Privacybeleid MEMIC
Definities
Privacybeleid:

Onderhavig privacybeleid;

Gebruiker:

Iedereen die deze Website bezoekt;

GCP:

Good Clinical Practice; naleving regels ICH GCP richtsnoer tbv
medisch onderzoek;

Informed Consent:

Informed Consent / toestemmingsverklaring Gebruiker;

MEMIC:

MEMIC, centrum voor data- en informatiemanagement, gevestigd te
Maastricht aan de Peter Debeyelaan 1, onderdeel van de Faculty of Health,
Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gevestigd te
Maastricht aan de Minderbroedersberg 4-6;

(M)ETC:

(Medisch) Etische Toetsings Commissie;

Opdrachtgever:

Contractant / Onderzoeker;

Persoonsgegeven:

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;

Website:

De website onder www.memicmaastricht.nl;

WBP:

Wet Bescherming Persoonsgegevens;

WMO:

Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
In dit Privacybeleid is vastgelegd hoe MEMIC de Persoonsgegevens en andere privacygevoelige
informatie van haar Gebruikers verwerkt.
De navolgende Persoonsgegevens zullen door MEMIC worden verwerkt:
a. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode,
woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de
betrokkene, waaronder begrepen diens zakelijk adres;
b. gegevens met betrekking tot de te verzenden en verzonden informatie;
c. andere gegevens dan bedoeld onder a en b die noodzakelijk zijn met het oog op het
onderhouden van het contact met betrokkenen.
MEMIC verzamelt Persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker
deze Persoonsgegevens (via de Opdrachtgever) aan MEMIC heeft doorgegeven, bijvoorbeeld
door verzoek vanuit betreffend onderzoek om gegevens door te geven aan MEMIC. Deze
gegevens mogen alleen gevraagd worden aan de Gebruiker als deze voor deelname onderzoek
ook een Informed Consent (IC) getekend heeft.
MEMIC gebruikt de Persoonsgegevens en andere privacygevoelige data enkel voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verstrekt aan MEMIC. Als de Gebruiker Persoonsgegevens verstrekt, gebruikt
MEMIC deze gegevens om te reageren op vragen, een bestelling te verwerken, informatie aan te
bieden met betrekking tot bepaalde diensten en/of producten, de Gebruiker in de gelegenheid te
stellen om deel te nemen aan een bepaald onderzoek of om Gebruiker toegang te bieden tot
aanvullende informatie of aanbiedingen. Indien Gebruiker niet wil dat bepaalde Persoonsgegevens worden gebruikt voor een bepaald doel, dan kan Gebruiker rechtstreeks contact
opnemen met MEMIC.
Minderjarigen
In sommige gevallen vraagt MEMIC expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te
kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de
toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan
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MEMIC. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan MEMIC verstrekte gegevens
aanpassen of verwijderen.
Doorgifte aan derden
MEMIC zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
-

-

de doorgifte geschiedt aan een door MEMIC voor de in dit Privacybeleid opgesomde
doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker MEMIC een bewerkersovereenkomst heeft gesloten, die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt
ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking
tot de te verrichten verwerkingen; of
MEMIC op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven
aan bevoegde instanties.

Melding
De verwerking van de gegevens valt onder één van de vrijstellingen onder de Wet bescherming
persoonsgegevens en er is dus geen melding bij het College Bescherming Persoonsgegevens
vereist.

Wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van
zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen
heeft over dit Privacybeleid, kan de Gebruiker contact opnemen met MEMIC.

Bewaartermijn
MEMIC bewaart alle Persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie conform de
wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging
MEMIC heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de
Persoonsgegevens en andere privacygevoelige informatie van Gebruikers te beveiligen tegen
verlies of onrechtmatige verwerking. De gegevens worden opgeslagen in een NEN-7510
gecertificeerde omgeving. Onderzoeksdata worden altijd apart opgeslagen van privacygevoelige
data. Alle datamanagers van MEMIC hebben een Good Clinical Practice certificering. Alle
medewerkers van MEMIC hebben een persoonlijke geheimhoudingsverklaring getekend.

Wijzigingen in het Privacybeleid
MEMIC behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op de
website van MEMIC bekend worden gemaakt. MEMIC adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig
op website van MEMIC te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid
is bijgewerkt op 7 mei 2015.
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