BEHAPP
Wat is BEHAPP?
BEHAPP is een Android dienst (een app) die op de achtergrond informatie verzamelt voor
wetenschappelijk onderzoek, over uw gedragspatronen . Bepaalde aspecten van uw gedrag
worden met behulp van deze app op uw telefoon bijgehouden. Wanneer uw telefoon een
ander besturingssysteem dan Android heeft, is het helaas niet mogelijk om aan dit onderzoek
deel te nemen.

Wat wordt er bijgehouden?
BEHAPP verzamelt verschillende soorten data die kunnen worden gerelateerd aan gedrag:
locatiedata, scans voor bluetooth apparaten en WIFI access points. De app meet ook het
gebruik van social media, zoals Whatsapp, Facebook of Instagram. Daarnaast wordt
bijvoorbeeld ook vastgelegd hoe vaak er gebeld wordt.

En mijn privacy?
BEHAPP slaat nooit direct identificeerbare informatie op zoals namen of adressen. BEHAPP voert ook
geen verwerking of analyse uit op de inhoud van telefoongesprekken of SMS berichten. BEHAPP
meet alleen dat er gebruik wordt gemaakt van social media, nooit de inhoud. Alle data zijn beveiligd
en versleuteld middels actuele veiligheidsmaatregelen binnen het veld. Wilt u meer weten over uw
privacy dan kunt u de privacy policy vinden op http://behapp.org/privacy. Een directe link naar de
privacy staat ook in het hoofdscherm van de App.

Wat gebeurt er met mijn batterij?
De batterijduur van uw telefoon zal waarschijnlijk verminderen. Dit omdat de app de hele dag op de
achtergrond meeloopt. Na afloop van de onderzoeksperiode (u krijgt hierover bericht via de app) zal
de batterijduur terug gaan naar het niveau van vóór activatie van BEHAPP. Het kan gebeuren dat uw
telefoon u waarschuwt dat BEHAPP van de batterij van uw telefoon verbruikt. De app geeft u dan de
optie om BEHAPP te beperken of te deactiveren. Voor het verkrijgen van een compleet beeld via
BEHAPP willen we u vragen om deze waarschuwing te negeren en de app op de achtergrond van uw
telefoon verder te laten lopen. Bij deelname aan BEHAPP krijgt u in ieder geval een powerbank om te
voorkomen dat uw batterij gedurende de dag helemaal leegloopt.

Telefoon kwijt geraakt of gestolen?
Stel het onderzoeksteam alstublieft hiervan op de hoogte. Wij zorgen er dan voor dat de BEHAPP op
de gestolen of kwijtgeraakte telefoon geblokkeerd wordt, en alle data verwijderd worden.

Bij vragen mail onderzoeker Inge van der Heijden iheijde@its.jnj.com

