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 פרטיות מידע מדיניות

 'Home Connectעבור אפליקציית '

 
 

)להלן  Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, Germany-, עם משרד הרשום בHome Connect GmbHחברת  

"Home Connect איסוף, עיבוד ושימוש בנתונים האישיים שלך הקשורים לאפליקציית " או "אנו"( אחראית על

Home Connect .)"להלן "האפליקציה( 

אנו אוספים את נתוניך האישיים, מעבדים אותם ומשתמשים בהם בהתאם לחוקי הפרטיות הרלוונטיים. המידע 

 הבא מסביר כיצד אנו מטפלים בנתונים אלה.

 

 קטגוריות של נתונים אישיים .1

סוגים הבאים של נתונים בבעיקר מעבדת ומשתמשת  ,אוספת Home Connectבמונחים של שימוש באפליקציה, 

 אישיים, בהם.

a.  נתוני אב של חשבון המשתמש 

 הנתונים אותם אנו אוספים ובהם עושים שימוש בעת הגדרת חשבון משתמש )רישום( הם כדלקמן:

 :פרטים שיסופקו במהלך תהליך הרישום, כגון 

 פרטי ושם משפחהשם  –

 (,user IDכתובת דוא"ל ) –

 ים שלך,\ים הביתי\ים המכשיר\המדינה שבה מופעל –

 סיסמה להגנה על הגישה. –

 הפרטים הנדרשים כחלק מתהליך הרישום עשויים להיות שונים ממדינה למדינה.

 :המידע שאנו אוספים ומאחסנים במהלך תהליך הרישום 

 השפה של המכשיר הנייד שלך,הגדרת  –

 פרטיות המידע, מדיניותהסכמה לתנאי השימוש והכרה בהם והכרה ב –

 מושבת(, \הסטטוס של חשבון המשתמש )מופעל –

 6הגדרת ברירת המחדל למעקב אחר אפליקציות )בהתאם לבחירת המדינה, ראה סעיף  –

 בהמשך לקבלת מידע נוסף(.

 

b.  מכשיראב של הנתוני 

הנתונים אותם אנו אוספים ובהם אנו עושים שימוש בנוגע לחיבור בין המכשיר הביתי שלך לבין חשבון 

 המשתמש הם כדלקמן:

 סימנס(,המותג של מכשיר הבית )למשל בוש או  –

 FD)מודל מלא( ומספר  Eהמספר הסידורי, ואם רלוונטי, תאריך הייצור של המכשיר )הקרוי מספר  –

 ניתן למצוא פרטים האלה על תווית המכשיר(, -)ייצור( מספר 

 (.MACהמזהה הייחודי של מתאם הרשת המותקן במכשיר החשמלי הביתי )המכונה כתובת  –

 Homeהמשתמש שלך עבור כל מכשיר חשמלי ביתי המחובר תחת הפונקציה "נתונים אלה מוקצים לחשבון 

Connect." 

 

c. נתוני השימוש במכשיר 

 הנתונים אותם אנו אוספים ובהם אנו עושים שימוש ביחס לשימוש במכשיר החשמלי הביתי הם כדלקמן:

  הביתי או הגדרות בסיסיות נבחרות, בחירת תוכנית והגדרות תוכנית מועדפת מהמכשיר החשמלי

 באמצעות האפליקציה,
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  ,נתוני מצב המכשיר כגון תנאי הסביבה, מצב החלקים, שינויים במצב המכשיר )כגון מצב פעולה שונה

פנל קדמי סגור או פתוח, שינויי טמפרטורה, רמות מילוי( והודעות על מצב  \דלתות פתוחות או סגורות

 המים ריק וכו'(.המכשיר )לדוגמה, המכשיר התחמם יתר על המידה, מיכל 

 )נתוני וידאו ותמונות )לדוגמה, מקררים עם מצלמה מובנית 

 

d. נתוני השימוש באפליקציה 

נתוני השימוש באפליקציה הם נתונים שנוצרו באמצעות האינטראקציה שלך עם האפליקציה, כגון התכונות 

שבהן נעשה שימוש, נתוני ההקלקה הרלוונטיים לשליטה באפליקציה, בחירות בתפריט הנגלל, הגדרות מתג 

 .למידע נוסף 6סעיף ראה  הפעלה/כיבוי.

 

 שימושים מיועדים .2

 אנו משתמשים בסוגי הנתונים הנ"ל

 ( א.1כדי לספק את תכונות האפליקציה כמו גם את השירותים המוצעים באמצעות האפליקציה.-,).ג 

 ( ב. ו1כדי לתקן באגים.-,).ג 

  ד.(,1הידידותיות למשתמש של האפליקציה )כדי לשפר את. 

  כדי לשפר את מגוון המוצרים והשירותים שלנו, במיוחד בכל הנוגע לתוכניות שאינן בשימוש ו/או

 ד.(, וכן-.ג. ו1בשימוש תכוף, בנוסף לפונקציות אחרות של אפליקציות ומכשירי חשמל ביתיים )

 ( א.1למטרות שיווק ישיר.-.).ג 

של הפרלמנט האירופאי  2016/679 (EU)וש בנתונים המיועדים נעשה במסגרת תקנה הבסיס המשפטי לשימ

 .מדיניות פרטיות זו 12מתואר בסעיף  2016באפריל  27ושל המועצה מיום 

 

 תקופות אחסון כלליות .3

 

 ובלבד שלא יחולו הוראות סטטוטוריות מנוגדות, יחולו תקופות האחסון הכלליות הבאות:

 

a.  ימחקו ברגע שחשבון המשתמש יימחק. :המשתמשנתוני אב של חשבון 

b. :הסרת הקישור לחשבון המשתמש בעת הסרת המכשיר החשמלי הביתי מחשבון  נתוני אב של המכשיר

 המשתמש.

c. :( ימים.אם המשתמש הסכים 10אחסון ספציפי למשתמש למשך תקופה של עשרה ) נתוני השימוש במכשיר

 לאשר שיווק, אחסון ספציפי למשתמש יהיה במשך תוקפו של אישור שיווק זה.

d. :יישמרו בשם בדוי ככל שפונקציית "אפשר מעקב נתוני שימוש" מופעלת.הנתונים  נתוני השימוש באפליקציה 

 חודשים מהתאריך שבו נאספו. 37סנים למשך של עד נתוני השימוש באפליקציה מאוח

 

 ניהול עיבוד נתונים .4

 

a. קישוריות של מכשירי החשמל הביתיים שלך 

 תוכל להשתמש באפליקציה כדי לנהל את קישוריות המכשיר החשמלי הביתי:

  אם נדרש, באפשרותך להגדיר את החיבור לשרתHome Connect  באופן כזה שכל מכשיר חשמלי ביתי

 (. לאחר מכן:הגדרות חיבור  הגדרותיהיה מחובר בנפרד )פריט בתפריט 

 ,Home Connect.ג.( לא יועברו עוד לשרת 1נתוני השימוש במכשיר ) –

תכונות מסוימות של האפליקציה לא יהיו זמינות יותר. במיוחד לא ניתן יהיה להפעיל את  –

 , גם אם מוגדר חיבור נתונים לאינטרנט.WiFiהמכשיר החשמלי הביתי מחוץ לכיסוי של חיבור 

 אם נדרש, באפשרותך לכבות את חיבור ה-WLAN  עבור מכשיר חשמלי ביתי יחיד )פריט בתפריט

 (. לאחר מכן:הגדרות חיבור  הגדרות

 ,Home Connect.ג.( לא יועברו עוד לשרת 1נתוני השימוש במכשיר ) –
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ניתן להפעיל את המכשיר החשמלי הביתי רק באמצעות המכשיר עצמו, ולא באמצעות  –

 האפליקציה.

 

b. חשבונות משתמש ונתוני אפליקציות מקומיים 

האפליקציה ולמחוק את נתוני האפליקציה המאוחסנים ניתן לנהל את חשבונות המשתמש שלך באמצעות 

 באופן מקומי.

 ( הגדרותניתן למחוק את חשבון המשתמש שלך" " "החשבון שלי"  "לאחר מחק חשבון משתמש .)"

 מכן:

 החיבור בין המכשיר החשמלי הביתי לבין חשבון המשתמש שלך יימחק, –

 Homeהחשמלי הביתי שלך אל שרת מהמכשיר לא ישלחו עוד נתוני שימוש במכשיר  –

Connect ב. לעיל(.1, בתנאי שלא נקשרו חשבונות משתמש אחרים למכשיר )ראה סעיף. 

 .מחיקת האפליקציה מסירה גם את כל נתוני המשתמש הספציפיים המאוחסנים באופן מקומי 

 

c. הגדרות המפעל של מכשירי החשמל הביתיים 

 

 שלך להגדרות המפעל שלו. לאחר מכן:לאפס את המכשיר החשמלי הביתי ניתן 

  המכשיר יאבד את החיבור שלו לשרתHome Connect ,עקב איפוס הגדרות הרשת 

  )המכשיר לא יקושר עוד לחשבון המשתמש אליו קושר קודם לכן )המכשיר נדרש להיות מחובר לאינטרנט

 והוא לא יוצג באפליקציה.

 

 הביתי שלך לפני שחזור להגדרות המפעל. יש לקרוא את המדריך למשתמש של המכשיר החשמלי

 

 העברה או גילוי של הנתונים לצדדים שלישיים .5

אנו עובדים עם ספקי שירות שונים כדי ליצור ולהפעיל את האפליקציה ולספק את השירותים המתאימים.  במידה 

פעולות עיבוד נתונים שאנו קשורים לספקי שירות אלה עבור עיבוד של נתונים בהתאם להנחיות קפדניות, כל 

 שבוצעו על ידי ספקיות אלה בתוקף היותן ספקיות מעבדי נתונים שהוזמנו, לא יחייבו את הסכמתך.

 ספקי השירות שהזמנו כדי ליצור ולהפעיל את האפליקציה: 

 ספק לשירותי איחסון 

 ספק לשירותי תכנות 

  מוקד פניות ללקוחות האפליקציה.ספק לשירותי 

 

אנו מעבירים את הנתונים שלך לנמענים אחרים רק כאשר יש צורך בכך כדי לקיים את החוזה איתך, כאשר לנו 

או לנמען יש עניין לגיטימי בחשיפת הנתונים שלך, או אם נתת הסכמתך לכך. נמענים אלה כוללים ספקי שירות 

אם נחויב לעשות כן נמענים אחרים, וחברות אחרות בקבוצה שלנו. כמו כן, הנתונים עשויים להיות מועברים ל

 בשל הוראות משפטיות או צווים מנהליים או צווים של בתי משפט הניתנים לאכיפה.

נמענים אחרים של הנתונים שלך הם גם ספקי שירותים אחרים אשר בהצעותיהם ובשירותיהם )שירותי צד 

 (.9שלישי( ניתן להשתמש בקשר עם האפליקציה )ראה סעיף 

 

 ני שימוש באפליקציהרישום נתו .6

.ד. לעיל(. בהקשר זה, נעשה שימוש 1נתוני שימוש באפליקציה ניתנים לרישום על ידי האפליקציה )ראה סעיף 

 ,Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, המוצע על ידי Adobe Analyticsבשירות 

Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland " להלן(Adobe.)" 

 Adobeאם הפונקציה "הפעל נתוני מעקב" מופעלת, נתוני השימוש באפליקציה יישלחו ויישמרו בשרת של 

.ד. 1בבריטניה. נתוני השימוש באפליקציות מאפשרים לך לנתח את אופן השימוש באפליקציה )ראה סעיף 

שבה אתה משתמש מוסתרת  IP-זו, כלומר כתובת ה מופעלת עבור אפליקציה IPלעיל(. הסתרה של כתובת 
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כדי להעריך את אופן השימוש  Home Connectתשתמש במידע זה בשם  Adobeלפני שהיא נשלחת לשרת. 

שנשלחת מהמכשיר  IP-. כתובת הHome Connectבאפליקציה וכדי ולהכין דוחות על הפעילות באפליקציה עבור 

או על ידי  Adobeלא תשולב עם נתונים אחרים המוחזקים על ידי  Adobe Analyticsהנייד שלך בהקשר של 

Home Connect .ללא הסכמתך המפורשת 

 Adobeשלך( נרשמים ומעובדים על ידי  IP-באפשרותך לקבוע אם נתוני השימוש באפליקציה )כולל כתובת ה

שימוש". בהתאם למצב המשפטי במדינה  באמצעות הפעלה או השבתה של פונקציית "אפשר מעקב אחר נתוני

 שלך, פונקציית "אפשר מעקב אחר נתוני שימוש" עשויה להיות מופעלת כברירת מחדל.

 

 דוחות שגיאה .7

( כדי לאסוף ולשלוח דוחות שגיאה אנונימיים אם //:HockeyApp.hockeyapp.netwwwhttps (-אנו משתמשים ב

 Home Connect-האפליקציה קורסת. ספקי השירות שלנו והאפליקציה מתנהגת באופן בלתי צפוי, במיוחד אם 

 יקבלו דוחות שגיאה רק בהסכמתך המפורשת. אנו נבקש את הסכמתך בכל פעם שנבקש להעביר מידע זה.

 

 אבטחת מידע .8

אנו מפעילים אמצעים טכניים וארגוניים כדי להגן על הנתונים שלך מפני, למשל, מניפולציה, אובדן וגישה של 

אמצעים אלה כוללים את השימוש בטכנולוגיות הצפנה, אישורים, חומת אש  שיים בלתי מורשים.צדדים שלי

רמת אבטחת הנתונים  . Home Connectוהגנה באמצעות סיסמה על אפליקציית  Home Connect-בשרת ה

כנים ללא הרף את אמצעי אנו בודקים ומעד .TÜV Trust ITנבדקה ואושרה על ידי  Home Connectבאפליקציית 

 הביטחון שלנו בהתאם להתקדמות הטכנולוגית.

 

 הפרטיות מדיניותהיקף היישום של  .9

באמצעות האפליקציה,  Home Connectפרטיות זו תחול על הפונקציות והשירותים המוצעים על ידי  מדיניות

לשימוש של שרותי צד שלישי אלה מסייעת  Home Connectאולם היא לא תחול על שירותי צד שלישי, גם אם 

באפליקציה )ראה גם תנאי השימוש בשירותי צד שלישי(. השימוש של שירותי של צד שלישי אלה כפוף להוראות 

ההגנה על נתונים של שירותי צד שלישי אלה, ובמידת הצורך, למידע נוסף בנוגע להגנה על נתונים מצידנו, 

 צד שלישי אלה ויהיה רלוונטי רק לעניין זה.המתאר את התכונות הייחודיות של שירותי 

תעשה מאמצים סבירים ומתאימים כדי להבהיר הפניה כזו  Home Connectאם תופנה לספק שירות אחר, 

)למשל על ידי הטמעת התוכן של ספק השירות בתוך היישום באמצעות מסגרות מוטבעות(, אם הפניה כזו אינה 

מפנה לאפליקצייה או לאתר האינטרנט של ספק  Home Connectית ברורה. אם לחיצה על קישור באפליקצי

 שירות אחר, זו נחשבת להפניה ברורה.

של הפרלמנט האירופי ושל המועצה  2016/679( EU) אם אתה, המשתמש, ממוקם באזור היישום של תקנה

עה החופשית של נתונים להגנה על אנשים ולגבי עיבוד של נתונים אישיים ולגבי התנו 2016אפריל  27מתאריך 

)תקנה כללית להגנה על נתונים(, שים לב כי השימוש בשירותי צד שלישי עלול  EC/95/46אלה, וביטול הוראה 

 לגרום לעיבוד הנתונים האישיים שלך במדינות שמחוץ לתחום היישום של התקנות הכלליות להגנה על נתונים.

 

 הפרטיות מדיניותשינויים ב  .10

בין היתר, באמצעות יישום של טכנולוגיות חדשות או הצגה של  -שהאפליקציה ממשיכה להתפתח מכיוון 

שומרת לעצמה  Home Connectפרטיות זו בהתאם.  את מדיניותייתכן כי יהיה צורך לשנות  -שירותים חדשים 

יות באפליקציה, הפרט מדיניותתמיד תעדכן את  Home Connectאת הזכות לתקן או להוסיף מידע זה כנדרש. 

 לכן תוכל להתודע לגרסה האחרונה בכל עת.

 

 זכויות ופרטי יצירת קשר  .11

אם, למרות מאמצינו לאחסן נתונים נכונים ומעודכנים, הפרטים האישיים שלך מאוחסנים באופן שגוי, אנחנו נתקן 

תוכל גם לאחר שקיבלנו את הסכמתך לאיסוף, עיבוד ושימוש בנתונים האישיים שלך,  מידע זה על פי בקשתך.

רה המתאימה באפליקציה או באמצעות לבטל הסכמה זו בכל עת. ניתן לבטל הסכמה בדרך כלל באמצעות ההגד

 פרטי יצירת הקשר שבאפליקציה.

https://www.hockeyapp.net/
https://www.hockeyapp.net/
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הנתונים האישיים שלך יימחקו אם תסיר את הסכמתך לאחסון הנתונים שלך, אם הנתונים האישיים שלך אינם 

נחוצים עוד כדי לשרת את המטרה לשמה אוחסנו או אם אחסון זה אינו מקובל מסיבות משפטיות אחרות. יש 

יבות טכניות או ארגוניות, ייתכן כי ישנה חפיפה בין ביטול הסכמתך והשימוש בנתוניך, למשל במקרה לזכור כי מס

של ידיעון שכבר נשלח. הנתונים הנדרשים למטרות חיוב וחשבונאות או הכפופים לחובה המשפטית לשימור 

 הרשומות אינם מושפעים מכך.

 

ברצונך לממש את זכויותיך להסרת הסכמתך או להסרת אם יש לך שאלות כלשהן בנושא פרטיות הנתונים או אם 

 המידע, תיקונו, מחיקתו או השעייתו, צור אתנו קשר באמצעות פרטי יצירת הקשר שבאפליקציה.
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באפריל  27של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מתאריך 2016/679( EUמידע נוסף על פי תקנה ) .12

אישיים ולגבי התנועה החופשית של נתונים אלה, להגנה על אנשים ולגבי עיבוד של נתונים  2016

 )תקנה כללית להגנה על נתונים( EC/95/46וביטול הוראה 

a. בסיס משפטי לשימושים המיועדים בנתונים 

 אנו מבססים את השימושים בנתונים להלן על

   ב.( לתקנה1) 6קיום החוזה לפי סעיף. (EU )2016/679: 

גם את השירותים המוצעים באמצעות האפליקציה על ידי אספקת פונקציות לאפליקציה כמו  –

 ..א.ג1עיבוד של קטגוריות הנתונים המפורטים בסעיפים 

לספקים של שירותי צד שלישי אשר בהם  .א.ג.1העברת קטגוריות נתונים המופיעות בפריטים  –

 (.9ניתן להשתמש בקשר עם האפליקציה )ראה סעיף 

 

  ז.( לתקנה1) 6אינטרסים לגיטימיים לפי סעיף. (EU )2016/679: 

 ג.-.ב. ו1תיקון באגים על ידי עיבוד של קטגוריות הנתונים המפורטות בפריטים  –

ת למשתמש של האפליקציה על ידי עיבוד קטגוריות הנתונים המפורטות תיושיפור הידידו –

 .ב.1בסעיף 

אינן בשימוש ו/או שיפור של מגוון המוצרים והשירותים שלנו, במיוחד בכל הנוגע לתוכניות ש –

בשימוש תכוף, כמו גם תכונות אחרות של האפליקציה ושל מכשירי חשמל ביתיים, באמצעות 

 ד.-.ג. ו1עיבוד של קטגוריות הנתונים הרשומות בפריטים 

 

  א.( לתקנה1) 6הסכמתך לפי סעיף. (EU )2016/679: 

 ג.-.א.1הרשומות בפריטים מטרות השיווק הישיר באמצעות עיבוד של קטגוריות הנתונים  –

 

b. הזכויות שלך 

מתוארות בהמשך.  כדי לממש את זכויותיך, אנא השתמש בפרטי הקשר המופיעים  11 סעיףזכויותיך הנוספות ל

 פרטיות זו. מדיניותבסוף 

 

 אנו נספק לך מידע על הנתונים שאנו מחזיקים עליך על פי בקשה.: הזכות למידע על הנתונים שלך 

  אנו  אנו נתקן מידע לא מדויק אודותיך אם תודיע לנו על כך.ולהשלים את הנתונים שלך: הזכות לתקן

 מלאים אם תודיע לנו עליהם, בתנאי שמידע זה נחוץ לצורך עיבוד הנתונים שלך.-נשלים נתונים לא

 עם זאת,  אנו נמחק את המידע שאנו מחזיקים עליך על פי בקשה.: הזכות למחיקת הנתונים שלך

למשל משום שאנו נדרשים לשמור את מסוימים יימחקו רק בכפוף לתקופה מוגדרת של שימור,  נתונים

הנתונים על פי חוק במקרים מסוימים, או מכיוון שאנו דורשים שהנתונים יעמדו בהתחייבויות החוזיות 

 שלנו אליך.

 .11ראה גם סעיף 

 נחסום את הנתונים שלך אם תרצה במקרים מסוימים שנקבעו בחוק, : הזכות לחסום את הנתונים שלך

 נתונים חסומים מעובדים רק במידה מוגבלת ביותר. לעשות כן.

 תוכל לבטל הסכמה תקפה שניתנה לעיבוד הנתונים שלך בכל עת.חוקיות  :הזכות לביטול הסכמה

 העיבוד של הנתונים שלך לא מושפעת מכך עד לנקודה שבה הסרת את הסכמתך.

 .11ראה גם סעיף 

  אתה יכול להתנגד לעיבוד הנתונים שלך בכל עת, אם אנו : להתנגד לעיבוד הנתונים שלךהזכות

.ז.( 1.ו. או 1) 6מעבדים את הנתונים שלך על בסיס אחת ההצדקות המשפטיות המפורטות בסעיף 

. במידה ותתנגד, נפסיק לעבד את הנתונים שלך, בתנאי שאין בסיס משכנע 2016/679( EU) לתקנה

עיבוד הנתונים שלך למטרות שיווק ישיר אינו מהווה בסיס משכנע ולגיטימי  לעיבוד נוסף. ולגיטימי

 עבורנו.

 לפי בקשתך, אנו יכולים לספק לך מידע מסוים בפורמט מובנה, נפוץ וקריא על : הזכות לניידות נתונים

 ידי מכונה.



 

DPI_HCApp_General_BSHHC-D_IL_HE_EN_ v4.0_2018_03_19 7 

 נים באמצעות רשות להגנה ניתן להגיש ערעור הנוגע לפרטיות נתו :הזכות לפנות לרשות רגולטורית

לשם כך, צור קשר עם הרשות להגנה על נתונים האחראית על מקום מגורייך או עם הרשות  על נתונים.

 להגנה על נתונים שבתחום שיפוטה אנו נמצאים )שמה מופיע מטה(.

 .baylda.dewwwBavarian Data Protection Authority (BayLDA), . 

 

c. העברה לנמענים מחוץ לאיחוד האירופי 

ו מתן פונקציות לאפליקציה כמו גם שירותים המוצעים באמצעות האפליקציה אנ בכדי לאפשרבמידת הצורך, 

במקרה  נעביר נתונים אישיים גם לנמענים מחוץ לאיחוד האירופי, במדינות הנקראות כביכול מדינות שלישיות.

מבטיחים, לפני כל שיתוף של נתונים, כי רמה מתאימה של פרטיות נתונים נשמרת אצל הנמען )למשל זה, אנו 

על בסיס החלטת הלימות שהתקבלה על ידי הנציבות האירופית עבור מדינה זו או סעיפים חוזיים בין האיחוד 

 האירופי לנמען( או כי נתת את הסכמתך לשיתוף זה.

ת של הנמענים במדינות שלישיות, וכן עותק של ההוראות הספציפיות שהוסכמו אנו נשמח לספק לך סקירה כללי

בסוף כדי לבקש זאת, אנא השתמש בפרטי הקשר המופיעים  על מנת להבטיח רמה נאותה של הגנה על נתונים.

 פרטיות מידע זו. מדיניות

 על העברת נתונים אישיים על ידי שימוש בשירותי צד שלישי. 9אנא ראה סעיף 

 

d. פרטי הקשר של קצין הגנת הנתונים 

אם יש לך שאלות הנוגעות לפרטיות נתונים או למימוש זכויותיך, תוכל להשתמש בפרטי הקשר הבאים כדי ליצור 

 קשר עם קצין הגנת הנתונים שלנו ישירות:

 

BSH Hausgeräte GmbH 

Data Protection Officer 

Carl-Wery-Str. 34 

81739 Munich, Germany 

 

Data-Protection-DE@bshg.com 
 

 2018תאריך הנפקת המסמך:  מרץ 

  

http://www.baylda.de/
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Data protection information 
for the Home Connect app  

 
 

The company Home Connect GmbH, with its registered office at Carl-Wery-Strasse 34, 81739 Munich, 

Germany (hereinafter "Home Connect" or "we") is responsible for the collection, processing and use of 

your personal data associated with the Home Connect app (hereinafter "App"). 

We collect, process and use your personal data in accordance with the applicable data privacy laws. 

The following information explains how we treat such data. 

 

13. Types of personal data 

In terms of App usage, Home Connect collects, processes and uses primarily the following types of 

personal data. 

e. User master data 

The data we collect and use when setting up a user account (registration) are as follows: 

 Details that you provide during the registration process, such as: 

– first and last name, 

– email address (user ID), 

– the country in which you operate your household appliance(s), 
– password as access protection. 

The details requested as part of the registration process may differ from country to country. 

 Information which we collect and store during the registration process: 

– language setting of your mobile device, 

– consent to and recognition of the terms of use and acknowledgement of the data 

protection information, 

– status of the user account (activated/deactivated), 

– default app tracking setting (depending on the country selection, see item 6 below for 

more information). 

 

f. Appliance master data 

The data we collect and use concerning the connection between your household appliance and the 

user account are as follows: 

– brand of the household appliance (e.g. Bosch or Siemens), 

– serial number and, if applicable, manufacture date of the appliance (so-called E number (full 

model) and FD (production) number – you can also find these details on the device label), 

– the unique identifier of the network adapter installed in the household appliance (so-called MAC 

address). 

These data are allocated to your user account for each connected household appliance under the 

"Home Connect" function. 

 

g. Appliance usage data 

The data we collect and use in relation to the usage of the household appliance are as follows: 
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 selected basic settings, program selection and preferred program settings on the household 

appliance or via the App, 

 appliance status data such as ambient conditions, condition of parts, changes in appliance 

status (e.g. different mode of operation, open or closed doors/front panel, temperature changes, 

fill levels) and appliance status messages (e.g. appliance is overheated, water tank is empty, 

etc.). 

 Video and image data (e.g. refrigerators with built-in camera) 

 

h. App usage data 

App usage data are data generated by your interaction with the App, such as the features you use, 

click behaviour relevant to App controls, drop-down menu selections, on/off switch settings. See 

item 6 for more information. 

 

14. Intended uses 

We use the above-mentioned types of data 

 to provide App features as well as the services offered via the App (1.a.-c.), 

 to fix bugs (1.b. and c.), 

 to improve the App's user friendliness (1.d.), 

 to improve our range of products and services, especially with regard to programs which are 

not used and/or which are frequently used, besides other App and household appliance 

features (1.c. and d.), and 

 for direct marketing purposes (1.a.-c.). 

The legal bases for the intended data uses in the scope of REGULATION (EU) 2016/679 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 are described in item 12 of this 

information. 

 

15. General storage periods 

 

Provided there are no statutory provisions to the contrary, the following general storage periods shall 

apply: 

 

e. User master data: Deletion as soon as the user account is deleted. 

f. Appliance master data: Removal of link to the user account upon removing the household 

appliance from the user account. 

g. Appliance usage data: User-specific storage for a period of ten (10) days. Should the user have 

consented to permission marketing, user-specific storage for the duration of validity of such 

permission marketing. 

h. App usage data: Storage in pseudonymised form to the extent that the "Enable usage-data 

tracking" function is activated. App usage data is stored for a maximum duration of 37 months from 

the date on which it was collected. 

 

16. Data processing management 

 

d. Connectivity of your household appliance 

You can use the App to manage household appliance connectivity: 
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 If required, you can set up the connection to the Home Connect server in such a way that each 

household appliance is connected separately (menu item Settings  Connectivity settings). 

After doing this: 

– the appliance usage data (1.c.) will no longer be transmitted to the Home Connect 

server, 

– certain App features will no longer be available; in particular the household appliance 

can then not be operated outside the reach of the WiFi connection, even if an internet 

data link is set up. 

 If required, you can switch off the WLAN connection for an individual household appliance 

(menu item Settings  Connectivity settings). After doing this: 

– the appliance usage data (1.c.) will no longer be transmitted to the Home Connect 

server, 

– the household appliance may only be operated from the appliance itself, not via the 

App. 

 

e. User accounts and local App data 

You can manage your user accounts via the App and delete locally stored App data. 

 You can delete your user account ("Settings"  "My account"  "Delete user account"). After 

doing this: 

– the connection between your household appliance and your user account will be 

deleted, 

– your household appliance will no longer send any appliance usage data to the Home 

Connect server provided no other user accounts are linked to the household appliance 

(see item 1.b. above). 

 Deleting the App also removes all locally stored user-specific data. 

 

f. The household appliance's factory settings 

 

You can reset your household appliance to its factory settings. After doing this: 

 the household appliance will lose its connection to the Home Connect server due to the network 

settings being reset, 

 the household appliance will no longer be linked to any previously associated user account 

(requires the household appliance to be connected to the Internet) and it will not be displayed in 

the App. 

 

Please read your household appliance's user manual before restoring the factory settings. 

 

17. Transmission or disclosure of your data to third parties 

We work together with various service providers to create and run the App and provide the respective 

services. To the extent that we have bound these service providers to process data in line with strict 

instructions in their capacity as commissioned data processors, any data processing activities 

undertaken by such providers shall not require your consent.  

The service providers we have commissioned to create and run the App: 

 Service provider for hosting services 

 Service provider for programming services 

 Service provider for hotline services 
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We only transmit your data to other recipients where necessary to fulfil a contract with you, where we 

or the recipient has a legitimate interest in the disclosure of your data, or where you have given your 

consent to that transmission. These recipients include service providers and other companies within 

our corporate group. Furthermore, data may be transmitted to other recipients in the event that we are 

obliged to do so due to legal provisions or enforceable administrative or court orders. 

Other recipients of your data are also other service providers whose offers and services (third-party 

services) can be used in connection with the App (see item 9). 

 

18. Recording App usage 

Data on App usage can be recorded by the App (see item 1.d. above). In this context, the Adobe 

Analytics service is used, which is offered by Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, 

Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland (hereinafter "Adobe"). 

If the "Enable usage-data tracking" function is activated, App usage data will be sent to and stored in 

an Adobe server in the UK. The App usage data enable you to analyse how you use the App (see item 

1.d. above). IP anonymisation is activated for this App, which means that the IP address you use is 

truncated before being sent to the server. Adobe will use this information on behalf of Home Connect 

to evaluate how you use the App and to prepare reports on App activity for Home Connect. The IP 

address transmitted from your mobile device within the context of Adobe Analytics will not be merged 

with other data held by Adobe or Home Connect without your express consent. 

You can control whether or not App usage data (incl. your IP address) is recorded and processed by 

Adobe by activating or deactivating the function "Enable usage-data tracking". Depending on the legal 

situation in your country, the "Enable usage-data tracking" function may be activated by default. 

 

19. Error reports 

We use HockeyApp (https://www.hockeyapp.net) to collect and send anonymous error reports if the 

App behaves in an unexpected way, especially if the App crashes. Our service providers and Home 

Connect shall receive error reports only with your explicit consent. We shall ask for your consent each 

time we wish to convey such information. 

 

20. Data security 

We deploy technical and organisational measures to protect your data, for example, from manipulation, 

loss and unauthorised third-party access. These measures include the use of encoding technologies, 

certificates, firewalls on the Home Connect server and password protection on the Home Connect App. 

The data security level of the Home Connect App has been tested and certified by TÜV Trust IT. We 

are constantly reviewing and improving our security measures in accordance with technological 

advancement. 

 

21. Scope of application of the data protection information 

This data protection information shall apply to the functions and services offered by Home Connect via 

the App, however it shall not apply to third-party services, even if Home Connect facilitates the use of 

such third-party services in the App (please also see the terms of use with regard to third-party services). 

The use of such third-party services is governed by the prevailing data protection provisions put in place 

by the third-party service provider and, if applicable, additional data protection information on our part 

which outline the distinctive features of these third-party services and shall only be relevant in this 

respect. 

https://www.hockeyapp.net/
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If you are referred to another service provider, Home Connect shall make reasonable and appropriate 

efforts to elucidate such referral (e.g. by embedding the service provider's content within the App using 

inline frames) if such referral is not clear. If you click on a link in the Home Connect App which calls up 

the app or website of another service provider, this is considered to be a clear referral. 

If you, the user, are located within the area of application of the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural 

persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), please note that the use of third-

party services may result in your personal data being processed in countries outside the area of 

application of the General Data Protection Regulation. 

 

22.  Changes to the data protection information 

As the App continues to undergo development – among other things, through the implementation of 

new technologies or the introduction of new services – this data protection information may need to be 

adjusted accordingly. Home Connect shall reserve the right to amend or supplement this information 

as required. Home Connect will always update the data protection information in the App; you can 

therefore familiarise yourself with the latest version at any time. 

 

23.  Rights and contact information 

If, despite our efforts to store data which is correct and up-to-date, your personal details are stored 

incorrectly, we shall correct such information upon your request. After giving us your consent for the 

collection, processing and use of your personal data, you may withdraw such consent at any time with 

effect for the future. Consent may generally be withdrawn using the respective App setting or otherwise 

through the contact information referred to in the App. 

Your personal data will be deleted if you withdraw your consent to your data being stored, if your 

personal data is no longer needed to serve the purpose pursued by such storage or if such storage is 

inadmissible for other legal reasons. Please bear in mind that, for technical or organisational reasons, 

there may be an overlap between you withdrawing your consent and your data being used, e.g. in the 

case of a newsletter which has already been sent out. Data required for billing and accountancy 

purposes or which are subject to the legal duty to preserve records are not affected by this. 

 

Should you have any questions on the topic of data protection or should you wish to exercise your rights 

to withdraw consent or to information, rectification, deletion or suspension, please contact us using the 

contact information provided in the App. 
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24.  Additional information pursuant to the REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons 

with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) 

e. Legal bases for intended data uses 

We base the following data uses on  

 the performance of a contract according article 6(1b) of Regulation (EU) 2016/679: 

– Provision of App features as well as the services offered via the App by processing the 

data categories listed in the items 1.a.-c. 

– Transfer of data categories listed in the items 1.a.-c. to service providers of third-party 

services which can be used in connection with the App (see item 9). 

 

 legitimate interests according article 6(1f) of Regulation (EU) 2016/679: 

– Bug fixing by processing the data categories listed in the items 1.b. and c. 

– The Improvement of App's user friendliness by processing the data categories listed in 

the item 1.d. 

– The Improvement of our range of products and services, especially with regard to 

programs that are not used and/or that are frequently used, besides other App and 

household appliance features by processing the data categories listed in the items 1.c. 

and d. 

 

 your consent according article 6(1a) of Regulation (EU) 2016/679: 

– Direct marketing purposes by processing the data categories listed in the items 1.a.-c. 

 

f. Your rights 

Your additional rights to item 11 are outlined below. To exercise your rights, please use the contact 

information provided at the end of this data protection information. 

 

 Your right to information about your data: We will provide you with information about the 

data we hold about you on request.  

 Your right to correct and complete your data: We will correct inaccurate information about 

you if you notify us accordingly. We will complete incomplete data if you notify us accordingly, 

provided this data is necessary for the intended purpose of processing your data. 

 Your right to delete your data: We will delete the information we hold about you on request. 

However, some data will only be deleted subject to a defined period of retention, for example 

because we are required to retain the data by law in some cases, or because we require the 

data to fulfil our contractual obligations to you. 

Please see also item 11. 

 Your right to have your data blocked: In certain legally determined cases, we will block your 

data if you would like us to do so. Blocked data is only further processed to a very limited extent.  

 Your right to withdraw consent: You can withdraw consent given for your data to be 

processed with effect for the future at any time. The legality of processing your data remains 

unaffected by this up to the point at which your consent is withdrawn. 

Please see also item 11. 

 Your right to object to the processing of your data: You can object to the processing of your 

data with effect for the future at any time, if we are processing your data on the basis of one of 

the legal justifications set out in article 6(1e or 1f) of Regulation (EU) 2016/679. In the event 

that you object we will cease processing your data, provided that there are no compelling and 
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legitimate grounds for further processing. The processing of your data for the purposes of direct 

marketing never constitutes compelling and legitimate grounds for us. 

 Your right to data portability: At your request, we can make certain information available to 

you in a structured, commonly used and machine-readable format.  

 Your right to appeal to a regulatory authority: You can lodge an appeal pertaining to data 

protection with a data protection authority. To do so, contact the data protection authority 

responsible for your place of residence or the data protection authority under whose jurisdiction 

we fall (named below).  

Bavarian Data Protection Authority (BayLDA), www.baylda.de. 

 

g. Transmission to recipients outside the EEA 

If necessary, for the provision of App features as well as the services offered via the App, we also 

transmit personal data to recipients based outside of the EEA, in so-called third countries. In this case, 

we ensure ‒ before any data is shared ‒ that either an appropriate level of data protection is maintained 

by the recipient (e.g. on the basis of an adequacy decision made by the EU Commission for the 

respective country or the agreement of standard EU contractual clauses between the European Union 

and the recipient) or that you have given your consent to said sharing. 

We are happy to provide you with an overview of the recipients in third countries and a copy of the 

specific provisions agreed to ensure an appropriate level of data protection. To request this, please use 

the contact information provided at the end of this data protection information. 

Please see item 9 for transmission of personal data by usage of third-party services. 

 

h. Contact details of the data protection officer 

If you have any questions relating to data protection or exercising your rights, you can use the following 

contact information to get in touch with our data protection officer directly: 

 

BSH Hausgeräte GmbH 

Data Protection Officer 

Carl-Wery-Str. 34 

81739 Munich, Germany 

 

Data-Protection-DE@bshg.com 
Date of issue: March 2018 

 

http://www.baylda.de/

