We proberen de informatie die we over u bewaren accuraat en volledig te houden. Als u echter van mening bent
dat dit niet het geval is, heeft u het recht ons te verzoeken incomplete of onjuiste Persoonsgegevens die wij van u

verwerken aan te passen. Veel van uw Persoonsgegevens kunt u tevens aanpassen in uw OK Account.
Recht op verwijdering
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de
Persoonsgegevens die we hebben verzameld niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer
Persoonsgegevens zijn verouderd of wanneer u uw toestemming intrekt. Soms kunnen we uw verzoek niet
inwilligen, bijvoorbeeld door bepaalde wettelijke of regelgevende verplichtingen.
Recht op beperking van verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens (tijdelijk) niet te verwerken, bijvoorbeeld wanneer u
vermoedt dat de persoonsgegevens die wij bewaren niet nauwkeurig zijn of wanneer u denkt dat het niet meer
nodig is uw Persoonsgegevens te verwerken.
Recht op gegevensportabiliteit
U heeft het recht ons te verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij die u opgeeft. Dit
recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de Persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt, en wanneer
wij die gegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit een
overeenkomst met u uit te voeren.
Recht op bezwaar
U hebt het recht bezwaar te maken tegen een verwerking die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen.
In het geval de verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt voor marketing doeleinden, heeft u te allen tijde
het recht bezwaar te maken. Wanneer u ons verzoekt het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketing
doeleinden te stoppen, zal OK IT onmiddellijk het gebruik van uw Persoonsgegevens staken.
Voor andere doeleinden, gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen, zullen we uw Persoonsgegevens niet
meer verwerken wanneer u een bezwaar indient, gebaseerd op uw gronden in verband met uw specifieke
situatie, tenzij we een zwaarwegend gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking. Let op: we kunnen
mogelijk bepaalde diensten niet leveren als we de noodzakelijke Persoonsgegevens niet voor dat doel kunnen
verwerken.
Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming
U hebt het recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, waaraan
voor u rechtsgevolgen of vergelijkbare aanmerkelijke gevolgen zijn verbonden. Als u bent onderworpen aan een
geautomatiseerd besluit en het niet eens bent met de uitkomst, kunt u contact opnemen met ons via de
bovenstaande contactgegevens en ons verzoeken het besluit te heroverwegen.
Recht op intrekking van toestemming
We kunnen in specifieke gevallen om uw toestemming vragen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.
Wanneer we dat doen, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken. OK IT zal de verwerking zo
spoedig mogelijk na het intrekken van uw toestemming stopzetten. Dit heeft echter geen invloed op de
rechtmatigheid van de verwerking voordat de toestemming werd ingetrokken.
9. Waar kunt u vragen of klachten indienen?
Vragen of klachten over de verwerking van uw Persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij OK IT via de
contactgegevens bovenaan dit Privacy en Cookie Statement. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
10. Wordt dit Privacy en Cookie Statement aangepast?
OK IT kan dit Privacy en Cookie Statement van tijd tot tijd aanpassen. OK IT zal u via de OK App en de OK
Website informeren over het wijzigen van het Privacy en Cookie Statement. Het actuele Privacy en Cookie
Statement kunt u altijd vinden in de OK App en de OK Website.

