Політика конфіденційності програми WA Notify
Ця політика конфіденційності застосовується до програми WA Exposure Notifications (Сповіщення
про ризик зараження в штаті Вашингтон) щодо COVID-19. Це офіційна технологія сповіщення про
ризик зараження в штаті Вашингтон, створена під наглядом Washington State Department of Health
(Департамент охорони здоров’я штату Вашингтон) і схвалена ним.
Інформація, яка збирається та використовується
Відповідно до цілей Google і Apple, під час розробки програми WA Exposure Notifications (інша
назва – WA Notify (Сповіщення в штаті Вашингтон)) головним пріоритетом було захистити
конфіденційність користувачів. Програма WA Notify збирає лише дані, що не містять інформації, за
якою вас можна ідентифікувати, а саме:
• Випадкові коди
o Випадкові коди передаються через Bluetooth між смартфонами користувачів програми
WA Notify, коли вони перебувають поруч один з одним.
o Випадкові коди генеруються вашим смартфоном, а не програмою WA Notify і
зберігаються на ньому.
o Випадкові коди використовуються, тільки щоб дати програмі WA Notify і вашому
смартфону змогу перевірити можливі випадки інфікування на COVID-19.
o Випадкові коди зберігаються не більше 30 днів.
• Код підтвердження
o Якщо ваш результат тесту на COVID-19 виявився позитивним і до вас звернулися
представники організації з охорони здоров’я, вони обов’язково запитають, чи
користуєтеся ви програмою WA Notify. Якщо так, ви отримаєте від них код
підтвердження, який потрібно ввести в програмі WA Notify.
o Після введення коду підтвердження ваші випадкові коди передаються іншим
користувачам програми WA Notify, які перебували поруч із вами, анонімно
повідомляючи, що вони могли заразитися.
o Ви самі вирішуєте, чи вводити код підтвердження.
• Журнали використання
o Як і майже будь-яка програма або мережева служба, WA Notify автоматично створює
журнали про використання. У цих журналах міститься певна інформація про ваш
смартфон. Така інформація використовується для усунення проблем із програмою
WA Notify.
o У журналах не записуються випадкові коди або коди підтвердження. Їх неможливо
використати, щоб зв’язати будь-який тип коду з вами або вашим смартфоном.
o Журнали автоматично видаляються через 7 днів після їхнього створення.
• Аналітичні дані
o Якщо ви дасте дозвіл на здійснення додаткової аналітики, обмежені зведені дані
передаватимуться у відомство охорони громадського здоров’я. Це дасть змогу
вдосконалити програму.
o До таких даних належить статистика використання програми. Вони не містять жодної
інформації, за якою вас можна ідентифікувати.
o Від надання доступу до цих даних можна відмовитися, вимкнувши надсилання
аналітичних даних у програмі.
Програма WA Notify не збирає інформацію про розташування з вашого смартфона, не збирає та не
розповсюджує інформацію, за якою вас можна зв’язати з генерованими вами випадковими кодами
або кодами підтвердження.
Період надсилання вашої інформації
Доки ви не введете код підтвердження, ми самі не збиратимемо та нікому не передаватимемо
будь-які ваші особисті дані. Якщо ви введете код, програма WA Notify поділиться вашими
випадковими кодами з іншими смартфонами, що перебували поруч із вашим смартфоном. Жодна
особа, яка не має доступу до вашого смартфона, не зможе зв’язати код підтвердження з вами.
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Захист даних
Випадкові коди захищено програмою WA Notify за допомогою системи Exposure Notification
Framework (Система сповіщення про ризик), розробленої компаніями Google і Apple. У цій системі
містяться конкретні вимоги до шифрування та передавання даних. Програма WA Notify не зберігає
та не генерує ваші випадкові коди, за це відповідає ваш смартфон.
Ваші права, пов’язані з вашою інформацією
Оскільки без вашого смартфона ми не можемо зв’язати з вами код підтвердження або журнали
використання програми, у нас немає можливості безпечно надати вам інформацію або видалити її,
якщо потрібно. Керування програмою WA Notify здійснюєте ви. Ваш смартфон має забезпечити
можливість у будь-який момент вимкнути сповіщення про ризик зараження або видалити журнали
зараження, що зберігаються на ньому. До того ж, ви можете будь-коли видалити програму
WA Notify. У такому випадку всі збережені випадкові коди будуть видалені.
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