Privacy statement
Dit privacy statement informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door Mediq
Nederland B.V. (Rijnzathe 10, De Meern) en de aan haar gelieerde ondernemingen (een
overzicht kunt u vinden op www.mediq.com), hierna gezamenlijk “Mediq”. De Mediq
ondernemingen kunnen uw persoonsgegevens onderling delen voor de verwerkingen
beschreven in dit privacy statement.
Mediq kan dit privacy statement zonder voorafgaande aankondiging van tijd tot tijd aanpassen
(datum laatste aanpassing: 13 april 2017). Wij adviseren u daarom onze website regelmatig te
controleren voor het meest recente document. Indien u jonger dan 16 jaar bent, of onder
curatele bent gesteld, is de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger vereist teneinde
gebruik te maken van de dienstverlening van Mediq.
Mediq verwerkt persoonsgegevens (inclusief gegevens betreffende de gezondheid), waaronder
Mediq verstaat, elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren,
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke weten regelgeving, alsmede een mogelijke toestemmingsverklaring voor de betreffende
dienstverlening. Meer specifiek kan Mediq persoonsgegevens van u, historische en nieuwe,
opvragen bij uw zorgverleners en tezamen met uw reeds bij Mediq bekende persoonsgegevens
combineren, analyseren en bewaren in een database. Mediq kan deze persoonsgegevens
bewerken tot een rapportage of dashboard en deze verstrekken aan uw zorgverleners en
zorgverzekeraars. Mediq kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te kunnen benaderen
voor de verbetering van de producten en diensten van Mediq en om u te informeren over de
producten en diensten van Mediq.
Mediq zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van
bovengenoemde doeleinden, doch maximaal 3 jaar, verwerken en bewaren (met uitzondering
van gegevens die onderdeel uitmaken van het patiëntendossier en 15 jaar moeten worden
bewaard).
Mediq heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.
U heeft de mogelijkheid Mediq te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien en/of deze te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist,
onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Voorts
heeft u onder omstandigheden het recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet
aan te tekenen. Mediq beëindigt de verwerking terstond, indien zij het verzet gerechtvaardigd
acht. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit
automatisch dat u geen gebruik kunt maken van de dienstverlening van Mediq. U kunt de
hiervoor beschreven rechten uitoefenen door contact op te nemen via privacy@mediq.com.
Mediq staat onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Informatie hierover kunt
u vinden op www.igz.nl.

