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Dit is wat we met uw gegevens
doen en hoe we omgaan met uw
privacy

 

  

 Beste Martijn,   

 

Als u een TomTom gebruikt, vragen wij u of wij reistijdeninformatie mogen verzamelen. Een

grote meerderheid van onze klanten geeft ons hiervoor akkoord. We gebruiken deze

gegevens om onze producten te verbeteren. Zo maken wij op basis van deze gegevens

accurate file-informatie, zodat wij u zo snel mogelijk op uw bestemming kunnen krijgen. We

kunnen ook afleiden of ergens nieuwe wegen zijn aangelegd en onze kaarten snel

aanpassen. Betrouwbare reistijdeninformatie is bovendien onmisbaar voor goede

routebegeleiding.

We stellen deze reistijdeninformatie ook beschikbaar aan gemeenten en provincies. Zo

kunnen ze zien hoe en waar files ontstaan en kunnen ze gerichte maatregelen nemen die de

verkeersdoorstroming bevorderen en onze wegen veiliger maken. Gisteren is gebleken dat

de verkeersinformatie die wij verstrekken ook is gebruikt door de politie om te kijken waar

vaak te hard wordt gereden en op die plekken gericht op snelheid te controleren. Wij

hebben dit soort gebruik niet voorzien en veel van onze klanten zijn er ook niet gelukkig

mee. We zullen daarom bepalingen opnemen in onze licentievoorwaarden om dit type

gebruik in de toekomst te voorkomen.

Dit is wat we met uw gegevens doen en hoe we omgaan met uw privacy:

We vragen u om toestemming om reistijdeninformatie te verzamelen. U kunt deze

toestemming verlenen en ook weer intrekken.

Als u een LIVE-apparaat gebruikt, ontvangt u verkeersinformatie in realtime en

draagt u automatisch bij aan het genereren van verkeersinformatie door op anonieme

wijze snelheid en positie naar onze servers te sturen.

Alle verkeersdata die wij ontvangen is anoniem en op geen enkele wijze terug te

voeren naar een apparaat of gebruiker. Niet door ons en niet door de politie.

We gebruiken de informatie om u de snelste beschikbare route te geven en u waar

mogelijk langs de files te leiden.

We werken samen met wegbeheerders over de hele wereld waarbij we

verkeersinformatie inzetten voor het verbeteren van de doorstroming en het veiliger

maken van de wegen.

Als u overigens wilt weten waar de laatste flitscamera’s zich bevinden, ga dan naar TomTom

HOME om uw apparaat gratis van de laatste flitscameralocaties te voorzien.

Met vriendelijke groet,
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Harold Goddijn

CEO TomTom

 

Profiel bijwerken    Privacybeleid   Uitschrijven

 

Deze e-mail is naar je verzonden omdat je hebt aangegeven dat je informatie via e-mail van

ons wilt ontvangen. Reageer alsjeblieft niet op dit bericht; wij kunnen je bericht niet

persoonlijk beantwoorden.
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