Politica de confidențialitate pentru WA Notify

Această politică de confidențialitate este valabilă pentru aplicația WA Exposure
Notifications (Notificările privind expunerea pentru WA) pentru COVID-19. Aceasta este
tehnologia oficială de notificare privind expunerea pentru Statul Washington, creată sub
supervizarea și cu sprijinul Department of Health (Departamentului de Sănătate) al Statului
Washington.

Ce informații colectăm și utilizăm?
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Pentru a respecta obiectivul Google și Apple, aplicația WA Exposure Notifications
(cunoscută sub denumirea WA Notify(Notificarea WA)) a fost proiectată având ca
prioritate principală confidențialitatea utilizatorilor. WA Notify colectează aceste elemente
de date, care nu conțin date ce pot duce la identificarea dvs.:
Coduri aleatorii
Codurile aleatorii se trimit prin Bluetooth între smartphone-urile utilizatorilor aplicației
WA Notify atunci când aceștia se află aproape unul față de altul.
Codurile aleatorii sunt generate de smartphone-ul dvs. și salvate pe acesta; nu sunt
generate de WA Notify.
Codurile aleatorii se folosesc numai pentru a permite aplicației WA Notify și
smartphone-ului dvs. să verifice posibile expuneri la COVID-19.
Codurile aleatorii sunt păstrate timp de maximum 14 de zile.

Link de verificare
Dacă ați fost testat pozitiv pentru COVID-19 și sunteți contactat de reprezentanții
serviciilor de sănătate publică, veți fi întrebat dacă utilizați aplicația WA Notify. Dacă
utilizați aplicația, vi se va da un link de verificare pe care va trebui să îl introduceți în WA
Notify.
Dacă dați clic pe linkul de verificare, codurile aleatorii vor fi partajate, astfel încât alți
utilizatori ai aplicației WA Notify lângă care v-ați aflat la un moment dat să fie alertați în
mod anonim cu privire la faptul că este posibil să fi fost expuși.
Dvs. decideți dacă doriți sau nu să dați clic pe linkul de verificare pentru a partaja
codurile cu alți utilizatori ai aplicației WA Notify.
Jurnale de utilizare
La fel ca în cazul majorității aplicațiilor sau serviciilor prin internet, WA Notify generează
automat jurnale atunci când utilizați serviciul. Aceste jurnale includ anumite informații
despre smartphone-ul dvs. Folosim aceste informații pentru a remedia problemele
apărute la utilizarea aplicației WA Notify.
Aceste jurnale nu includ coduri aleatorii sau linkuri de verificare și nu pot fi utilizate
pentru a asocia vreun tip de cod cu dvs. sau cu smartphone-ul dvs.
Aceste jurnale se șterg automat după 14 zile de la data creării lor.
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Date analitice
Dacă optați să activați serviciul suplimentar de date analitice, o porțiune limitată de date
agregate vor fi partajate cu serviciile de sănătate publică pentru a ajuta la îmbunătățirea
aplicației.
Aceste date includ statistici despre modul în care este utilizată aplicația. Nu includ
informații ce pot fi utilizate pentru identificarea dvs.
Puteți opta să nu partajați aceste date, dezactivând opțiunea de partajare a datelor
analitice din aplicație.
Prin design, WA Notify nu colectează date despre locație din smartphone-ul dvs., nu
colectează și nu partajează informații prin care dvs. și smartphone-ul dvs. puteți fi
asociați cu codurile aleatorii sau cu codurile de verificare.

De ce partajăm informațiile despre dvs.?
Nu vom colecta și nu vom partaja în mod voluntar informațiile despre dvs. cu alte persoane
dacă nu optați să introduceți un link de verificare. În acest caz, WA Notify va partaja
codurile dvs. aleatorii cu alte smartphone-uri care s-au aflat în apropierea smartphone-ului
dvs. Linkul de verificare nu poate fi asociat cu dvs. de cineva care nu are acces la
smartphone-ul dvs.

Cum vă protejăm informațiile?

WA Notify protejează codurile aleatorii folosind Exposure Notification Framework (Cadrul
pentru Notificările privind expunerea) stabilit de Google și Apple, care include cerințe
foarte specifice privind criptarea și transferul acestora. WA Notify nu stochează și nu
generează codurile aleatorii; aceste operațiuni sunt realizate de smartphone-ul dvs.

Drepturile dvs. asupra informațiilor despre dvs.

Dat fiind că nu avem cum să asociem un link de verificare sau jurnalele de utilizare a
aplicației cu dvs. sau cu smatphone-ul dvs., nu avem posibilitatea de a vă furniza sau de a
șterge aceste informații în mod securizat, în caz că solicitați acest lucru. Dvs. controlați
utilizarea aplicației WA Notify. Smartphone-ul dvs. vă permite să dezactivați oricând
notificările privind expunerea sau să ștergeți jurnalele salvate pe acesta. În plus, puteți să
dezinstalați oricând aplicația WA Notify. Dacă faceți acest lucru, se vor șterge toate codurile
aleatorii salvate.

