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1

SERVICING LABORATORIES

1.1

Momenteel zijn de dienstverlenende laboratoria Laboratorium Healthcare Medical B.V.,
gevestigd te Gemeente Eindhoven, Nederland, met kantoren aan Esp 220-, 5633 AC
Eindhoven, Nederland, en;

1.2

T.L.R. Technisch Laboratorium Rotterdam B.V., gevestigd te Gemeente Ridderkerk,
Nederland, Handelsweg 70, 2988 DB Ridderkerk, Nederland.

1.3

Huidige en toekomstige laboratoria die dele uitmaken van MegaPrep worden Hierna
aangeduid als de Laboratoria (“Laboratoria”). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn wij
de “verwerkingsverantwoordelijke” voor het verwerken van Persoonsgegevens zoals
beschreven in dit Privacybeleid (“Privacybeleid”).

2

SERVICES

2.1

De Laboratoria leveren diensten die specifiek worden aangevraagd door de eindgebruikers
van MegaPrep. (“Diensten”). Lees meer over onze Diensten op de website van de
Laboratoria, momenteel te vinden op <link website>.

2.2

Bij het verlenen van Diensten verwerken de Laboratoria informatie die betrekking heeft op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen (“Persoonsgegevens”). Op deze
verwerking van Persoonsgegevens zijn mogelijk verschillende wetten en regelgevingen
van toepassing, zoals maar niet beperkt tot de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“GDPR”).

2.3

In deze Privacy Policy leggen we uit waarom en hoe we Persoonsgegevens verwerken..
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens door
Laboratoria met betrekking tot de aangeboden Diensten.

2.4

Naast dit Privacybeleid zijn de volgende documenten van toepassing op onze Diensten:

3
3.1

2.4.1

Onze Algemene Voorwaarden, die hier kunnen worden nagelezen in de
toepassing: www.megaprep.com

2.4.2

Ons Cookiebeleid, dat hier kan worden geraadpleegd: www.megaprep.com

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens - Bij het gebruik van onze Diensten verzamelen en verwerken de
Laboratoria de volgende Persoonsgegevens van betrokkenen::
3.1.1

Lichaamsmateriaal om de Dienst uit te voeren, zoals speeksel;

3.1.2

De resultaten van de (diagnostische) test.
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3.2

Bron - Wij verzamelen en ontvangen de Persoonsgegevens onder 3.1 van de betrokkene
die ons Persoonsgegevens verstrekt die wij gebruiken om onze Diensten aan te bieden. Er
worden geen verdere of openbare bronnen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3

Doel - De in paragraaf 3.1 genoemde Persoonsgegevens worden verwerkt voor de
volgende doeleinden:

3.4

3.5

3.3.1

Om de Laboratoria toe te laten de Diensten aan te bieden die wij aanbieden en
die door de betrokkene worden gewenst in het kader van de vervulling; en

3.3.2

Om de Laboratoria in staat te stellen de overeenkomst tussen ons en de
behandelaar uit te voeren waarvoor de betrokkene zijn uitdrukkelijke processing
toestemming heeft gegeven met betrekking tot de verwerking van de bijzondere
persoonsgegevens.

Rechtsgrond – De rechtsgronden voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals
genoemd in paragraaf 3.1 zijn:
3.4.1

Als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkenen
partij zijn, of om op verzoek van de betrokkenen maatregelen te nemen voordat
een overeenkomst wordt gesloten;

3.4.2

uitdrukkelijke toestemming met betrekking tot de verwerkte bijzondere
persoonsgegevens; en

3.4.3

Wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing kunnen zijn.

Bewaring - Wij hanteren de volgende bewaartijden, tenzij de Laboratoria wettelijk verplicht
zijn om de Persoonsgegevens langer te bewaren:
3.5.1

3.6

4
4.1

De resultaten van de (diagnostische) test: 4 weken na volledige betaling.

In bepaalde gevallen zijn wij op grond van de Wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht specifieke categorieën van
Persoonsgegevens gedurende ten minste 20 jaar te bewaren.
DERDEN, ONTVANGERS EN OVERDRACHT
Wij kunnen de Persoonsgegevens delen met derden (ontvangers) indien dit noodzakelijk is
voor een of meer van de hierboven vermelde doeleinden. De volgende categorieën
ontvangers kunnen toegang hebben tot de Persoonsgegevens van de betrokkene:
4.1.1

verbonden groepsondernemingen, indien dit noodzakelijk is voor de naleving,
van de regelgeving, interne verslagen, audits of beveiligingsdoeleinden, of voor
de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkenen;

4.1.2

onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele
dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld voor nalevingsdoeleinden;

4.1.3

overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten,
rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke
verplichting hebben om hun Persoonsgegevens te verstrekken;

4.1.4

aanbieders van IT-diensten die wij voor onze systemen gebruiken;
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4.1.5

betalingspartners om verschillende betalingsmogelijkheden mogelijk te maken;
en

4.1.6

partnerlaboratoria waarmee wij samenwerken om (diagnostische) tests uit te
voeren.

4.2

De Laboratoria kunnen Persoonsgegevens doorgeven aan deze partners om de
overeenkomst zoals aangegaan uit te voeren. Bij de doorgifte van Persoonsgegevens aan
onze partners streven we ernaar om zo weinig mogelijk Persoonsgegevens door te geven.

4.3

De derde partijen die uw gegevens ontvangen of er toegang toe hebben, kunnen zich
buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wanneer wij gegevens
waarvoor wij verantwoordelijk zijn, doorgeven aan landen buiten de EER (de zogenaamde
“derde landen”), zorgen wij voor “passende waarborgen”. Meer in het bijzonder binden wij
ontvangers van Persoonsgegevens contractueel om uw gegevens te beschermen met
behulp van de Standaard Contractuele Clausules (SCC’s) zoals goedgekeurd door de
Europese Commissie. Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in
derde landen) per geval beoordelen of de wet of de praktijk van het derde land de
doeltreffendheid van de SCC’s vermindert. In die gevallen zullen wij aanvullende
maatregelen nemen om de leemten in de bescherming op te vullen en deze op het door de
EU-wetgeving vereiste niveau te brengen..

5
5.1

5.2

RIGHTS
De GDPR verleent betrokkenen, afhankelijk van de omstandigheden, de volgende rechten:
5.1.1

Het recht op toegang tot Persoonsgegevens;

5.1.2

Het recht op rectificatie van Persoonsgegevens;

5.1.3

Het recht om de Laboratoria te verzoeken om de Persoonsgegevens te wissen;

5.1.4

Het recht om aan de Laboratoria te vragen of de verwerking van de
Persoonsgegevens kan worden beperkt;

5.1.5

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking;;

5.1.6

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;

5.1.7

wanneer de verwerking op toestemming berust: het recht om die toestemming
te allen tijde in te trekken, zonder dat die intrekking gevolgen heeft voor de
rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking; en

5.1.8

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit,
bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

De Laboratoria nemen geen geautomatiseerde beslissingen, met inbegrip van profilering
zoals bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR.
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6
6.1

7
7.1

8
8.1

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
De Laboratoria hecht veel waarde aan een veilige verwerking van Persoonsgegevens.
Daarom kunnen we beveiligingsmaatregelen nemen, zoals, maar niet beperkt tot, zoals
aangewezen:
6.1.1

Anonimisering, pseudonimisering en ecryptie van Persoonsgegevens;

6.1.2

Het vermogen om de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid
en veerkracht van verwerkingssystemen en -diensten te waarborgen;

6.1.3

Het vermogen om de beschikbaarheid van en toegang tot Persoonsgegevens
tijdig te herstellen in geval van een fysiek of technisch incident; en

6.1.4

Een process voor het regelmatig testen, beoordelen en evalueren van de
doeltreffendheid van technische en organisatorische maatregelen om de
beveiliging van de verwerking te waarborgen.

AMENDEMENTEN
De Laboratoria kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Gelieve de Website te
raadplegen voor eventuele updates en steeds ons meest recente Privacybeleid te lezen
alvorens Persoonsgegevens te verrstrekken aan de Laboratoria.
VRAGEN
Heeft u vragen, zorgen of opmerkingen over dit Privacybeleid, de verwerking van
Persoonsgegevens of de Diensten van de Laboratoria? Neem dan contact op met
info@megapreplab.nl
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