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1. Disclaimer
Lees deze voorwaarden en het privacy-en cookiebeleid goed door voor u bepaalde keuzes als gebruiker
maakt, voorafgaand aan het gebruik van 112 app. Bij gebruik van de 112 app ga je akkoord met deze
voorwaarden en het privacy-en cookiebeleid van 112 app.
Het onderstaande is van toepassing op 112 App. 112 App is een gratis te downloaden app welke is
bedoeld voor persoonlijk gebruik. 112 App is werkzaam vanaf jouw beveiligde telefoon (lockscreen) en
is ontworpen voor de sportieve medemens die er graag op uittrekt, of regelmatig in het buitenland is.
112 App is speciaal ontwikkeld om uit te kunnen leggen waar u zich bevindt in een situatie wanneer
hulp gewenst is. De app is niet bedoeld als vervanging van een alarmnummer. Op 112 App zijn auteursen modelrechten van toepassing. Het kopiëren of distribueren van de code, inhoud of delen daarvan
in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder, ontwikkelaar en eigenaar
van de intellectuele eigendommen van 112 app niet toegestaan. Door 112 app te installeren en te
gebruiken stemt u in met deze voorwaarden en bepalingen.

2. Algemeen
112 App is een gratis te downloaden widget softwareapplicatie met een snel bel functie met een
locatie weergaveservice werkzaam van het lockscreen van een beveiligde telefoon. De app is alleen
werkzaam vanaf een smarttelefoon met een geactiveerde GPS, en met een besturingssoftware vanaf
Android versie 5.0 of hoger. 112 App maakt gebruik van GPS en voorziet u tijdens een telefoongesprek
van GPS/locatie informatie op uw beeldscherm.

3. Licentie en 112 App
112 App verstrekt aan de rechtmatige eigenaar van deze smartphone 1x een gebruiksrecht voor 112
App. Dit recht is voor persoonlijk gebruik en is niet overdraagbaar aan derden.

4. Instellingen en 112 App
De 112 App belknoppen zijn standaard ingesteld op 0000 (testmodus) en dienen door de gebruiker op
eigen risico
en verantwoordelijkheid te worden ingesteld. Door de instelling van de belknoppen en/of het
telefoonnummer 0000 (testmodus) te wijzigen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. U maakt
gebruik van de services van 112 App en u stemt er mee in dat u dit doet op eigen initiatief. Zaken die
voortvloeien uit iedere aanpassing en wijziging in 112 App zijn voor de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de gebruiker. 112 App met daarbij behorende snel bel services worden
uitsluitend ter beschikking gesteld om snel te kunnen bellen met een door uzelf ingestelde
contactpersoon en/of telefoonnummer, en zijn niet bedoeld als een vervanging voor het bellen naar
een alarmnummer. Het bellen naar een telefoonnummer en het overbrengen van de locatiegegevens
naar uw beeldscherm worden bij u in rekening gebracht via uw provider. U bent zelf financieel
verantwoordelijk voor de gemaakte kosten. Neem contact op met uw provider over uw tarieven die
bij u in rekening worden gebracht, of bezoek de website van uw provider voor meer informatie.

5. Functioneren en 112 App
U stemt ermee in en gaat akkoord dat de aanbieder van 112 App niet verantwoordelijk is voor uw
apparaat en de daaruit voortvloeiende gevolgen die van invloed zijn om uw locatie te kunnen
bepalen. De nauwkeurigheid van de bepaling van uw locatie en daaruit voortvloeiend de
locatieweergave in de 112 App worden beïnvloed door externe omstandigheden, schade aan uw

apparaat of andere factoren. De aanbieders, ontwerpers en/of eigenaar zijn op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor de installatie en de ingebruikname van 112 App. De GPS/locatie informatie
wordt verstrekt door derden. U dient de GPS van uw telefoon voor ingebruikname van 112 App te
activeren. Het niet updaten en bijhouden van kaartinformatie ligt buiten de verantwoordelijkheid van
112 App. De ontwikkelaar zal 112 App niet regelmatig updaten. Wanneer 112 App niet goed
functioneert, neemt u dan schriftelijk contact op met de aanbieder. De aanbieder van 112 App houdt
zich ten alle tijden het recht om de 112 App applicatie, zonder overleg met de gebruiker, te wijzigen,
of te verwijderen uit de Google store.

6. Privacy en 112 App
De 112 App bevat koppelingen naar identiteit en medicatieoverzichten, applicaties of andere services
die worden toegepast door 112 App. Het gebruik van dergelijke services wordt beheerst door deze
voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u zelf de rechtmatige eigenaar bent van deze telefoon en dat
u zelf verantwoordelijk bent geweest voor het vrijwillig verstrekken van mogelijke
privacygevoelige informatie door de ‘’voorbeeld foto’s ID en voorbeeld medicatielijst’’ zelf te
wijzigen. U wordt geadviseerd om uw telefoon te beveiligen met een lockscreencode, of een andere
beveiligingsmethode, om te voorkomen dat instellingen in 112 App door derden kunnen worden
gewijzigd. Indien u als persoon, na goed overwegen heeft besloten om privacygevoelige informatie
toe te voegen aan 112 App, gaat u ermee akkoord de aanbieder van 112 App te vrijwaren van alle
aansprakelijkheid die voortvloeien uit het zelf wijzigen en het delen van deze informatie.

6.1 Welke type gegevens worden er verwerkt bij het gebruik van 112 app?
De volgende informatie wordt verzameld en verwerkt op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau:
a. Het aantal downloads en verwijderingen van 112 app;
b. Het gebruik van de verschillende functionaliteiten aanwezig in 112 app;
c. De tijdsduur dat 112 app wordt gebruikt;
d. Het land waar 112 app wordt geïnstalleerd en/of gebruikt;
e. De versie van de software van de telefoon.

6.2 Hoe registreren wij gegevens in 112 app?
112 app maakt gebruik van de volgende cookies.
a. Analytics cookies.
Deze cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in onder 6.1 genoemde gegevens. De gegevens
onder 6.1 worden verzameld door Google Analytics, een dienst van Google Inc (Google). De door de
cookie aangemaakte informatie van 112 App wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google zal deze geanonimiseerde informatie gebruiken, om het gebruik
van de app op geaggregeerd niveau te analyseren, en om gebruiksrapporten over de app‐activiteiten
voor de app‐exploitant samen te stellen. Google kan deze informatie eventueel aan derden doorgeven,
voor zover dit wettelijk voorgeschreven is, of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google
verwerken. Door het gebruik van 112 app gaat u akkoord met de bewerking van de over u verzamelde
gebruiksgegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.
Voor meer informatie zie Google Adverteren & Privacy.
Op gegevens die door derden worden verwerkt, is het privacybeleid van de derde partij van toepassing.
Aanbieder, ontwikkelaar en/of eigenaar van de Intellectuele eigendommen zijn niet verantwoordelijk
voor het privacybeleid van derden.
b. 112 app maakt geen gebruik van advertentie- en/of marketingcookies.

6.3 Voor welke doeleinden gebruiken wij de 112 app gegevens?
Wij verwerken van de onder 6.1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a. Het aantal downloads en verwijderingen wordt gebruikt om te kunnen bepalen of
doorontwikkelingen en financiële investeringen in 112 app verstandig zijn;
b. Op basis van klikgedrag van een gebruiker kan worden bepaald hoe relevant bepaalde pagina’s,
onderdelen van de app zijn voor gebruikers en wordt gebruikt om de app verder te verbeteren;
c. De duur van een gebruiker wordt gebruik om te bepalen hoe relevant onderdelen van de app zijn.
d. De herkomst van de bezoekers wordt gebruikt om inzicht te krijgen in welke landen de app wordt
gebruikt. Deze inzichten worden gebruikt om te bepalen of de app in meerder vertalen moet worden
aangeboden.
e. De versie van de Android software wordt gebruikt om voorkomende softwarebugs gebruikers te
kunnen oplossen.

6.4 Persoonsgegevens
Aanbieder, ontwikkelaar en/of eigenaar van de intellectuele eigendommen verzamelt, bewaart en
gebruikt op geen enkele wijze contactgegevens of persoonsgegevens die in de app kunnen worden
ingesteld of toegevoegd door een gebruiker.

7. Aansprakelijkheid en 112 App
U gaat als rechtmatige eigenaar, of gebruiker van deze telefoon akkoord en stemt er mee in om de
aanbieder, ontwikkelaar en eigenaar van de intellectuele eigendommen van 112 App te vrijwaren van
alle aansprakelijkheden en (financiële) claims die voortvloeien uit, of verband houden met uw gebruik
van de 112 App services.
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1. Disclaimer
Read these terms and conditions carefully before using 112 app. By using 112 app you agree and accept
these terms and conditions. 112 App is a free app that can be downloaded for personal use. 112 App
works from your secured telephone (lock screen) and is designed for fellows who likes to get out, or
go abroad. 112 App has been developed as a location tool, to explain your location where you are in a
situation when medical assistance is required. The app is not intended as a replacement for an
emergency number. Copyright and design rights are applicable on 112 App. Copying or distributing the
code, content or parts thereof in any form whatsoever is not permitted without written permission
from the provider, developer and owner of the intellectual property of 112 app. By installing and using
112 app you agree to these terms and conditions.

2. General
112 App is a free application with a quick call function with a location displa y service. The location
display service is only functional when GPS is activated before you start using 112 app. 112 App is only
active with Android version 5.0 or higher. 112 App uses GPS and provides you with GPS / location
information on your screen during a quick phone call.

3. License and 112 App
112 App provides the owner of this smartphone a user right. This right is for personal use and is not
transferable to third parties.

4. Settings and 112 App
The 112 App call buttons are standard set to 0000. Users are able to changes the settings of call
buttons. Every adjustment made in the 112 app is for own risk and own responsibility. If you change
settings in 112 app you agree to these terms and conditions. You use the services of 112 App on your
own initiative. Matters arising from any modification or change to 112 App are for responsibility and
liability of the user. 112 App location call services are only made available for quick calling with a
contact you set up by yourself. 112 App is not a replacement tool for calling an emergency number.
You will be charged by your provider for calling a set telephone number and transferring location data
to your screen. You are financially responsible for the costs incurred. Contact your provider about your
rates that will be charged, or visit your provider's website for more information.

5. Functioning and 112 App
You agree that the provider of 112 App is not responsible for your device and the resulting
consequences that may affect your location determine. The accuracy of determining your location and
the resulting location display in the 112 App are affected by external circumstances, damage to your
device or other factors. The providers, designers and / or owner are in no way responsible for the
installation and commissioning of 112 App. The GPS / location information is provided by third parties.
You need to activate the GPS of your phone before you start using 112 App. The failure to update and
keep up-to-date with map information is not the responsibility of 112 App. The developer will not
update 112 App regularly. If 112 App is not functioning properly, contact the provider by e-mail. The
provider of 112 App reserves the right to change or remove 112 App at any time from Google store,
without consulting the user.

6. Privacy and 112 App
112 App contains links to identity and medication overviews, that a user can add to 112 App. The use
of such services is governed by this conditions. You agree that you are the rightful owner of this
telephone and that you have been responsible for voluntarily providing possible privacy-sensitive
information by changing the "sample photos ID and sample medication list" yourself. You are advised
to secure your phone with a lock screen code, or another security method, to prevent that third
parties are able to change settings in 112 App. If you have carefully considered adding privacysensitive information to 112 App, you agree to indemnify the providers, designers and / or owner of
112 App from all liability arising from these self-modifications.

6.1 What type of data is processed when using 112 app?
The following information is collected and processed on an aggregated and anonymous level:
a. The number of downloads and deletions of 112 app;
b. The use of the various functionalities present in 112 app;
c. The length of time that a user used 112 app;
d. The country from 112 app was installed and / or used;
e. The version of the Android software of the phone.

6.2 How do we register data in the 112 app?
112 app uses the following cookies.
A. Analytics cookies.
These cookies are used to gain insight into the data mentioned under 6.1. The data under 6.1 is
collected by Google Analytics, a service of Google Inc (Google). The 112 App information created by
the cookie is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this
anonymized information, to analyze the use of the app at an aggregated level, and to compile usage
reports about the app activities for the app operator. Google may pass this information on to third
parties, insofar as this is required by law, or insofar as third parties process this data on behalf of
Google. By using 112 app you agree to the processing of the usage data collected about you by
Google in the manner described above and for the aforementioned purpose. For more information
see Google Advertising & Privacy. The provider, developer and owner of the Intellectual Property are
not responsible for the privacy policy of third parties.
B. 112 app does not use advertising and / or marketing cookies.

6.3 For which purposes do we use the 112 app data?
We process the data mentioned under 6.1 for the following purposes:
a. The number of downloads and removals is used to determine whether further developments and
financial investments in 112 app are needed;
b. Based on the click behavior of a user, it can be determined how relevant certain pages, parts of the
app are useful for users, and is used for further improvement of the app;
c. The use duration time of a user is used to determine how relevant the app is.
d. The origin of the visitors is used to gain insight into which countries the app is being used. These
insights are used to determine whether the app should be offered in multiple translations.
e. The version of the Android software is used to resolve common software bug users.

6.4 Personal data
Provider, developer and / or owner of the intellectual property do not collect, store, use contact
details, or personal data that can be set or added by a user in the app.

7. Liability and 112 App
You agree as a rightful owner of this telephone to indemnify the provider, developer and owner of the
intellectual property of 112 App from all liabilities and (financial) claims arising from, or related to your
own adjustments, or use of the 112 App services.

