Spottimettä tietosuojaseloste
Spottimettä on harrastepohjalta tehty sovellus. Spottimettä on
ilmainen käyttäjälle, eikä sovelluksella tehdä voittoa.

Käyttäjältä kerätyt tiedot:
Sovellus käyttää tietojen tallentamiseen Google Firebasea. Firebasen
käyttöehdot voit lukea täältä
https://firebase.google.com/support/privacy . Firebase luo sinulle
tunnisteen, joka on linkitetty Google tiliisi. Vain ylläpito näkee
tunnukseen linkitetyn sähköpostiosoitteesi. Google kirjautumista
käytetään, jotta tunniste säilyy samana, vaikka laitetta vaihtaa.
Tunniste mahdollistaa, ettei tietokantaan pääse kuin sovelluksen
kautta.
Jos käyttäjä lisää spotin kartalle, tallennetaan osaksi spotin tietoja
käyttäjän Firebasen tunniste. Tunnistetta käytetään rajoittamaan
epäasiallisia käyttäjiä, turhien spottien massapoistamisen
helpottamiseksi sekä asetuksissa olevien tilastojen
mahdollistamiseksi. Tunnisteen avulla voidaan rajoittaa epäasiallista
käyttäjää avaamasta sovellusta. Tunniste mahdollistaa myös omien
spottien muokkauksen.
Lisäksi käytettävän laitteen perusteella luodaan myös tunniste, jonka
avulla voidaan antaa käyttäjälle porttikieltoja.

Sovelluksen pyytämät luvat
Sovellus käyttää sijaintia vain oman sijainnin näyttämiseksi kartalla.
Sijainnista ei tallenneta mitään tietoja.
Sovellus tarvitsee luvan internetin käyttöön. Kartan kaikki kohteet
ovat tallennettuna Firebase palveluun, joten ilman internettiä
kohteita ei saa ladattua.
Valokuvien lisäämistä varten sovellukselle tarvitsee myöntää lupa
lukea tiedostoja. Sovellus ei käytä lupaa muuhun kuin valitun
valokuvan lisäämiseen.
Tiedostojen kirjoitus -lupaa tarvitaan valokuvien lisäämiseen ja
spottien merkkien himmentämiseen.
Virheilmoitusta lähettäessä sovellus kirjoittaa käyttäjän ilmoittaman
vian ja vikaa koskevan spotin nimen tekstitiedostoon, joka lähetetään
Firebaseen. Sovellus korvaa uudessa vian ilmoituksessa vanhan
tekstitiedoston.
Valokuvaa lisättäessä sovellus pienentää valokuvan kokoa. Sovellus
tallentaa pienennetyn kuvan laitteelle, jonka jälkeen lähettää kuvan
Firebaseen. Sovellus myös lähettää tekstitiedostossa spotin nimen,
käyttäjän tunnisteen, Firebasen tunnuksen ja spotin koordinaatit
Firebaseen. Tämä tehdään, jotta voidaan tunnistaa ja estää
roskapostikäyttäjiä.
Spottia lisättäessä spotin nimi ja koordinaatit lähetetään
tekstitiedostossa Firebaseen. Tiedosto tallennetaan aluksi
laitteeseen. Mikäli lisäät uuden spotin, vanha tiedosto korvataan
uudella. Tämä helpottaa ylläpitoa tarkastamaan uudet spotit.
Spotteihin voi lisätä kommentteja. Kommenttia lisätessä luodaan
tekstitiedosto, jonka sisältönä on kommentti, laitteen tunnus,
Firebasen tunnus, spotin nimi ja koordinaatit. Tekstitiedosto
lähetetään Firebaseen ylläpidon tarkastettavaksi. Ylläpito voi
tekstitiedoston perusteella antaa sovelluksen käyttökiellon laitteelle
tai poistaa kommentin.
Omia spotteja pystyy poistamaan. Poistaminen ei poista valokuvaa,
vaan linkin valokuvaan, joten spotin poistamisesta lähetetään
tekstitiedostona tieto ylläpidolle. Tiedostossa on poistajan tunnus,
linkki valokuviin ja spotin nimi. Tämä tiedosto lähetetään spottien
laadun varmistamiseksi, vaikka spotissa ei olisi kuvia.
Laitteelle tallennetut tiedot
Voit himmentää haluamasi spottien markerit melkein läpinäkyviksi.
Jotta himmennys säilyisi sovelluksen sulkemisen jälkeen, tallennetaan
tiedot spoteista laitteellesi tekstitiedostoon.
Sovelluksen checkboksien tilat tallennetaan laitteelle, jotta ne
säilyisivät sovelluksen uudelleenkäynnistyksen yli.
Käyttäjän suosima kieli tallennetaan myös laitteelle.

Yhteydenotto
Jos heräsi kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä sähköpostitse
info@spottimetta.fi tai Instagramissa @spottimetta.

