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Brains Unlimited B.V. tevens handelend onder de naam Scannexus, gevestigd aan de
Oxfordlaan 55, 6229 EV Maastricht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy
van al onze bezoekers. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het
gebied van de privacy.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken.

Persoonsgegevens
Brains Unlimited B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uitsluitend uw
persoonsgegevens die u rechtstreeks opgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan
ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- geslacht;
- geboortedatum;
- geboorteplaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- gegevens betreffende uw gezondheid;
- informatie over uw afspraak;
- IP-adres;
- betalingsgegevens;
- verzekeringsgegevens;
- partner;
- behandelaren (huisarts, specialist, etc.);
- uitslagen van uw diagnostisch onderzoek (laboratorium uitslagen; beeldmateriaal zoals

röntgenfoto’s; CT-scans; Echo en MRI beeldmateriaal);
- verslagen en adviezen van behandeld artsen – met eventuele vertalingen daarvan.

Bijzondere persoonsgegevens
Brains Unlimited B.V. kan indien dit in het kader van haar dienstverlening gewenst is, de
bovengenoemde gegevens omtrent uw gezondheid verwerken.



Doeleinden en grondslagen gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:

- Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Het bijhouden van uw medisch dossier;
- Het inplannen van een afspraak;
- Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) medische behandeling(en);
- Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
- Het verbeteren van onze dienstverlening aan u;
- Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
- Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
- Het verzorgen van een vertaling van medische bevindingsverslagen van een behandeld

arts;
- Het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Verzenden van onze nieuwsbrief;
- Het afhandelen van uw betaling.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Brains Unlimited B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Tenzij wettelijk verplicht, delen wij uw gegevens alleen
met derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een
overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook
komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig
zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Brains Unlimited B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een werknemer van Brains Unlimited B.V.) tussen zit.

Bewaartermijnen
Brains Unlimited B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de
gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.



Beveiligingsmaatregelen
Brains Unlimited B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij
passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben uitsluitend
toegang tot deze gegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het
ondersteunen van de website.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via information@scannexus.nl .

Uw rechten
In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u verschillende rechten die
u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens.
Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om
de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen
een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de
gegevensverwerking te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoek kenbaar maken door te mailen naar: information@scannexus.nl . Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en daarmee misbruik te
voorkomen, 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. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons .

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig
zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. De meest actuele versie van ons
privacy statement kunt u steeds terugvinden op www.scannexus.nl. Deze privacyverklaring
is bijgewerkt op [20 augustus 2018].


