PRIVACY POLICY
Algemeen
In deze Privacy Policy leest u welke persoonsgegevens in de MindApp worden verwerkt en
voor welke doeleinden. Deze Privacy Policy is van toepassing op Gebruikers van de
MindApp en maakt deel uit van de Gebruiksvoorwaarden tussen Gebruiker en Stichting Into
The Clear (hierna: “Stichting ITC” of “wij” “ons” “onze”). De met een hoofdletter geschreven
begrippen hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden.
Contactgegevens
Stichting ITC is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens en gevestigd aan de Prinsenhofssteeg 7, 1012 EE in Amsterdam. U kunt
ons bereiken op per e-mail via mindapp@intotheclear.com
Verwerking persoonsgegevens
In de MindApp verwerken wij de volgende (categorieën) van persoonsgegevens van u:
1. Accountgegevens: naam, patiëntnummer, geboortedatum, e-mailadres
- Diagnose
- Behandeling
- soort behandeling
- startdatum behandeling
2. Voorgeschreven medicatie en innameregimes:
- naam medicijn
- startdatum inname
- einddatum inname of aantal keer dat medicatie ingenomen moet worden
- terugkeerpatroon
- tijdstip(pen) van inname
- indien relevant: aanbevolen dosering
3. Medicatiegebruik:
- gepland en daadwerkelijk tijdstip
- uitstel van inname
- het ontbreken van innameregistratie door Gebruiker
4. Self Assessment:
- registratie van ‘algemeen gevoel’ (goed, oké, slecht)
- registratie van mate van hoofdpijn, misselijkheid, moeheid
- registratie van koorts
- registratie van aantal epileptische aanvallen
5. Behandelteam:
- registratie welke zorgverleners onderdeel uitmaken van het behandelteam van
Gebruiker
6. Loggegevens: vastlegging van invoer en wijzigingen van bovengenoemde gegevens door
Gebruiker en het tijdstip daarvan.
Toestemming
De bovengenoemde persoonsgegevens worden uitsluitend in de MindApp verwerkt indien u
hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Bij het aanmaken van uw
gebruiksaccount wordt u hierom gevraagd.
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door een email te sturen naar mindapp@intotheclear.com.
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Doeleinde(n)
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het verlenen
van de diensten zoals omschreven in de Gebruiksvoorwaarden, namelijk het faciliteren van
de MindApp.
Gebruik e-mailadres
Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het doen van meldingen, welke nodig zijn om de
diensten, zoals omschreven in de Gebruiksvoorwaarden, te kunnen leveren en verbeteren.
Daarnaast sturen wij periodiek een nieuwsbrief naar dit e-mailadres. U kunt zich te allen
tijde afmelden voor deze nieuwsbrief via de link onderaan het e-mailbericht.
Toegang tot persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor zorgverleners van het
Hersentumorcentrum van VUmc.
Daarnaast maken wij gebruik van externe leveranciers die een dienst aan ons leveren en uw
persoonsgegevens verwerken, zoals software ontwikkelaars. Met deze partijen sluiten wij
verwerkersovereenkomsten waarin duidelijke afspraken staan over de beveiliging van uw
gegevens.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derde
partijen, tenzij Stichting ITC in redelijkheid oordeelt dat zij wettelijk verplicht is tot het
verstrekken van uw gegevens.
Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden, zullen deze persoonsgegevens niet
buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt, tenzij hiervoor
aanvullende afspraken zijn gemaakt met deze derden, of wanneer maatregelen zijn
genomen om ervoor te zorgen dat uw privacy is gewaarborgd.
Bewaartermijn
Wij zullen de via de MindApp verwerkte persoonsgegevens uiterlijk 1 jaar na beëindiging van
de Overeenkomst vernietigen. Hierna kunnen enkel geanonimiseerde gegevens worden
verwerkt in het kader van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met VUmc.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorisch beveiligingsmaatregelen getroffen om
uw persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens. De
gegevensuitwisseling tussen de MindApp en de systemen van Stichting ITC vindt plaats via
een beveiligde server.
Uw rechten
U kunt te allen tijde een verzoek doen tot inzage, rectificatie of verwijdering van
persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen het
gebruik van uw persoonsgegevens of aan ons vragen dit gebruik te beperken. Om de
hierboven omschreven rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar
mindapp@intotheclear.com.
Cookies
De MindApp gebruikt uitsluitend cookies voor zover dit noodzakelijk is om de technische
werking van de MindApp te garanderen. Er worden geen cookies van derden gebruikt.
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Wijzigingen Privacy Policy
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. U wordt van deze wijzigingen op de hoogte
gesteld.
Klachten
Als u vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Vragen
Indien u vragen heeft over deze Privacy Policy kunt u contact opnemen met de Stichting
ITC via mindapp@intotheclear.com.
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