ABBOTT DIABETES CARE
Ingangsdatum: mei 2018
Online privacyverklaring van Abbott LibreView voor patiënten
Inleiding
Lees deze privacyverklaring (de „Privacyverklaring”) zorgvuldig door, aangezien hierin wordt uitgelegd hoe we
omgaan met persoonlijke gegevens die u ons verstrekt via de LibreView-website op www.LibreView.com (de
“Site”), gecontroleerd door Abbott Diabetes Care. Abbott erkent het belang van gegevensbescherming en privacy
en zet zich in om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u een LibreView-systeemaccount maakt,
worden uw persoonlijke gegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, opgeslagen in uw plaatselijke
regio. DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE PRIVACYVERKLARING EN EEN LIBREVIEW-SYSTEEMACCOUNT TE
CREËREN, BEVESTIGT U DAT U DE WETTELIJK VEREISTE LEEFTIJD HEBT OM DEZE PRIVACYVERKLARING TE
ACCEPTEREN, EN DAT U INSTEMT OP EIGEN NAAM OF NAMENS EEN ANDER PERSOON VOOR WIE U FEITELIJKE
MACHTIGING HEBT DEZE PRIVACYVERKLARING TE ACCEPTEREN. Deze Privacyverklaring is een aanvulling op de
kennisgevingen op de LibreView-website.
Deze privacyverklaring legt uit hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens, waaronder informatie in verband
met gezondheid die u aan ons verstrekt via uw gebruik van het LibreView-systeem. Deze privacykennisgeving is
niet van toepassing op persoonlijke gegevens verzameld door Abbott Laboratories (inclusief zijn
dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen) via andere methoden, zoals andere Abbott-websites, ons
klantcallcenter, gebruik van de FreeStyle LibreLink-app of het gebruik van FreeStyle-software, noch is deze
privacyverklaring van toepassing op andere websites van derden.
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
persoonlijke gegevens, waaronder gezondheidsgerelateerde nformatie, die door u worden verzonden naar of
opgeslagen in het LibreView-systeem. Newyu, Inc. bezit de vergunningen/registraties voor het op de markt
brengen van het LibreView-systeem, verstrekt het systeem aan u en is een gegevensverwerker van Abbott.
Voor gebruikers in de Verenigde Staten: houd er rekening mee dat de gezondheidsinformatie die door uw
zorgverlener aan ons wordt verstrekt of door u wordt gedeeld met uw zorgverlener via de site ook onderhevig is
aan onze HIPAA-verklaring betreffende privacypraktijken, die beschikbaar is op de site. Alle persoonlijke gegevens,
inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, die u rechtstreeks aan ons verstrekt en niet deelt met uw
zorgaanbieder, valt onder deze privacyverklaring en wordt niet beheerst door onze HIPAA-verklaring betreffende
privacypraktijken of anderszins beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act of de
uitvoeringsbepalingen daarvan (gezamenlijk "HIPAA").
Voor Europese Economische Ruimte ("EER") en Zwitserse gebruikers: om uw persoonlijke gegevens met
betrekking tot gezondheid te verwerken, moet u Abbott een bevestigde toestemming geven om het
LibreView-systeem te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door u aan te
melden bij uw LibreView-systeemaccount via www.libreview.com en met behulp van de functionaliteit voor het
verwijderen van accounts. Voor meer informatie over de andere rechtsgrondslagen waarop Abbott zich beroept
voor de verwerking van persoonsgegevens die via het LibreView-systeem zijn verwerkt, raadpleegt u het
onderstaande gedeelte getiteld "Welke informatie beheert deze privacyverklaring?".

UW GEBRUIK VAN HET LIBREVIEW-SYSTEEM VORMT EN IS AFHANKELIJK VAN UW AANVAARDING VAN DEZE
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PRIVACYVERKLARING. IN BEPAALDE UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN HEBBEN DE VERWERKERS VAN
ABBOTT TOEGANG NODIG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS,
OM EEN KLANTENSERVICEPROBLEEM VOOR U OP TE LOSSEN. DOOR TE KLIKKEN OP AANMELDEN VOOR EEN
LIBREVIEW-SYSTEEMACCOUNT EN TE KLIKKEN OP "AKKOORD", ERKENT U EXPLICIET DAT DEZE
PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING IS OP UW GEBRUIK VAN HET LIBREVIEW-SYSTEEM EN OP DE
VERWERKING EN OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN
GEZONDHEIDSGEGEVENS, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.
De index en kopteksten in deze privacyverklaring zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en vormen geen
beperking, definitie of volledige verklaring van ieder hoofdstuk.
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1.

Achtergrond van het LibreView-systeem
Geen medisch advies
Waar heeft deze privacyverklaring betrekking op?
Welke informatie is onderworpen aan deze privacyverklaring?
Hoe worden persoonlijke gegevens verwerkt?
Hoe lang bewaart Abbott persoonlijke gegevens?
Gebruikt de LibreView-site cookies en gerelateerde technologieën?
Deelt Abbott persoonlijke gegevens met derden?
Hoe beveiligt Abbott persoonlijke gegevens?
Waar worden persoonlijke gegevens bewaard en overgedragen door Abbott?
Stuurt Abbott mij marketingmateriaal?
Hoe beschermt Abbott de privacy van kinderen?
Hoe verkrijg ik toegang tot en/of corrigeer ik mijn persoonlijke gegevens?
Welke rechten heb ik over mijn persoonlijke gegevens?
Hoe verwijder ik mijn LibreView-systeemaccount?
Externe links
Hoe kan ik contact opnemen met Abbott?
Wijzigingen in deze privacyverklaring.

Achtergrond van het LibreView-systeem

Het LibreView-systeem is een beveiligd, cloudgebaseerd diabetesbeheersysteem dat bedoeld is voor gebruik door
personen, professionele zorgverleners en Abbott, om te helpen bij de controle, analyse en evaluatie van
glucosegegevens, glucosetestresultaten en ketonentestresultaten uit het verleden ter ondersteuning van een
effectief diabetesbeheerprogramma.
Let op dat andere externe glucosemeters compatibel kunnen zijn met het LibreView-systeem. Abbott is niet
verantwoordelijk voor uw aansluiting van deze externe producten of uw beslissing om gegevens te uploaden van
deze externe producten naar uw LibreView-systeem account.
Deze privacyverklaring legt uit hoe we omgaan met de persoonlijke gegevens, waaronder informatie in verband
met gezondheid die u aan ons verstrekt via uw gebruik van het LibreView-systeem.
Lees deze privacyverklaring alvorens een account aan te maken in het LibreView-systeem en toestemming te
geven voor en in te stemmen met het indienen van uw persoonlijke gegevens aan ons, waaronder gegevens in in
verband met gezondheid.
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 VAN EEN
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ZORGVERLENER. MEN MOET ALTIJD EEN ZORGVERLENER RAADPLEGEN IN GEVAL VAN VRAGEN OF ZORGEN
OVER DIABETESBEHEER.

2.

Geen medisch advies

HET LIBREVIEW-SYSTEEM VOOR PATIËNTEN IS NIET BEDOELD VOOR DE DIAGNOSE VAN OF SCREENING OP
DIABETES MELLITUS. GEBRUIKERS MOETEN WETEN DAT HET LIBREVIEW-SYSTEEM SLECHTS EEN
INFORMATIEBEHEERDIENST IS DIE DE ANALYSE VAN GLUCOSEGEGEVENS MOGELIJK MAAKT EN NIET BEDOELD IS
ALS EEN VERVANGING VAN HET ADVIES VAN EEN ZORGVERLENER. INDIVIDUEN MOETEN ALTIJD HUN ARTS OF
EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER raadplegen MET ELKE VRAAG DIE ZIJ KUNNEN HEBBEN MET
BETREKKING TOT EEN MEDISCHE CONDITIE, INCLUSIEF VRAGEN OF ZORGEN OVER DIABETESMANAGEMENT.
NEGEER NOOIT PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES OF STEL HET VRAGEN OM ADVIES NOOIT UIT WEGENS
INFORMATIE DOORGEGEVEN NAAR OF OPGENOMEN IN UW LIBREVIEW-SYSTEEMACCOUNT. U moet de normale
richtlijnen van uw arts of andere zorgverlener(s) volgen wanneer uw waarden te hoog of te laag zijn of als u andere
wijzigingen in uw medische conditie wegens diabetes ervaart. ABOTT GEBRUIKT INFORMATIE UIT HET
LIBREVIEW-SYSTEEM OM BEGELEIDING BIJ DE BEHANDELING TE VERBETEREN, MAARABBOTT VERSTREKT GEEN
MEDISCHE ZORG EN ABBOTT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET OP DE HOOGTE STELLEN VAN UW ARTS OF
ANDERE ZORGVERLENER(S) OVER WIJZIGINGEN IN UW WAARDEN. Het LibreView-systeem is ontworpen om
Abbott, personen en hun zorgverlener(s) te helpen diabetes beter te beheren door informatie, analyse en
communicatie. U en uw arts en andere bevoegde zorgverlener(s) zijn alleen verantwoordelijk voor het bespreken
en aanbevelen van opties voor tests en behandeling. Abbott beveelt geen specifieke tests, producten, procedures
of opinies aan en keurt ze niet goed. UW BESLISSING OM ACTIE TE NEMEN OP BASIS VAN INFORMATIE
VERZONDEN NAAR OF OPGESLAGEN OP HET LIBREVIEW-SYSTEEM OF INFORMATIE ONTVANGEN VAN
WERKNEMERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS VAN ABBOTT IS UITSLUITEND OP UW EIGEN RISICO.

3.

Waar heeft deze privacyverklaring betrekking op?

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonlijke gegevens die u indient wanneer u een account
aanmaakt in het LibreView-systeem en op de persoonlijke gegevens, waaronder informatie over gezondheid, die
we van u of anderen ontvangen (zoals uiteengezet in deze privacyverklaring) en die is opgeslagen in het
LibreView-systeem, en op alle klantendiensten die we verstrekken die zijn verbonden met uw gebruik van het
LibreView-systeem.
U kunt ook toegang verkrijgen tot uw account voor het LibreView-systeem via een websitedomein, afhankelijk van
uw land van verblijf; gebruik van een LibreView-website is echter onderhevig aan een afzonderlijke
privacyverklaring op die website. Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op enige andere persoonlijke
gegevens die door u is verstrekt of van u is verzameld door Abbott.
4.

Welke informatie is onderworpen aan deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is toepasselijk op de volgende informatie:
•

•

Het LibreView-systeemaccountprofiel dat u bij uw aanmelding invult, inclusief de naam, geboortedatum,
land en e-mailadres voor volwassenen voor eigen gebruik of voor gebruik door een andere volwassene
(waar u bevoegd bent om dit te doen) en in het geval van pediatrisch gebruik en als aanvulling het
e-mailadres van de ouder/voogd en de naam, de geboortedatum en het land van het kind.
Informatie in verband met gezondheid gescand van uw FreeStyle Libre-sensor, uw lezer, meter of the app,
zoals hoe vaak u uw FreeStyle Libre-sensor scant, uw gebruik van de FreeStyle Libre-sensor, uw gebruik
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van lezers of meters, glucosedoelen, glucosewaarden, gelogde insuline, gelogd voedsel, gelogde
lichaamsbeweging en andere gelogde notities.
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 spendeert op onze site en de verwijzende url of de webpagina die u naar onze site heeft gestuurd en
andere probleemoplossende en analytische gegevens die ons helpen u het LibreView-systeem aan te bieden.
Raadpleeg het deel “Gebruikt de LibreView site 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.
Als u de FreeStyle LibreLink-app hebt gedownload en gebruikt en uw app hebt verbonden met andere apps van
derden, verwerken we die informatie op dezelfde manier als wij alle andere informatie verwerken die u uploadt
naar uw LibreView-account, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.
Het is ook mogelijk dat we informatie verzamelen van uw zorgverlener of arts(en) als ze u registreren voor een
LibreView-systeemaccount en een patiëntprofiel over u aanmaken. Wanneer uw zorgverlener of arts(en) een
patiëntenprofiel over u aanmaakt dat wordt opgeslagen in het LibreView-systeem, ontvangen we de informatie
over u die zij handmatig hebben ingevoerd, zoals uw naam en geboortedatum, alsook de gegevens die van uw
lezer of meter worden geüpload.
Voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika: houd er rekening mee dat de gezondheidsinformatie die
door uw zorgverlener aan ons wordt verstrekt of door u met uw zorgverlener wordt gedeeld, via de site, ook
onderhevig is aan onze HIPAA-privacyverklaring, die beschikbaar is op de site. Alle persoonlijke gegevens, inclusief
gezondheidsgerelateerde informatie, die u rechtstreeks aan ons verstrekt en niet deelt met uw zorgaanbieder, valt
onder deze privacyverklaring en wordt niet beheerst door onze HIPAA-verklaring inzake privacypraktijken of
anderszins beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act of de uitvoeringsbepalingen
daarvan (gezamenlijk "HIPAA").
5.

Hoe wordt persoonlijke informatie verwerkt?

Wanneer u zich aanmeldt voor een LibreView-systeemaccount, worden registratiegegevens (naam,
geboortedatum, e-mailadres) gescheiden gehouden van de informatie die u uploadt vanuit de app, lezer of meter.
Abbott gebruikt technische en administratieve maatregelen om gegevensscheiding te waarborgen en zal deze
gegevens nooit combineren.
Persoonlijke informatie
Abbott gebruikt op de volgende manieren persoonlijke informatie, waaronder gezondheidsgerelateerde
informatie, en technische informatie over de computer die u gebruikt om toegang te krijgen tot de site:
•

•

om u te voorzien van een LibreView-systeemaccount om u toegang te geven tot uw informatie, inclusief
gezondheidsgerelateerde informatie, en deze te presenteren op een eenvoudig te gebruiken en effectieve
manier om uw historische glucosewaarden op te slaan, te back-uppen en op te halen en om te zorgen
voor voortdurende toegang tot informatie over hoe u met uw diabetes omgaat.
om ons te helpen eventuele problemen met het LibreView-systeem op te lossen, inclusief waar we
reageren op uw vragen of reageren op uw verzoek om ondersteuning, probleemoplossing of andere
prestatieproblemen.

Newyu Record 854 v 5.0

Pagina 4 van 13

•

•

om, als u hiervoor hebt gekozen, aangepaste marketinginformatie op te stellen en aan u te sturen,
gebaseerd op de gegevens (waaronder informatie over gezondheid) die zijn geüpload naar of gekoppeld
aan uw LibreView-systeemaccount, waaronder van uw plaatselijke Abbott-bedrijf. U krijgt de gelegenheid
om u uit te schrijven voor deze communicatie wanneer u ons voor het eerst uw persoonlijke gegevens
verstrekt. Als u zich voor het eerst aanmeldt, krijgt u de mogelijkheid om u af te melden voor elke
marketingcommunicatie die u van ons ontvangt.
als u een ouder of voogd bent, om het u mogelijk te maken een LibreView-systeemaccount aan te maken
voor gebruik door uw kind en hun gebruik van uw LibreView-systeemaccount te beheren.

Alleen voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika: om verbeterde behandelingsrichtlijnen te bieden
voor u en uw zorgverleners met behulp van het LibreView-systeem, evenals voor onderzoek en Abbott's
activiteiten in de gezondheidszorg, indien van toepassing, zoals beschreven in deze privacyverklaring en onze
HIPAA-verklaring van privacypraktijken.
Gegevensanalyse
Abbott gebruikt gede-identificeerde, gepseudonimiseerde, geaggregeerde en/of geanonimiseerde informatie voor
beperkte doeleinden. Ons moederbedrijf Abbott Laboratories helpt ons als gegevensverwerker bij dit
gegevensanalyseproces, met name de processen die betrekking hebben op de-identificerende, pseudonimiserende
en/of geanonimiseerde informatie. Dit is informatie die Abbott veilig bewaart en die niet zal worden gebruikt om
u individueel te identificeren op uw naam of e-mailadres. 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.

Als u naast het LibreView-systeem ook de FreeStyle Libre-software gebruikt: het LibreView-systeem en de
FreeStyle Libre-software verzamelen informatie afzonderlijk en onafhankelijk. Abbott zal de gegevens van deze
twee diensten (d.w.z. de gede-identificeerde 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. Dit is een aanvulling op het Privacybeleid voor
FreeStyle Libre-software.
Toegang voor zorgverleners
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Voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika: wanneer u uw zorgverleners toegang geeft tot uw
LibreView-systeemaccount of wanneer uw zorgaanbieder een LibreView-systeemaccount voor u instelt, verwerkt
Abbott (via het LibreView-systeem) uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze HIPAA-verklaring van
privacypraktijken, beschikbaar op de LibreView-website op www.Libreview.com. Alle persoonlijke informatie,
inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, die u rechtstreeks aan ons verstrekt en die u niet deelt met uw
zorgaanbieder, wordt beheerst door deze privacyverklaring en wordt niet beheerst door onze HIPAA-verklaring
van privacypraktijken of anderszins beschermd door HIPAA.
Voor EER- en Zwitserse gebruikers: wanneer u uw zorgaanbieders toegang geeft tot uw
LibreView-systeemaccount of wanneer uw zorgaanbieder een LibreView-systeemaccount voor u instelt, verwerkt
Abbott (via het LibreView-systeem) uw persoonlijke gegevens namens uw zorgaanbieder om uw vitale belangen te
beschermen zoals bepaald door uw zorgaanbieder. Abbott verwerkt uw persoonlijke gegevens, inclusief
gezondheidsgerelateerde informatie, als een 'verwerker' voor de doeleinden van de gezondheidszorg die zij u
verstrekken om uw vitale belangen te beschermen en uw zorgverlener zal in dergelijke gevallen de beheerder zijn
van uw persoonlijke gegevens.
EU Algemene Verordening Gegevensbescherming voor EER- en Zwitserse gebruikers: Abbott verwerkt uw
informatie op basis van de volgende rechtsgrondslagen, zoals uiteengezet in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming („GDPR” of „AVG”):
• Toestemming wanneer u zich aanmeldt voor een LibreView-systeemaccount voor uzelf, een persoon voor
wie u zorgt en/of als u als ouder of voogd een LibreView-systeemaccount aanmaakt voor gebruik door
een kind om gezondheidsgerelateerde persoonlijke gegevens aan Abbott te verstrekken, waaronder
wanneer Abbott reageert op uw vragen of op uw verzoek om ondersteuning, zoals het oplossen van
prestatieproblemen of, indien nodig, om uw informatie te delen met onze externe verwerkers om een
serviceprobleem op te lossen.
• Abbott's legitieme bedrijfsbelangen bij de-identificering en pseudonimisering van gegevens om beter te
begrijpen hoe u omgaat met het LibreView-systeem en het gebruikt, inclusief de functionaliteit en
functies.
• Instemming met het opstellen van aangepaste marketinginformatie en deze aan u verzenden, gebaseerd
op de gegevens (waaronder informatie over gezondheid) die zijn geüpload naar of gekoppeld aan uw
LibreView-systeemaccount, van uw plaatselijke Abbott-bedrijf. U krijgt de gelegenheid om u aan te
melden voor deze communicatie wanneer u ons voor het eerst uw persoonlijke gegevens verstrekt. Als u
zich voor de eerste keer aanmeldt, kunt u zich ook afmelden voor elke marketingcommunicatie die u van
ons ontvangt.
• 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.
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De contactgegevens van onze Europese functionaris voor gegevensbescherming samen met andere nuttige
contactgegevens zijn beschikbaar op www.eu-dpo.abbott.com.
6.

Hoe lang bewaart Abbott persoonlijke gegevens?

Abbott bewaart uw persoonlijke gegevens zolang u een actief LibreView-systeemaccount heeft, in
overeenstemming met de toepasselijke vereisten voor het bewaren van gegevens. In het hoofdstuk "Hoe
verwijder ik mijn LibreView-systeemaccount" hieronder, wordt uitgelegd hoe u uw account kunt verwijderen en
wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt nadat uw account is verwijderd.
7.

Gebruikt de LibreView-site 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.
8.

Deelt Abbott persoonlijke gegevens met derden?

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, waaronder
gezondheidsinformatie, namens ons als een externe leverancier. Wanneer we uw persoonlijke gegevens
verstrekken aan externe leveranciers om ons te helpen met het aanbieden van uw LibreView-systeem account, zijn
ze vereist om uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te houden en uw persoonlijke informatie zo beperkt
mogelijk te gebruiken. Waar mogelijk maakt Abbott gebruik van externe serviceproviders om systeemfouten te
melden, zodat we het LibreView-systeem kunnen ondersteunen en verbeteren en in dergelijke gevallen zal de
informatie die naar dergelijke derden wordt verzonden niet leiden tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
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Als u Frankrijk selecteert als uw land van verblijf: de hosting van uw LibreView-systeemaccount in de cloud
gebeurt door Orange Business Services, erkend door de ASIP Santé voor het hosten van gezondheidsgerelateerde
informatie.
Als u een ander land in Europa dan Frankrijk selecteert als uw land van verblijf: de hosting van uw
LibreView-systeemaccount in de cloud wordt verzorgd door Amazon Web Services in de Europese Unie. 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 toestemming geeft om directe marketingcommunicatie van ons te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke
gegevens delen met plaatselijke gelieerde Abbott-bedrijven waarmee we gezamenlijk een product of dienst
verkopen of gezamenlijk een programma, onderzoek of activiteit uitvoeren.Dit gebeurt alleen als u toestemming
geeft om te delen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie van
Abbott (of zijn gelieerde ondernemingen), zoals beschreven in deze privacyverklaring. We kunnen uw 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 derde partijen, 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 uw persoonlijke gegevens verkopen
voor commerciële doelen aan derde partijen en we mogen uw persoonlijke informatie alleen delen met derden
wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven of indien wettelijk toegelaten.
We behouden ons het recht voor om uw 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 de informatie bekendmaken
die we van u verzamelen 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.

9.

Hoe verkrijgt Abbott persoonlijke gegevens?

We hebben administratieve, technische en fysieke beveiligingen geïmplementeerd om uw persoonlijke informatie
te beschermen, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, tegen onopzettelijk of onwettig verlies, wijziging,
ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, inclusief door het 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 internet- of wifi-transmissie 100% veilig is, dus ga voorzichtig te werk bij het uploaden van
persoonlijke gegevens, vooral gezondheidsinformatie, naar uw LibreView-systeemaccount.
U bent verantwoordelijk voor het beschermen tegen onbevoegde toegang tot uw LibreView-systeemaccount. We
bevelen aan dat u uw LibreView-systeem account 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.
10. Waar worden persoonlijke gegevens opgeslagen en overgedragen door Abbott?
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De naar het LibreView-systeem overgedragen persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de cloud op beveiligde
regionale servers.
•

•

•
•

Als u Frankrijk selecteert als uw land van verblijf, worden uw persoonlijke gegevens, waaronder
gezondheidsinformatie gehost in Frankrijk door Orange Business Services, erkend door de ASIP Santé voor
het hosten van gezondheidsinformatie.
Als u een land in de EER of Zwitserland, met uitzondering van Frankrijk, selecteert als uw land van
verblijf, worden uw persoonlijke gegevens, waaronder uw gezondheidsinformatie, gehost op servers in de
Europese Unie.
Als u de Verenigde Staten van Amerika selecteert als uw land van verblijf, worden uw persoonlijke
gegevens gehost op servers in de Verenigde Staten.
Als u een land buiten de EER, Zwitserland of de Verenigde Staten van Amerika selecteert als uw land
van verblijf, worden uw persoonlijke gegevens gehost op servers in deze regio of anderszins in
overeenstemming met de gegevensopslag- en privacyvereisten van het/de geselecteerde land/regio.
Wanneer uw persoonlijke gegevens in een ander land worden gehost dan u hebt geselecteerd, kunnen
deze gegevens onderhevig zijn aan de wetgeving van het hostland, die kan verschillen van de wetgeving
van het geselecteerde land. Abbott zal echter toepasselijke voorzorgsmaatregelen treffen om uw
persoonlijke gegevens te beschermen en ervoor te zorgen dat uw 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 uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres, en in
bepaalde uitzonderlijke gevallen uw gezondheidsinformatie moeten inzien of bekijken, via een beveiligd
netwerk vanuit de Verenigde Staten voor zover dit nodig is voor ons om u technische ondersteuning te
bieden of systeemproblemen in verband met uw LibreView-systeemaccount 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 u niet kunnen identificeren, ten behoeve van gegevensanalyses,
zoals beschreven in het bovenstaande hoofdstuk getiteld „Gegevensanalyse”. Het is mogelijk dat er in de
Verenigde Staten van Amerika geen wetten bestaan inzake gegevensbescherming of privacy die
equivalent zijn aan de wetgeving in uw land, maar we nemen gepaste maatregelen om uw persoonlijke
gegevens te beschermen.

DOOR EEN LIBREVIEW-SYSTEEMACCOUNT TE CREËREN EN DOOR DEZE PRIVACYVERKLARING TE ACCEPTEREN,
ZULLEN WIJ U OP DE HOOGTE STELLEN VAN DEZE OVERDRACHTEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN DE
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN VAN DE TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, MET INBEGRIP
VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS, DIE MOGELIJK VEREIST ZIJN IN UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN OM TE
REAGEREN OP EVENTUELE VERZOEKEN OM ONDERSTEUNING DIE U HEBT INGEDIEND. DE VERENIGDE STATEN
VAN AMERIKA BIEDEN MOGELIJK GEEN GELIJKWAARDIG NIVEAU VAN BESCHERMING VOOR UW PERSOONLIJKE
GEGEVENS IN VERGELIJKING MET ZWITSERLAND, EEN LAND IN DE EER OF EEN ANDER LAND MET WETGEVING
OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING OF PRIVACY WAAR U WOONT.
11. Stuurt Abbott mij marketingmateriaal?
Het is mogelijk dat Abbott (of zijn gelieerde bedrijven) u reclame en marketinggerelateerde informatie stuurt over
diabeteszorg of hun andere producten en diensten (wanneer vereist door de wet) indien u hebt gekozen om deze
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communicatie te krijgen wanneer u uw LibreView-systeem account aanmaakte. Het is mogelijk dat u
marketinginformatie ontvangt die is aangepast aan uw specifieke behoeften gebaseerd op de informatie die is
geupload of verbonden met uw LibreView-systeem account (waaronder gezondheidsinformatie). 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 afmelden onderaan de marketinggerelateerde e-mails die
we u sturen, door uw LibreView-voorkeuren te wijzigen of door contact met ons op te nemen op
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com. We zullen verzoeken voor afmelding onmiddellijk verwerken.
Noch Abbott, noch zijn gelieerde bedrijven of licentiegevers zal reclame of marketinggerelateerde informatie naar
kinderen versturen.
Abbott verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden 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.
Voor gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika: houd er rekening mee dat wanneer u uw persoonlijke
gegevens, inclusief gezondheidsgerelateerde informatie, deelt met uw zorgverlener via het LibreView-systeem en
u zich aanmeldt om marketingcommunicatie van Abbott te ontvangen, u Abbott toestemming geeft om uw
persoonlijke gegevens te gebruiken en bekend te maken, zodat Abbott u reclame- en marketinggerelateerde
informatie over diabeteszorg of hun andere producten en diensten kan sturen. U begrijpt dat zodra uw informatie
op basis van deze autorisatie is vrijgegeven, deze opnieuw kan worden bekendgemaakt en niet langer door HIPAA
wordt beschermd.
U begrijpt dat noch Abbott, noch uw zorgaanbieders uw behandeling, betaling,
verzekeringsinschrijving en uw recht op uitkeringen mogen laten afhangen van uw keuze om zich aan te melden
voor het ontvangen van marketingcommunicatie van Abbott. Deze machtiging blijft van kracht zolang u
persoonlijke gegevens deelt met uw zorgaanbieder via het LibreView-systeemaccount en u zich aanmeldt voor het
ontvangen van marketingcommunicatie. U begrijpt dat u deze machtiging op elk moment kunt intrekken door u af
te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door te klikken op de link waarmee u zich afmeldt
onderaan marketinggerelateerde e-mails die we u sturen, door uw LibreView-voorkeuren te wijzigen of door
contact met ons op te nemen via DiabetesCarePrivacy@Abbott.com, maar dat deze intrekking alleen van
toepassing is voor zover we er nog geen actie op hebben ondernomen.
12. Hoe beschermt Abbott de privacy van kinderen?
Elke gebruiker is verplicht zijn of haar geboortedatum en land in te voeren, zodat we kunnen vaststellen of de
gebruiker volgens de wet van zijn/haar land minderjarig is. Als een geboortedatum voor een kind wordt ingevoerd,
moet u het e-mailadres van een ouder/voogd invoeren voordat een LibreView-systeemaccount wordt aangemaakt.
De ouder/voogd moet toestemming geven voor het gebruik van het LibreView-systeem door het kind. Na deze
toestemming wordt een LibreView-systeem account aangemaakt voor de ouder/voogd voor gebruik door een kind.
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 een kind gebruikte
LibreView-systeemaccount verwijdert door contact met ons op te nemen op DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
Hierdoor wordt de door het kind gebruikte account verwijderd, maar behouden we geaggregeerde en
gede-identificeerde informatie en mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens zoals vereist door de wet.
13. Hoe verkrijg ik toegang tot en/of corrigeer ik mijn persoonlijke gegevens?
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U kunt uw profielinformatie corrigeren via de accountinstellingen in het LibreView-systeem. We kunnen geen
correcties of wijzigingen aanbrengen in gegevens die zijn geüpload vanuit een FreeStyle Libre-lezer, deFreeStyle
LibreLink-app of een meter.
14. Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?
Afhankelijk van uw woonplaats 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) 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 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.
Kinderen hebben mogelijk ook recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die over hen wordt bewaard via het
LibreView-systeem. Als we een verzoek van de ouder/voogd van een kind ontvangen om toegang tot de
persoonlijke gegevens van het kind, kunnen we de ouder/voogd van het kind rechtstreeks beantwoorden. We
zullen altijd proberen de identiteit te verifiëren van de persoon die toegang vraagt tot de informatie van een kind,
ongeacht of dit verzoek van het kind zelf of van een ouder of voogd komt.
Neem voor het uitoefenen van deze rechten contact met ons op DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
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
met andere nuttige contactgegevens zijn beschikbaar op www.EU-DPO.abbott.com.
Voor gebruikers in de Verenigde Staten: houd er rekening mee dat uw rechten met betrekking tot
gezondheidsinformatie die door uw zorgaanbieder aan ons wordt verstrekt of door u wordt gedeeld met uw
zorgverlener via het LibreView-systeem, worden geregeld door onze HIPAA-verklaring voor privacypraktijken,
beschikbaar op www.Libreview.com.

15. Hoe verwijder ik mijn LibreView-systeem account?
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.
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 opnieuw kunt activeren of persoonlijke gegevens, waaronder
gezondheidsinformatie, kunt ophalen, zodat u wellicht alle vereiste informatie wilt downloaden en opslaan
voordat u verzoekt om uw account van het LibreView-systeem te verwijderen.
Als u hebt gekozen om uw LibreView-systeem accountinformatie te delen met uw zorgverlener, familieleden en/of
vrienden en u uw account verwijdert, zullen deze personen niet langer in staat zijn om uw glucosewaarden te
bekijken.
Houd er rekening mee dat als uw zorgverlener een eigen account heeft opgezet in het LibreView-systeem en een
specifiek patiëntenprofiel voor u heeft aangemaakt, uw verwijdering van uw LibreView-systeemaccount mogelijk
geen effect heeft op het account- of patiëntenprofiel dat door uw zorgaanbieder is aangemaakt.
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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.
16. Externe links

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 privacyverklaringen van deze externe
websites. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van deze externe websites.
Let op dat derden niet-goedgekeurde diensten, software en mobiele apps kunnen aanbieden die naar verluidt
compatibel zijn met het LibreView-systeem, maar door Abbott niet zijn goedgekeurd voor dergelijk gebruik.
Abbott raadt het gebruik van de site met deze niet-toegestane producten van derden af en is niet verantwoordelijk
als u dit doet. Als u deze producten of diensten van derden toch gebruikt, is uw gebruik onderworpen aan hun
respectieve privacybeleid en gebruiksvoorwaarden. Waar u dergelijke producten, services, software of apps van
derden gebruikt en informatie uploadt naar uw LibreView-systeemaccount, zal Abbott dergelijke gegevens
ontvangen en verwerken, ook als u gezondheidsgerelateerde informatie hebt geüpload.
17. 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 uw rechten zoals uiteengezet in hoofdstuk 16 hierboven wilt uitoefenen en per
e-mail contact met ons opneemt, vermeld dit dan in de onderwerpregel van uw e-mail (bijvoorbeeld
"Correctieaanvraag" of „Toegangsverzoek” of een ander recht, indien van toepassing, in de onderwerpregel van de
e-mail). We zullen ons best doen om tijdig te reageren op alle redelijke verzoeken of minstens in
overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke vereisten.
Voor Franse gebruikers
Het is belangrijk, wanneer u zich aanmeldt voor een LibreView-systeemaccount, dat u Frankrijk selecteert als uw
land van verblijf, omdat die informatie wordt gebruikt om te bepalen waar uw gegevens worden opgeslagen.
Als u ten onrechte een ander land hebt aangewezen als uw land van verblijf, moet u de installatie niet voltooien.
Ga in plaats daarvan naar www.libreview.com en klik op “Registreren”.
De controller voor uw LibreView-systeemaccount is Abbott Diabetes Care, Inc., 1420 Harbor Bay Parkway,
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Alameda, California 94502 Verenigde Staten. Onze lokale vertegenwoordiger is Abbott Diabetes Care France
(Diabétologie), Bâtiment Cologne, 12 Rue de la Couture, BP 20235, 94518 Rungis Cedex.
Abbott Diabetes Care zal uw gegevens voor analyses niet gebruiken zoals verder beschreven in het hoofdstuk
“Hoe gebruikt Abbott andere informatie?” Het deel “Zal Abbott me marketingmateriaal sturen?” is niet
toepasselijk voor gebruikers in Frankrijk. U stemt in met de verwerking van uw gevoelige persoonlijke gegevens
zoals hierin beschreven.
De ontvangers van de gegevens zijn de verantwoordelijken voor verwerking van gegevens die betrokken zijn bij
het opslaan en hosten van uw account, met name, Orange Business Services, een erkende host voor
gezondheidsgegevens in Frankrijk. Orange mag klantenondersteuning aanbieden in verband met het hosten
van uw gegevens. In uitzonderlijke gevallen waar Orange niet in staat is om het klantondersteuningsprobleem
op te lossen is het mogelijk dat Newyu in de Verenigde Staten toegang tot de servers en/of toegang tot uw
gegevens vereist om het klantondersteuningsprobleem met uw account op te lossen. We zullen uw gegevens
niet delen met andere derde partijen, waaronder alle andere gelieerde bedrijven van Abbott, noch zullen we uw
gegevens om een andere reden overdragen.
Uw rechten zijn hierboven beschreven in het hoofdstuk "Welke rechten heb ik over mijn persoonlijke gegevens"
die u kunt uitoefenen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op
www.eu-dpo.abbott.com.
18. 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.
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