Privacyverklaring Inreda informatieaanvragers en studie geinteresseerden.D01
0.
Inleiding
In deze privacyverklaring geeft Inreda Diabetic (verwerkingsverantwoordelijke) informatie over de manier
waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. In dit document
leest u waar uw gegevens worden opgeslagen en met welk doel dit gebeurt. Daarnaast worden al uw
rechten met betrekking tot uw gegevens vermeld en informeren wij u hoe u gebruikt kunt maken van
deze rechten.
1.
Bedrijfsgegevens
Inreda Diabetic B.V.
Klavermaten 65-5,
7472 DD Goor
+31 (0) 547 26 26 28
privacy@inredadiabetic.nl
2.
Doel
Uw gegevens worden opgeslagen met het doel om u informatie te kunnen verstrekken over de voortgang
van de ontwikkeling van de Inreda Artificial Pancreas (AP). Wanneer u uw gegevens verstrekt vanwege
interesse in deelname aan een studie naar de AP, slaan wij uw gegevens op om na te gaan of uw
gegevens voldoen aan de studiecriteria en om u op de hoogte te brengen over deelname aan
toekomstige studies. Deze gegevens zullen zonder uw toestemming nooit worden afgestaan aan of
gedeeld met derden.
3.
Rechtmatige grondslag
Gebaseerd op punt 2 van dit document verwerken wij uw gegevens onder de rechtmatige grondslag van
“uitvoering van de overeenkomst”. Dit betekent dat wij uw gegevens nodig hebben, omdat de gesloten
overeenkomst inhoudt dat u op de hoogte gehouden wilt worden van de laatste ontwikkelingen van de
AP en/of u zich aanmeldt om mogelijk deel te nemen aan een toekomstige studie. Om deze
overeenkomst te kunnen nakomen hebben wij uw gegevens nodig, welke wij ook om die reden opslaan.
Door op het invulscherm van onze website akkoord te gaan met deze grondslag en uw gegevens in te
vullen, geeft u ons toestemming de gegevens conform deze regeling op te slaan.
4.
Gegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken:
Informatieaanvragers:
Voor- en achternaam
Geslacht
E-mailadres
Geïnteresseerden in de studie:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adres en land
Voor- en achternaam ouder/verzorger (indien toepasselijk)
Adres ouder/verzorger (indien toepasselijk)
Insuline gebruik
Behandelend ziekenhuis
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
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gegevens hebben verzameld van een minderjarige onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op via
privacy@inredadiabetic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
5.
Ontvangers
De gegevens die Inreda Diabetic ontvangt en verwerkt worden beheerd in ons Customer Relationship
Management (CRM) systeem. De gegevens die u heeft ingevuld via de website, komen automatisch in dit
CRM-systeem terecht.
6.
Opslag
Inreda Diabetic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden verwijderd nadat de
grond waarop de gegevens verzameld worden, niet meer geldig is. U kunt een beroep doen op uw
rechten en de gegevens eerder laten verwijderen.
7.
Beveiliging
Van uw gegevens worden geen fysieke kopieën gemaakt, ze worden enkel opgeslagen in ons CRMsysteem. Ons CRM-systeem is alleen toegankelijk met een inlognaam en wachtwoord en inloggen op een
nieuwe locatie is alleen mogelijk met een twee-staps verificatie. De website is beveiligd via een SSLcertificaat en verschillende firewalls. Alleen bepaalde personen hebben toegang om de website te
wijzigen en dit is versleuteld via ingewikkelde wachtwoorden.
8.
8.1
8.2

8.3
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8.5
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Uw rechten
Recht op inzage
U heeft het recht om uw gegevens die Inreda Diabetic heeft verwerkt, te allen tijde in te zien.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? U heeft het recht om uw gegevens te
rectificeren.
Recht op wissen van gegevens
Indien u wilt dat uw gegevens niet langer bij Inreda Diabetic vastgelegd zijn en bewaard worden,
heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen.
Bezwaar maken
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens door Inreda.
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beheren in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Klachtrecht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u van
mening bent dat Inreda Diabetic niet juist met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Gebruikmaken van uw rechten
U kunt van deze rechten gebruikmaken door een e-mail te sturen naar privacy@inredadiabetic.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
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