ABBOTT DIABETES CARE
Ingangsdatum: mei 2018
Online privacyverklaring van Abbott LibreView voor professionele gebruikers
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via de
LibreView-website op www.Libreview.com (de “Site”), onder beheer van Abbott Diabetes Care. Deze
privacyverklaring is een aanvulling op de kennisgevingen op de LibreView-website. Hierin wordt ook de informatie
beschreven die u, als professioneel gebruiker, aan uw patiënten moet geven.
Deze privacyverklaring is van toepassing op professionele bezoekers van de site en professionals die een
LibreView-systeemaccount aanmaken als professioneel gebruiker. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing
op persoonlijke gegevens die zijn verzameld door het gebruik van andere websites die worden beheerd door
Abbott Laboratories (waaronder dochterbedrijven en partners), het gebruik van FreeStyle-software, het gebruik
van externe websites of informatie die offline is verzameld.
Abbott Diabetes Care Inc. gevestigd te 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502, VS (“Abbott” of “ons”,
“onze”, “we”) is de ontwikkelaar van sensoren (“sensoren”), lezers (“lezers”) en glucosetestmeters (“meters”)
voor de FreeStyle Libre-productfamilie en de FreeStyle Libre mobiele app (“app”), die compatibel kunnen zijn met
de site en het LibreView gegevensbeheersysteem (“LibreView-systeem”). Abbott is de beheerder van uw
LibreView-systeemaccount die u aanmaakt als professioneel gebruiker.
Abbott herkent het belang van gegevensbescherming en privacy en zet zich in om uw persoonlijke gegevens,
waaronder informatie over gezondheid, te beschermen.
Newyu, Inc. heeft de vergunningen/registraties voor het op de markt brengen van het LibreView-systeem en geeft
het systeem in licentie aan Abbott.
DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE PRIVACYVERKLARING EN EEN LIBREVIEW-SYSTEEMACCOUNT ALS
PROFESSIONEEL GEBRUIKER, BEVESTIGT U DAT U DE PASSENDE MACHTIGINGEN OF TOESTEMMINGEN HEBT
VOOR UZELF, UW PRAKTIJK EN UW PATIËNTEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, OM DEZE PRIVACYVERKLARING
TE ACCEPTEREN.

Achtergrond van het LibreView-systeem
Het LibreView-systeem is een beveiligd, cloudgebaseerd diabetesinformatiebeheersysteem dat gebruikt mag
worden door Abbott, professionele gebruikers en patiënten om te helpen bij de controle, analyse en evaluatie van
historische glucosegegevens, glucosetestresultaten en ketonentestresultaten ter ondersteuning van een effectief
diabetesbeheerprogramma. Met het LibreView-systeem kan Abbott verbeterde behandelingsbegeleiding bieden
voor patiënten die Abbott's meters, lezers en app gebruiken. Met het LibreView-systeem kunnen professionele
gebruikers ook patiëntprofielen aanmaken om op afstand patiënten te beheren die LibreView-systeemaccounts
hebben en de accountinformatie van patiënten in het LibreView-systeem te delen met andere professionele
gebruikers binnen dezelfde LibreView-praktijk.
“Professioneel gebruiker” refereert alleen naar medische zorgverleners (en hun bevoegde vertegenwoordigers en
agenten) die een klinische praktijk hebben geregistreerd of zich hebben geregistreerd als professioneel gebruiker
van het LibreView-systeem.
HET LIBREVIEW SYSTEEM IS NIET BEDOELD VOOR DE DIAGNOSE VAN OF SCREENING VOOR DIABETES MELLITUS.
GEBRUIKERS MOETEN WETEN DAT HET LIBREVIEW-SYSTEEM SLECHTS EEN INFORMATIEBEHEERDIENST IS VOOR
DE ANALYSE VAN GLUCOSEGEGEVENS EN NIET BEDOELD IS TER VERVANGING VAN HET ADVIES DAT U GEEFT
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AAN UW PATIËNTEN ALS ZORGVERLENER. HET LIBREVIEW-SYSTEEM IS GEEN ELEKTRONISCH MEDISCH
DOSSIERSYSTEEM EN MOET PATIËNTINFORMATIE DIE U RELEVANT ACHT VOOR HET VERLENEN VAN MEDISCHE
ZORG, BEHANDELING OF ADVIES AFDRUKKEN EN/OF DOWNLOADEN.
ALS PROFESSIONEEL GEBRUIKER BENT U VERANTWOORDELIJK VOOR (I) ALLE PATIËNTGEGEVENS DIE U INVOERT
IN HET LIBREVIEW-SYSTEEM, (II) DE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN ANDERE PROFESSIONALS DIE U
UITNODIGT OM AAN TE SLUITEN BIJ EEN PRAKTIJKACCOUNT EN (III) UW GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE
GEGEVENS VAN EEN PERSOON MET EEN LIBREVIEW-SYSTEEM ACCOUNT. U BENT DAAROM VERANTWOORDELIJK
VOOR HET NALEVEN VAN TOEPASSELIJKE GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACYWETTEN EN VOOR HET
VERKRIJGEN, WAAR VEREIST, VAN ALLE TOESTEMMINGEN (WAARONDER UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING)
VEREIST VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET.
Voor gebruikers uit de EER (“EER”) en Zwitserland: U BEVESTIGT EN STEMT ERMEE IN DAT WANNEER U
PATIËNTGEGEVENS INVOERT IN HET LIBREVIEW-SYSTEEM OF DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN EEN PERSOON
MET EEN LIBREVIEW-SYSTEEMACCOUNT GEBRUIKT VOOR HET VERSTREKKEN VAN MEDISCHE BEHANDELING,
TENZIJ ANDERSZINS VOORZIEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING, U DE BEHEERDER BENT EN VERANTWOORDELIJK
BENT VOOR HET NALEVEN VAN DE TOEPASSELIJKE WETTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY.
Wanneer Abbott identificeerbare patiëntgegevens gebruikt die u invoert in het LibreView-systeem ten behoeve
van analyse, foutopsporing in het systeem en systeem- en/of klantenondersteuning, onderzoek of rapportage, is
Abbott de controller en zal de toepasselijke plaatselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy
naleven. Wanneer uw patiënt zelf een LibreView-systeemaccount heeft aangemaakt, voor eigen gebruik of voor
gebruik van een kind of een ander persoon voor wie zij zorgen, is Abbott de controller en zal de toepasselijke
plaatselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy naleven. Abbott zal al deze persoonlijke gegevens
van patiënten waarvoor Abbott de controller is, waaronder gezondheidsinformatie, behandelen in
overeenstemming met de privacyverklaring van de site. Wanneer uw patiënt een LibreView-systeemaccount
heeft gemaakt en u toegang verleent tot dat account of een LibreView-systeemaccount instelt voor uw patiënt,
zal Abbott (via het LibreView-systeem) zowel de gegevens van uzelf als die van uw patiënt verwerken als een
'verwerker' namens u als zorgaanbieder, als u uw patiëntinformatie verwerkt om hun vitale belangen te
beschermen, zoals u naar eigen goeddunken bepaalt als hun zorgaanbieder.
Voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika: Abbott is een gedekte entiteit ("Covered Entity”) in het
kader van de Portability and Accountability Act van Health Insurance en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen
(gezamenlijk "HIPAA") en kan alle persoonlijke gegevens van patiënten, inclusief gezondheidsinformatie, die u ons
verstrekt via het LibreView-systeem gebruiken om de begeleiding van patiënten te verbeteren met behulp van
Abbott's meters, lezers of sensoren.
Abbott's gebruik van persoonlijke patiëntinformatie, inclusief
gezondheidsinformatie die u verstrekt om te gebruiken via het LibreView-systeem, zal bovendien worden beheerst
door onze HIPAA-verklaring van privacypraktijken, beschikbaar op de LibreView-website op www.libreview.com.
Bereik van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op:
• persoonlijke informatie die u indient bij het aanmaken van een LibreView-systeem account als
professioneel gebruiker.
• persoonlijke gegevens, inclusief demografische en gezondheidsgerelateerde informatie, van uw patiënten
die u invoert in het LibreView-systeem wanneer u een patiëntenprofiel aanmaakt. Dit omvat ook de
gegevens van de meters van uw patiënten die u uploadt in het LibreView-systeem.
• persoonlijke gegevens, waaronder demografische en gezondheidsinformatie, van uw patiënten die u deelt
met andere zorgverleners.
• klantendiensten die we verstrekken die verbonden zijn met uw gebruik van de Site of het
LibreView-systeem.
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INFORMATIE VOOR PROFESSIONELE GEBRUIKERS
Registratie voor een LibreView-systeem account als professioneel gebruiker
Wanneer u een LibreView-systeem account aanmaakt als professioneel gebruiker, verzamelen we de volgende
informatie van u:
• Uw LibreView-systeemaccountprofiel, met uw naam, e-mailadres, de naam van uw zorgorganisatie en
adres.
Wanneer u een LibreView-praktijk aanmaakt, verzamelen we de volgende informatie van u:
• Praktijkinformatie, waaronder de naam, het adres en telefoonnummer van de praktijk en of u wenst uw
bestaande patiënten over te brengen naar de praktijk. Wanneer u een praktijk aanmaakt, wordt u de
beheerder voor deze praktijk. Er wordt een automatische praktijk-id toegewezen die, als u deze aan uw
patiënten geeft, hen zal toelaten om zich te verbinden met uw praktijk.
• Voor uitnodigingen aan andere zorgverleners in uw praktijk, hun e-mailadres.
Wanneer een zorgverlener in uw praktijk u uitnodigt om u aan te sluiten bij een bestaande praktijk, moet u de
hierboven vermelde profielinformatie van de LibreView-systeem account invoeren.
Gegevens verzamelen van LibreView-systeem accounts van patiënten
Om een patiënt uit te nodigen om een LibreView-systeem account aan te maken, moet u het volgende invoeren:
• Naam, geboortedatum van patiënt en e-mailadres voor volwassenen en voor kinderen het e-mailadres
van hun ouder/voogd.
Als de patiënt die u hebt uitgenodigd reeds is geregistreerd met een LibreView-systeemaccount, zult u de volgende
informatie zien wanneer u verbinding maakt met deze patiënt:
• Naam en geboortedatum van patiënt en laatste upload van gegevens van hun compatibele sensoren,
lezers of meters en gerelateerde statistieken.
U kunt ook een patiëntprofiel aanmaken waarin u de meter- of lezerwaarden van een patiënt kunt uploaden naar
het LibreView-systeem, zonder de patiënt uit te nodigen om een LibreView-systeemaccount aan te maken. U kunt
op elk moment patiëntprofielen en gegevens die u invoert verwijderen. Om een patiëntprofiel aan te maken
wordt u gevraagd om de volgende informatie in te voeren:
• Naam, geboortedatum and e-mail van patiënt (optioneel).
Voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika: u begrijpt dat Abbott deze patiëntinformatie zal
bijhouden om de behandelingsrichtlijnen voor patiënten die Abbott's meters gebruiken te verbeteren. Lezers
of app zoals uiteengezet in onze HIPAA Notice of Privacy Practices.
Andere informatie die we van u als professioneel gebruiker ontvangen
We ontvangen ook informatie over uw gebruik van onze site via cookies en andere technologieën: uw
domeinnaam, uw browsertype en besturingssysteem, webpagina's die u bekijkt, links waarop u klikt, uw IP-adres,
de tijd die u doorbrengt op onze site en de verwijzende url of de webpagina die u naar onze site heeft gestuurd.
Raadpleeg het deel “Cookies en gerelateerde technologieën” hieronder voor meer informatie. Het is mogelijk dat
we deze automatisch verzamelde informatie combineren met andere informatie die we over u hebben.
Hoe gebruikt Abbott uw persoonlijke informatie
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Abbott gebruikt uw persoonlijke gegevens om u een LibreView-systeemaccount te verstrekken, waaronder:
•
•
•
•

toegang tot informatie over uw patiënten op een gebruiksvriendelijke en effectieve manier.
om een antwoord te geven op uw vragen of op uw verzoek om ondersteuning of problemen op te lossen,
waaronder het oplossen van prestatieproblemen.
om beter te begrijpen hoe u omgaat met de Site en het LibreView-systeem en het gebruikt, waaronder
zijn functionaliteit en functies.
om u marketinginformatie te geven, waaronder op basis van uw gebruik van het LibreView-systeem als
(waar vereist door wet) u hebt gekozen om deze communicatie te ontvangen wanneer u uw
LibreView-systeem account hebt aangemaakt.

Hoe deelt Abbott uw persoonlijke gegevens met derde partijen?
We delen alleen persoonlijke gegevens met onze externe leveranciers zodat we het LibreView-systeem kunnen
verstrekken, onderhouden, hosten en ondersteunen. Newyu heeft de vergunningen/registraties voor het op de
markt brengen van het LibreView-systeem en verwerkt uw persoonlijke gegevens namens ons als externe
leverancier. Wanneer persoonlijke gegevens worden verstrekt aan externe leveranciers om ons te helpen met het
aanbieden van het LibreView-systeem, zijn ze vereist om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te
houden en uw persoonlijke informatie zo beperkt mogelijk te gebruiken.
Als u zich in een ander land in Europa dan Frankrijk bevindt, worden de LibreView-systeemaccounts gehost in de
cloud door Amazon Web Services in Europa.
Als u zich in Frankrijk bevindt, worden de LibreView-systeemaccounts gehost door Orange Business Services,
erkend door de ASIP Santé.
We kunnen persoonlijke gegevens delen met derden (waaronder gelieerde bedrijven van Abbott) waarmee we
gezamenlijk een product of dienst verkopen of gezamenlijk een programma, onderzoek of activiteit uitvoeren. We
mogen persoonlijke gegevens ook delen met externe leveranciers wanneer u ons uitdrukkelijk hebt gevraagd om
dit te doen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of in licentie geven aan derden, behalve in verband
met de verkoop, fusie of overdracht van een productreeks of divisie, zodat de koper kan doorgaan met het
verstrekken van informatie en diensten aan u. Om twijfel te vermijden zullen we nooit persoonlijke gegevens
verkopen voor commerciële doelen aan derde partijen en we mogen persoonlijke gegevens alleen delen met
derden wanneer, zoals vereist, hiervoor toestemming is gegeven of indien wettelijk toegelaten.
We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens bekend te maken als antwoord op goedgekeurde
informatieverzoeken van overheidsinstanties, in geval van situaties van nationale veiligheid of wanneer anderszins
wettelijk vereist. We mogen verder, wanneer toegelaten of vereist door de wet, ook persoonlijke gegevens
bekendmaken als we van mening zijn dat dit nodig is om illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met
mogelijke dreigingen voor de veiligheid van een persoon of schendingen van deze privacyverklaring te
onderzoeken, voorkomen of actie tegen te nemen of als bewijsmateriaal in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.
Uw persoonlijke gegevens kunnen onderworpen zijn aan buitenlandse wetten en kunnen toegankelijk zijn door
buitenlandse overheden, rechtbanken, ordehandhavings- en regelgevende instanties.
Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
We hebben administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te
beschermen tegen onbevoegde, onbedoelde of onwettige toegang, verlies, vernieling, schade, verkeerd gebruik,
bekendmaking en wijziging, waaronder door gebruik van cryptografische technologieën. Abbott beperkt toegang
tot persoonlijke gegevens door zijn werknemers die hiervan op de hoogte moeten zijn. Let op dat geen enkele
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internet- of wifi-transmissie 100% veilig is, dus ga voorzichtig te werk bij het uploaden van persoonlijke gegevens,
vooral de gezondheidsinformatie van uw patiënt, naar het LibreView-systeem.
U bent verantwoordelijk voor het beschermen tegen onbevoegde toegang tot uw LibreView-systeemaccount,
praktijk en patiëntprofielen die u hebt aangemaakt. We bevelen aan dat u uw LibreView-systeem account en
hierbij uw praktijk en patiëntprofiel beveiligt door u altijd af te melden, een sterk wachtwoord te kiezen dat
niemand kent of gemakkelijk kan raden en uw accountinformatie en wachtwoord privé te houden. Abbott is niet
verantwoordelijk voor verloren, gestolen of gecompromitteerde wachtwoorden of voor enige activiteit op uw
LibreView-systeemaccount door onbevoegde gebruikers wanneer dit door u is veroorzaakt. Als u denkt dat uw
account gecompromitteerd is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
Opslag en overdracht van uw persoonlijke gegevens
De naar het LibreView-systeem overgedragen persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de cloud op beveiligde
regionale servers.
Als u zich in de EER of in Zwitserland bevindt, met uitzondering van Frankrijk, worden persoonlijke gegevens
gehost op servers binnen de Europese Unie.
Als u zich in Frankrijk bevindt, worden persoonlijke gegevens gehost in Frankrijk door Orange Business Services,
erkend door de ASIP Santé.
Als u de Verenigde Staten selecteert als uw land van verblijf, worden uw persoonlijke gegevens gehost op servers
in de Verenigde Staten van Amerika.
Als u een land selecteert buiten de EER, Zwitserland of de Verenigde Staten van Amerika als uw locatie, worden
persoonlijke gegevens gehost op servers in die regio of anderszins in overeenstemming met de gegevensopslag- en
privacyvereisten van het/de geselecteerde land/regio. Wanneer de persoonlijke gegevens in een ander land dan
het geselecteerde land worden gehost, kunnen deze gegevens onderhevig zijn aan de wetgeving van het hostland
en deze kan verschillen van de wetgeving in uw locatie. Abbott zal echter toepasselijke voorzorgsmaatregelen
treffen om de persoonlijke gegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens alleen
worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
Als u een land buiten de Verenigde Staten van Amerika hebt geselecteerd als uw land van verblijf:
Het is mogelijk dat we zo nu en dan persoonlijke gegevens moeten inzien of bekijken, zoals uw naam en
e-mailadres, via een beveiligd netwerk vanuit de Verenigde Staten, voor zover dit nodig is voor ons om uw
technische ondersteuning te bieden of problemen in verband met een LibreView-systeemaccount van een patiënt
op te lossen.
Het is ook mogelijk dat we informatie overdragen naar de Verenigde Staten vanuit Europa (behalve Frankrijk),
Azië/Stille Oceaan, Latijns-Amerika of andere regio’s via een beveiligd netwerk in gede-identificeerde of
gepseudonimiseerde vorm, ten behoeve van gegevensanalyses. Het is mogelijk dat de Verenigde Staten geen
wetgeving heeft inzake gegevensbescherming of privacy die equivalent is aan de wetgeving in uw land, maar
Abbott heeft gepaste maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen.
DOOR EEN LIBREVIEW-SYSTEEMACCOUNT AAN TE MAKEN EN DOOR DEZE PRIVACYVERKLARING TE
ACCEPTEREN, BRENGEN WIJ U OP DE HOOGTE VAN DEZE OVERDRACHTEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN
DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN VAN DE TOEGANG TOT PERSOONLIJKE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN
GEZONDHEIDSINFORMATIE, DIE IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN WORDEN VEREIST OM
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VERZOEKEN OM ONDERSTEUNING TE BEANTWOORDEN. DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA BIEDEN
MOGELIJK GEEN GELIJKWAARDIG NIVEAU VAN BESCHERMING VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS IN
VERGELIJKING MET ZWITSERLAND, EEN LAND VAN DE EER OF EEN ANDER LAND MET GEGEVENSBESCHERMINGOF PRIVACYWETGEVING WAARIN U OF UW PATIËNTEN ZICH BEVINDEN.
Marketing
Het is mogelijk dat Abbott (of zijn gelieerde bedrijven) uw persoonlijke gegevens gebruikt om u reclame en
marketinggerelateerde informatie te sturen over diabeteszorg of hun andere producten en diensten als (indien
wettelijk vereist) u ervoor hebt gekozen om deze communicatie te ontvangen toen u uw
LibreView-systeemaccount aanmaakte. Het is ook mogelijk dat we u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes
over onze producten, u nieuw en nieuwsbrieven sturen of u op de hoogte stellen van speciale aanbiedingen en
promoties. Dit materiaal kan door ons of door een van de bedrijven in de Abbott Group worden verstuurd. U kunt
het ontvangen van marketinggerelateerde communicatie stopzetten door te klikken op de link voor het afmelden
onderaan de marketinggerelateerde e-mails of door contact met ons op te nemen op
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
Abbott zal geen persoonlijke gegevens aan derden verkopen voor direct marketing.
Als u ervoor kiest om geen marketinggerelateerde informatie over diabeteszorg te ontvangen, kunnen we u
niet-marketinggerelateerde informatie blijven sturen. Deze informatie kan betrekking hebben op noodzakelijke
systeem- en service-updates of problemen, waaronder productveiligheid.
Hoe verkrijg ik toegang tot en/of corrigeer ik mijn persoonlijke gegevens?
U kunt uw profielinformatie corrigeren via de LibreView-systeem accountinstellingen. We kunnen de gegevens die
zijn geüpload vanuit een reader, meter of app niet corrigeren of wijzigen.
Verwijdering van een LibreView-systeemaccount
Als u uw LibreView-systeemaccount wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met ons via:
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
Als u uw account verwijdert, behouden we geaggregeerde en
gede-identificeerde informatie en mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens zoals vereist door de wet. Voor
gebruikers in de Verenigde Staten: Abbott kan ook persoonlijke gegevens van patiënten bewaren, inclusief
gezondheidsinformatie die u ons via het LibreView-systeem verstrekt met het doel de begeleiding van patiënten te
verbeteren met behulp van Abbott's meters, lezers of app.
Nadat uw LibreView-systeemaccount en alle verwante persoonlijke gegevens zijn verwijderd, hebt u niet langer
toegang tot het LibreView-systeem en is de verwijdering van uw account onomkeerbaar. Het is daarom mogelijk
dat u uw LibreView-systeem account niet kunt opnieuw activeren of persoonlijke gegevens kunt ophalen.
Download en sla alle vereiste informatie op alvorens te vragen dat we uw account van het LibreView-systeem
verwijderen.
Als uw patiënt zijn accountinformatie in het LibreView-systeem met u heeft gedeeld en verzoekt dat we zijn
LibreView-systeemaccount verwijderen, zult u na verwijdering niet langer in staat zijn om de informatie van
zijn/haar meter, lezer of app op afstand te bekijken.
Abbott behoudt zich het recht voor om inactieve LibreView-systeem accounts na 6 maanden te verwijderen. We
zullen u op voorhand verwittigen zodat u de kans hebt om uw rekening actueel te houden en beschikbaar voor uw
gebruik.
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Cookies en gerelateerde technologieën
We gebruiken cookies op deze Site. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die
worden gedownload op uw computer wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn nuttig omdat ze ons toelaten
om uw computer te herkennen en uw ervaring op onze websites te verbeteren.
Uw webbrowser (zoals Internet Explorer, Firefox of Chrome) stuurt daarna deze cookies terug naar de website
tijdens elk volgend bezoek zodat we u kunnen herkennen. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de server
die deze naar uw browser heeft gestuurd. Onze systemen herkennen mogelijk DNT-headers (Do Not Track) of
vergelijkbare mechanismen van sommige of alle browsers niet.
Bezoek voor meer informatie over cookies http://www.allaboutcookies.org.
Uw cookies beheren
Er zijn verschillende manieren om uw cookies te controleren en beheren. Onthoud dat alle instellingen die u wijzigt
niet alleen deze cookies gebruikt door deze Site zullen beïnvloeden. Deze wijzigingen gelden voor alle websites die
u bezoekt (tenzij u kiest om cookies van specifieke sites te blokkeren).
Deze site gebruikt de volgende soorten cookies:
1. Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor ons om deze site te laten werken en
worden gebruikt om op veilige wijze toegang te verkrijgen tot de site en om u te herkennen wanneer u zich
aanmeldt bij uw LibreView-systeemaccount.
2. Functionaliteits- en beveiligingscookies: deze cookies worden gebruikt om deze Site te helpen de juiste datum
en tijd weer te geven voor uw gebruikersessies en om ons te helpen de Site te beschermen en beveiligen.
Externe links op deze Site
Onze Site kan links naar externe websites bevatten. Elke toegang tot en gebruik van deze gekoppelde websites is
niet onderworpen aan deze privacyverklaring, maar is onderworpen aan de privacybeleidslijnen van deze externe
websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze externe websites.
Rechten
Afhankelijk van uw locatie hebt u mogelijk het recht om: (a) toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij
over u bewaren, (b) te verzoeken om correctie van onnauwkeurige persoonlijke gegevens die wij over u bewaren,
(c) alle persoonlijke informatie die we over u hebben te verwijderen, (d) de verwerking van persoonlijke gegevens
die wij over u hebben te beperken, (e) bezwaar te uiten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die wij
over u bewaren en/of (f) alle persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt op basis van uw toestemming te
ontvangen, in een gestructureerd en veelgebruikt machineleesbaar formaat of dergelijke persoonlijke gegevens te
laten verzenden naar een ander bedrijf door de exportfunctie in uw LibreView-systeemaccount te gebruiken.
Uw patiënten kunnen ook het recht hebben in verband met de persoonlijke gegevens die over hen worden
bewaard via het LibreView-systeem. Abbott zal redelijke assistentie en medewerking verlenen om u te helpen
reageren op elk verzoek van uw patiënt om zijn rechten uit te oefenen.

Voor EER- en Zwitserse gebruikers: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor
gegevensbescherming als u niet tevreden bent met enig aspect van de verwerking door Abbott van uw
persoonlijke gegevens. De contactgegevens van onze Europese functionaris voor gegevensbescherming samen
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met andere nuttige contactgegevens zijn beschikbaar op www.EU-DPO.abbott.com.
Voor gebruikers in de Verenigde Staten: houd er rekening mee dat de rechten van uw patiënten met betrekking
tot gezondheidsinformatie die u aan ons verstrekt of die zij als hun zorgaanbieder met u delen via het
LibreView-systeem, zal worden geregeld door onze HIPAA-verklaring van privacypraktijken, beschikbaar op
www.Libreview.com.
Hoe kan ik contact opnemen met Abbott?
Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over onze privacypraktijken, kunt u contact opnemen met ons door te
klikken op de link “Neem contact met ons op” op een van onze websites, of door een e-mail te sturen naar
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com. U kunt ook een brief naar het volgende adres sturen:
T.a.v: Privacy Officer
Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway,
Alameda, CA 94502
USA
Vermeld in alle communicatie met ons het gebruikte e-mailadres om uw LibreView-systeem account aan te maken
en een gedetailleerde uitleg van uw verzoek.
EU-functionaris voor gegevensbescherming: als u zich in de EER bevindt, zijn de contactgegevens van onze
Europese functionaris voor gegevensbescherming, samen met andere nuttige contactgegevens, beschikbaar op
www.eu-dpo.abbott.com.
Als u een van uw rechten wilt uitoefenen zoals uiteengezet in hoofdstuk 16 hierboven en contact met ons
opneemt via e-mail, vermeld dit dan in de onderwerpregel van uw e-mailbericht (bijvoorbeeld "Correctieverzoek"
of "Verzoek tot verwijdering"). We zullen ons best doen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken of
minstens in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke vereisten.
Wijzigingen aan deze privacyverklaring
Als we onze privacypraktijken wijzigen, zal een bijgewerkte versie van deze privacyverklaring deze wijzigingen
weergeven. U zult worden verwittigd over updates en u zult vereist zijn om in te stemmen met alle wijzigingen
wanneer u zich aanmeldt op de Site. Dit betekent dat, wanneer u zich aanmeldt bij uw LibreView-systeem
account, u op de hoogte wordt gesteld als er een nieuwe versie is van deze privacyverklaring en wordt gevraagd
om deze te lezen en aanvaarden zodat u kunt blijven toegang verkrijgen tot uw LibreView systeem account.
Onverminderd uw rechten onder toepasselijke wetgeving behouden we ons het recht voor om deze
privacyverklaring bij te werken en wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving voor het weergeven van
technologische vorderingen, wettelijke en regelgevende wijzigingen en goede zakelijke praktijken in zoverre dat dit
niet de privacypraktijken wijzigt zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Als u niet instemt met de wijzigingen in deze privacyverklaring, moet u verwijdering van uw
LibreView-systeemaccount verzoeken door contact met ons op te nemen op DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
INFORMATIE DIE U MOET GEVEN AAN PATIËNTEN OVER HOE HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN
VERWERKT EN OPGESLAGEN IN HET LIBREVIEW-SYSTEEM
Gebruik van de gegevens van uw patiënten door Abbott

Newyu Record 856 v 5.0

Pagina 8 van 14

U moet uw patiënten adviseren dat we hun door u verstrekte persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende
redenen:
• om hen te voorzien van een LibreView-systeemaccount waar ze hebben gevraagd om een
LibreView-systeemaccount te maken op basis van de uitnodigingslink die u hebt verzonden, zodat zij
toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, in een
eenvoudig te gebruiken en effectieve manier om historische glucosewaarden op te slaan, te back-uppen
en op te halen en om voortdurend toegang te hebben tot informatie over hoe zij hun diabetes beheren.
Een LibreView-systeemaccount kan ook aan een ouder/voogd worden aangeboden, namens een kind of
namens een persoon die voor een andere persoon met diabetes zorgt.
• om ons te helpen eventuele problemen met het LibreView-systeem op te lossen, inclusief waar we
reageren op vragen, verzoeken om ondersteuning of om problemen te verhelpen, waaronder het
oplossen van problemen of andere prestatieproblemen.
• om patiënten, als zij zich hiervoor hebben aangemeld, LibreView-systeemaccounts te verstrekken met
marketinginformatie gebaseerd op de informatie die werd geüpload of verbonden met hun
LibreView-systeemaccount (waaronder hun gezondheidsinformatie). Als ze zich hebben aangemeld,
krijgen ze ook de mogelijkheid om zich af te melden voor elke marketingcommunicatie die ze van ons
ontvangen.
• Alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten: om verbeterde behandelingsrichtlijnen te bieden voor u
en patiënten die het LibreView-systeem gebruiken, evenals voor onderzoek en Abbott's activiteiten in de
gezondheidszorg, indien van toepassing zoals beschreven in deze privacyverklaring en onze
HIPAA-verklaring van privacypraktijken.
Als uw patiënt de FreeStyle Libre-software gebruikt: FreeStyle Libre-software en het LibreView-systeem
verzamelen informatie afzonderlijk. Abbott zal deze gegevens (de gedeïdentificeerde gegevens verkregen via de
FreeStyle Libre-software en de gegevens die zijn geüpload naar het LibreView-systeem) nooit combineren. Abbott
past technische en organisatorische maatregelen toe om deze gegevensstromen gescheiden te houden.
Gegevensanalyse
Abbott maakt voor beperkte doeleinden gebruik van gede-identificeerde, gepseudonimiseerde, geaggregeerde
en/of geanonimiseerde informatie van LibreView-systeemgebruikers. Ons moederbedrijf Abbott Laboratories
helpt ons als gegevensverwerker bij dit gegevensanalyseproces, met name bij de processen die betrekking hebben
op de-identificatie, pseudonimisering en/of geanonimiseerde informatie. De doeleinden waarvoor Abbott deze
informatie zal gebruiken, zijn:
• om de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van medische hulpmiddelen en systemen te verbeteren en
de ontwikkeling mogelijk te maken van een innovatieve en effectieve behandeling en beheer van diabetes
in het belang van de volksgezondheid.
• het creëren, openen, behouden, gebruiken en vrijgeven aan onze gelieerde bedrijven en aan externe
onderzoekers. zorgentiteiten, beroepsbeoefenaars of instanties voor volksgezondheid ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en analyse.
• evalueren hoe het LibreView-systeem wordt verstrekt en gebruikt, waaronder de prestatie of invloed op
gebruikers (waaronder demografische gegevens van gebruikers, zoals geografie).
• het onderzoeken, ontwikkelen en testen van zorgsystemen en -beheer.
• om upgrades te valideren en om het LibreView-systeem veilig te houden.
• om medische apparaten te onderzoeken, ontwikkelen en testen, inclusief nieuwe en bestaande functies
en functionaliteit en om het LibreView-systeem, de app, de lezers of meters te testen en te verbeteren
voor productontwikkeling, gegevensanalyse, statistische en onderzoeksdoeleinden.
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EU Algemene Verordening Gegevensbescherming voor EER- en Zwitserse gebruikers: Abbott verwerkt uw
informatie als controller op basis van de volgende rechtsgrondslagen, zoals uiteengezet in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming ("GDPR” of „AVG”):
• Abbott's legitieme bedrijfsbelangen wanneer we gegevens de-identificeren en pseudonimiseren om beter
te begrijpen hoe u omgaat met het LibreView-systeem en hoe u het gebruikt, inclusief de functionaliteit
en functies.
• Toestemming om op maat gemaakte marketinginformatie te verzenden die is verbonden met uw
LibreView-systeemaccount van uw lokale Abbott-bedrijf.
• Algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, inclusief waar u vergoeding ontvangt of
anderszins recht hebt op publieke financiering voor het gebruik van medische apparatuur van Abbott, om
de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van medische apparaten en systemen te bewaken en te verbeteren,
om kwaliteitsverbeteringen of nieuwe ontwikkelingen te identificeren en te implementeren en waar we
informatie gebruiken die is verkregen uit uw gebruik van het LibreView-systeem om ons te helpen het
LibreView-systeem te herstellen of te verbeteren.
• Algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid en het uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek bij de de-identificatie of pseudonimisering van informatie in het LibreView-systeem.
• Wettelijke vereisten met betrekking tot de regelgeving, kwaliteit en veiligheid en toezicht na het op de
markt brengen van medische hulpmiddelen.
De contactgegevens van onze Europese functionaris voor gegevensbescherming samen met andere nuttige
contactgegevens zijn beschikbaar op www.eu-dpo.abbott.com.
Het bewaren van de registers
Abbott bewaart persoonlijke gegevens zolang er een actief LibreView-systeemaccount is, in overeenstemming met
de toepasselijke bewaarvereisten voor gegevens.
In het hoofdstuk 'Hoe verwijder ik mijn
LibreView-systeemaccount' hieronder, wordt uitgelegd hoe u een account kunt verwijderen en wat er met de
persoonlijke gegevens gebeurt nadat uw account is verwijderd.
Hoe beschermt Abbott de privacy van kinderen?
Als uw patiënt een kind is, moet u de ouder/voogd op de hoogte stellen van het volgende:
•

•

•

Wanneer u een kind uitnodigt voor registratie voor een LibreView-systeem account, moet u het
e-mailadres van de ouder/voogd invoeren aangezien kinderen geen eigen LibreView-systeem account
mogen hebben. Indien nodig, moet u mogelijk de toestemming van de ouder/voogd van het kind
verkrijgen zodat het kind het LibreView-systeem kan gebruiken en na het verkrijgen van deze
toestemming wordt een LibreView-systeemaccount aangemaakt.
Als u een kind als patiënt hebt dat reeds toestemming heeft gekregen van de ouder/voogd om een
bestaand LibreView-systeemaccount te gebruiken, wordt de ouder/voogd hiervan op de hoogte gesteld
en moet deze het met u delen van de door het kind gebruikte informatie in de LibreView-systeemaccount
goedkeuren.
Een ouder/voogd kan op elk moment de verzameling van persoonlijke gegevens van een kind stopzetten,
waaronder gezondheidsinformatie, door te verzoeken dat Abbott de door hen aangemaakte
LibreView-systeemaccount voor gebruik door het kind verwijdert door contact met ons op te nemen op
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DiabetesCarePrivacy@Abbott.com. Hierdoor wordt de door het kind gebruikte account verwijderd, en u
moet de ouder/voogd op de hoogte stellen dat we geaggregeerde en gede-identificeerde informatie
behouden en mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens zoals vereist door de wet.
Hoe deelt Abbott persoonlijke gegevens van uw patiënten met derde partijen
We delen de persoonlijke gegevens van uw patiënten alleen met onze externe leveranciers zoals uiteengezet in
onze HIPAA-verklaring van privacypraktijken en zoals nodig om het LibreView-systeem aan te bieden, te
onderhouden, te hosten en te ondersteunen. Newyu heeft de vergunningen/registraties voor het op de markt
brengen van het LibreView-systeem en verwerkt persoonlijke gegevens, waaronder gezondheidsinformatie,
namens ons als externe leverancier en onze zakenpartner onder HIPAA. Wanneer persoonlijke gegevens worden
verstrekt aan externe leveranciers om ons te helpen met het aanbieden van het LibreView-systeem, zijn ze vereist
om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te houden en uw persoonlijke gegevens zo beperkt mogelijk
te gebruiken.
Als u een land in de EER of Zwitserland anders dan Frankrijk als uw locatie selecteert, worden
LibreView-systeemaccounts gehost in de cloud door Amazon Web Services in Europa. Afgezien van het feit dat in
uitzonderlijke omstandigheden uw persoonlijke gegevens nodig zijn om te reageren op uw verzoek om
klantenondersteuning, zullen wij alleen gepseudonimiseerde en gede-identificeerde informatie buiten de EER
overdragen.
Als u in Frankrijk woont, worden persoonlijke gegevens van uw patiënten, waaronder gezondheidsinformatie,
gehost door Orange Business Services, erkend door de ASIP Santé voor het hosten van medische gegevens.
Wanneer een patiënt zich heeft aangemeld voor het ontvangen van directmarketingcommunicatie van ons,
kunnen we zijn persoonlijke gegevens delen met derden (inclusief gelieerde Abbott-bedrijven) met wie we
gezamenlijk een product of service verkopen of gezamenlijk een programma, enquête of activiteit uitvoeren, en
voor patiënten die zich in de Verenigde Staten bevinden, op voorwaarde dat dergelijke informatie in
overeenstemming is met HIPAA. We mogen persoonlijke gegevens ook delen met externe leveranciers wanneer u
of uw patiënt ons uitdrukkelijk hebt/heeft gevraagd om dit te doen. We zullen uw persoonlijke gegevens niet
verkopen of in licentie geven aan derden, behalve in verband met de verkoop, fusie of overdracht van een
productreeks of divisie, zodat de koper kan doorgaan met het verstrekken van informatie en diensten aan u. Om
twijfel te vermijden zullen we nooit persoonlijke gegevens verkopen voor commerciële doelen aan derde partijen
en we mogen persoonlijke gegevens alleen delen met derden wanneer, zoals vereist, hiervoor toestemming is
gegeven of indien wettelijk toegelaten.
We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens bekend te maken als antwoord op goedgekeurde
informatieverzoeken van overheidsinstanties, in geval van situaties van nationale veiligheid of wanneer anderszins
wettelijk vereist. We mogen verder, wanneer toegelaten of vereist door de wet, ook persoonlijke gegevens
bekendmaken als we van mening zijn dat dit nodig is om illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met
mogelijke dreigingen voor de veiligheid van een persoon of schendingen van deze privacyverklaring te
onderzoeken, voorkomen of actie tegen te nemen of als bewijsmateriaal in rechtszaken waarbij we betrokken zijn.
Persoonlijke gegevens kunnen onderworpen zijn aan buitenlandse wetten en kunnen toegankelijk zijn door
buitenlandse overheden, rechtbanken, ordehandhavings- en regelgevende instanties.
Beveiliging van persoonlijke gegevens van uw patiënten
We hebben administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen genomen om persoonlijke gegevens te
beschermen, waaronder gezondheidsinformatie, tegen onbevoegde of onwettige toegang, onvoorzien verlies,
vernieling, schade, verkeerd gebruik, bekendmaking en wijziging, waaronder door het gebruik van cryptografische
technologieën. Abbott beperkt toegang tot persoonlijke gegevens door zijn werknemers die hiervan op de hoogte
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moeten zijn. Let op en herinner uw patiënten eraan dat geen enkele internet- of wifi-transmissie 100% veilig is, dus
ga voorzichtig te werk bij het uploaden van hun persoonlijke gegevens, vooral gezondheidsinformatie, naar het
LibreView-systeem.
Opslag en overdracht van persoonlijke gegevens van uw patiënten
De naar het LibreView-systeem overgedragen persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de cloud op beveiligde
regionale servers.
Als uw patiënten zich in de EER of Zwitserland, met uitzondering van Frankrijk, bevinden, worden persoonlijke
gegevens gehost op servers binnen de Europese Unie.
Als uw patiënten in Frankrijk wonen, worden hun persoonlijke gegevens, waaronder gezondheidsinformatie, in
Frankrijk gehost door Orange Business Services, erkend door de ASIP Santé voor het hosten van medische
gegevens.
Als uw patiënten in de Verenigde Staten wonen, worden hun persoonlijke gegevens gehost op servers in de
Verenigde Staten.
Als uw patiënten in een land buiten de Verenigde Staten wonen, worden hun persoonlijke gegevens gehost op
servers in deze regio of anderszins in overeenstemming met de gegevensopslag- en privacyvereisten van uw
land/regio. Wanneer de persoonlijke gegevens van uw patiënten in een ander land dan waarin zij wonen, worden
gehost, kunnen deze gegevens onderhevig zijn aan de wetgeving van het hostland, die kan verschillen van de
wetgeving van hun eigen land. Abbott zal echter toepasselijke voorzorgsmaatregelen treffen om de persoonlijke
gegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens alleen worden verzameld, gebruikt
en bekendgemaakt zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.
Als uw patiënt in een land buiten de Verenigde Staten woont:
•

•

Het is mogelijk dat Abbott nu en dan persoonlijke gegevens moeten inzien of bekijken, zoals de naam en
e-mailadres van uw patiënt, en in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat de
gezondheidsinformatie van uw patiënten op afstand wordt bereikt via een beveiligd netwerk vanuit de
Verenigde Staten, voor zover dit nodig is om uw technische ondersteuning te bieden of problemen in
verband met een LibreView-systeemaccount van een patiënt op te lossen.
Het is ook mogelijk dat we informatie overdragen naar de Verenigde Staten vanuit Europa (behalve
Frankrijk), Azië/Stille Oceaan, Latijns-Amerika of andere regio’s via een beveiligd netwerk in
gede-identificeerde of gepseudonimiseerde vorm, waardoor we uw patiënt niet kunnen identificeren, ten
behoeve van gegevensanalyses zoals beschreven in het bovenstaande hoofdstuk „Gegevensanalyse”. Het
is mogelijk dat in de Verenigde Staten geen equivalente wetten bestaan inzake gegevensbescherming of
privacy als in uw land, maar we nemen gepaste maatregelen om uw persoonlijke gegevens te
beschermen.

TENZIJ ANDERSZINS VOORZIEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING, BENT U CONTROLLER VAN DE PERSOONLIJKE
GEGEVENS, WAARONDER GEZONDHEIDSINFORMATIE VAN UW PATIËNTEN VOOR WIE U EEN PATIËNTPROFIEL
HEBT AANGEMAAKT EN MOET U UW PATIËNTEN OP DE HOOGTE STELLEN VAN DEZE OVERDRACHTEN,
WAARONDER TOEGANG INDIEN VEREIST, TOT HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS, WAARONDER
GEZONDHEIDSINFORMATIE, DIE VEREIST KAN ZIJN.
Marketing
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Het is mogelijk dat Abbott (of zijn gelieerde bedrijven) uw patiënten die een LibreView-systeemaccount hebben
aangemaakt reclame en marketinggerelateerde informatie stuurt over diabeteszorg of hun andere producten en
diensten als ze (wanneer wettelijk vereist) ervoor hebben gekozen om deze communicatie te krijgen toen ze hun
LibreView-systeemaccount aanmaakten. Uw patiënten die een LibreView-systeem account hebben aangemaakt
zullen worden op de hoogte worden gebracht via de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden hoe ze marketing
zullen ontvangen en hoe ze zich kunnen afmelden.
Let op dat we geen marketinginformatie sturen naar patiënten voor wie we alleen hun persoonlijke gegevens
hebben gekregen omdat u een patiëntprofiel voor hen hebt aangemaakt.
Noch Abbott, noch zijn gelieerde bedrijven of externe leveranciers zal reclame of marketinggerelateerde
informatie naar kinderen versturen.
Voor patiënten in de Verenigde Staten: houd er rekening mee dat als uw patiënt zich aanmeldt voor het
ontvangen van marketingcommunicatie van Abbott, hij/zij u toestemming geeft om persoonlijke gegevens te
gebruiken en openbaar te maken, zodat Abbott hem/haar reclame- en marketinggerelateerde informatie over
diabeteszorg kan sturen of over andere producten en diensten. U moet uw patiënten erover informeren dat zodra
uw informatie volgens deze machtiging is vrijgegeven, deze opnieuw kan worden vrijgegeven en niet langer door
HIPAA wordt beschermd. Noch u, noch wij, kunnen de behandeling, betaling, verzekeringinschrijving en het in
aanmerking komen voor uitkeringen van de patiënt laten afhangen van hun keuze om zich aan te melden voor het
ontvangen van marketingberichten van Abbott. Een dergelijke machtiging van uw patiënt blijft van kracht zolang
hij/zij persoonlijke gegevens met u als zorgverlener deelt via het LibreView-systeemaccount en hij/zij zich
aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie. Uw patiënt kan deze machtiging op elk gewenst
moment intrekken door zich af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door op de link voor
afmelding te klikken onderaan de marketinggerelateerde e-mails die we verzenden of door contact met ons op te
nemen via DiabetesCarePrivacy@Abbott.com, maar een dergelijke intrekking is alleen van toepassing voor zover
we er nog geen actie op hebben ondernomen.
Rechten van patiënten met betrekking tot hun persoonlijke informatie
Patiënten die een LibreView-systeem account hebben aangemaakt kunnen hun profielinformatie corrigeren via
hun accountinstellingen.
Afhankelijk van de woonplaats van uw patiënten hebben ze mogelijk het recht om: (a) toegang te krijgen tot de
persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, (b) te verzoeken om correctie van onnauwkeurige persoonlijke
gegevens die wij over u bewaren, (c) alle persoonlijke gegevens die we over u hebben te verwijderen, (d) de
verwerking van persoonlijke gegevens die wij over u hebben te beperken, (e) bezwaar te maken tegen de
verwerking van persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en/of (f) alle persoonlijke gegevens die u ons hebt
verstrekt op basis van uw toestemming te ontvangen, in een gestructureerd en veelgebruikt machineleesbaar
formaat of dergelijke persoonlijke gegevens te laten verzenden naar een ander bedrijf door de exportfunctie in uw
LibreView-systeemaccount te gebruiken.
Wanneer een patiënt toegang tot de persoonlijke gegevens verzoekt die u over hem/haar bewaart, bijvoorbeeld in
het patiëntenprofiel, bent u er verantwoordelijk voor het verzoek in overeenstemming met de toepasselijke
wetten inzake gegevensbescherming en privacy in behandeling te nemen.
Wanneer u een patiënt hebt aangemaakt of toegevoegd in het LibreView-systeem, zullen we met u samenwerken
om zijn/haar informatie te verwijderen na kennisgeving van u om deze te verwijderen uit het LibreView-systeem.
Voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika: Abbott behoudt het recht om persoonlijke gegevens van
patiënten te onderhouden, inclusief gezondheidsinformatie die u ons verstrekt via het LibreView-systeem met als
doel de begeleiding van patiënten te verbeteren met behulp van Abbott's meters, lezers of app.
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Voor EER- en Zwitserse gebruikers: uw patiënt heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij zijn/haar lokale
autoriteit voor gegevensbescherming als hij/zij niet tevreden is met enig aspect van uw of Abbott's verwerking van
hun persoonlijke gegevens. De contactgegevens van onze Europese functionaris voor gegevensbescherming
samen met andere nuttige contactgegevens zijn beschikbaar op www.EU-DPO.abbott.com.
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