Privacy Beleid
We verbinden ons er toe de privacy van de gebruikers van de Picterus ® Jaundice Pro te
beschermen. Daarom verzamelt of bewaart de Picterus® Jaundice Pro geen persoonlijke
informatie over gebruikers of patiënten.

1. Introductie
Picterus AS is de gegevensbeheerder van de anonieme gegevens die we over u verzamelen
door het gebruik van de Picterus® Jaundice Pro. Als het gaat om het verzamelen van
gegevens van patiënten / pasgeborenen met behulp van onze hulpmiddel, worden de
gebruikers van de Picterus® Jaundice Pro gezien als gegevensbeheerders en de Picterus®
Jaundice Pro als gegevensverwerker. In dit document verwijzen 'wij / we', 'ons' en 'onze''
naar Picterus AS.
Zowel als gegevensbeheerder en als gegevensverwerker zorgt Picterus AS ervoor dat alle
gegevens op een veilige en rechtmatige manier worden verwerkt in overeenstemming met
EU-verordening 2016/679 ("AVG") en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
In dit Privacy beleid leggen we uit wat voor soort gegevens we verwerken en hoe we deze
gebruiken. Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens
die aan het einde van dit Beleid staan vermeld.
We kunnen dit Privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina regelmatig om te
begrijpen wat we doen. Als we ingrijpende wijzigingen aanbrengen in dit beleid zullen we u
hiervan altijd op de hoogte brengen voordat u gebruik maakt van onze services.

2. Categorieën van gegevenssobjecten
Wij verwerken anonieme gegevens met betrekking tot de volgende categorieën:
- De gebruikers van de Picterus® Jaundice Pro.
- De patiënt / de pasgeborene.

3. De gegevens die Picterus AS verzamelt
Picterus AS verwerkt geen persoonlijke of gevoelige persoonlijke gegevens. De Picterus®
Jaundice Pro maakt slechts afbeeldingen van een klein deel van de huid op de borst van de
pasgeborene en vereist geen persoonlijk identificeerbare gegevens.
De informatie die we verzamelen omvat het type apparaat, het besturingssysteem, de
softwareversie van de Picterus® Jaundice Pro en de taal van het apparaat. De volledige
beschrijving van het gebruik van de gegevens wordt hieronder in meer detail beschreven.
We kunnen informatie verwerken met betrekking tot transacties, inclusief aankopen van
goederen en Services, die u bij ons invoert en/of via onze website of Services
(“Transactiegegevens”). Transactiegegevens kunnen uw contactgegevens, uw
betalingsgegevens en de transactiedetails omvatten. Transactiegegevens kunnen worden
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verwerkt met het oog op het leveren van de gekochte goederen en Services en het
bijhouden van een goede administratie van die transacties. De wettelijke basis voor deze
verwerking is de uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen,
op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan en wettelijke vereisten voor een
goede boekhouding.
We kunnen informatie verwerken die u ons verstrekt om u te abonneren op onze emailmeldingen en/of nieuwsbrieven (“Meldingsgegevens”). Meldingsgegevens kunnen
worden verwerkt om u relevante informatie en/of nieuwsbrieven te sturen. De rechtsgrond
voor deze verwerking is toestemming.
We kunnen informatie verwerken die is verpakt in of verband houdt met alle communicatie
die u ons stuurt (“Correspondentiegegevens”). Correspondentiegegevens kunnen de inhoud
van de communicatie en metagegevens omvatten die aan de communicatie zijn gekoppeld.
Correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en
gegevens bij te houden, bijvoorbeeld voor technische ondersteuning of boekhoudkundige
doeleinden. Als u technische ondersteuning van ons vraagt, begrijpt en erkent u dat de
persoon/personen die u ondersteuning bieden mogelijk toegang nodig hebben tot uw
Servicegegevens en Gebruiksgegevens om het probleem waarvoor u ondersteuning zoekt
te diagnosticeren; in dit geval wordt deze informatie alleen gebruikt om u te helpen bij het
bieden van ondersteuning. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme
belangen, namelijk het juiste beheer van ons bedrijf en communicatie met gebruikers,
waarvan wij denken dat ze u ten goede zullen komen.

4. Picterus AS en sociale media
Op onze website hebben we sociale media like- en deelknoppen geïntegreerd (Facebook,
Twitter, LinkedIn), waarmee u de gewenste inhoud rechtstreeks met uw netwerk kunt delen.
De plug-ins voor sociale media kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken als u ervoor
kiest om de inhoud van onze website met uw netwerk te delen of te liken. Picterus AS heeft
hier geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens door deze netwerken.

5. Waarom Picterus AS uw gegevens verzamelt
De genoemde gegevens hebben wij nodig om u een complete service te kunnen bieden. We
kunnen ook anonieme gegevens gebruiken voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden
om onze diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Verder kunnen anonieme
gegevens worden gebruikt voor klantenservice, marketing, communicatie en voor juridische
doeleinden. Tenslotte worden alle afbeeldingen die op onze servers worden verwerkt en
opgeslagen, geanonimiseerd en gebruikt om onze technologie te helpen nauwkeuriger te
worden bij het screenen op geelzucht bij pasgeborenen.

6. De wettelijke basis voor het verwerken van gegevens door Picterus AS
Volgens de wet op de gegevensbescherming moet Picterus AS de verwerking van
persoonsgegevens op een wettelijke basis baseren. Onze verwerking van
persoonsgegevens is gebaseerd op een of meer van de volgende:
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De verwerking is noodzakelijk om een contract uit te voeren dat u met ons aangaat of
om op uw verzoek maatregelen te nemen alvorens een contract aan te gaan.
De verwerking is noodzakelijk voor legitieme belangen, voor zover dit belang niet
wordt geschonden door uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die de
bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Let u erop, zoals hierboven vermeld, dat bij regelmatig gebruik van de Picterus® Jaundice
Pro geen persoonlijke informatie over gebruikers of patiënten wordt opgeslagen of
verzameld. Alleen in het geval dat u contact met ons opneemt en ons in dat proces
persoonlijke informatie verstrekt, hebben wij toegang tot dergelijke informatie.

7. Picterus en derden
Picterus AS heeft externe dienstverleners die ons helpen onze diensten te leveren of te
verbeteren. Dit omvat betalingsproviders en financiële instellingen, en zakelijke partners of
onderzoeksinstellingen. De gegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt
worden door dergelijke dienstverleners. We ondernemen passende acties om ervoor te
zorgen dat externe dienstverleners uw gegevens veilig en in overeenstemming met
toepasselijke wetgeving behandelen.
Dienstverleners die namens ons gegevens verwerken, doen dit op basis van een
verwerkingsovereenkomst waarin de verantwoordelijkheid van de gegevensverwerker
verbonden met de verwerking van relevante gegevens is geregeld.
Alle gegevens die u aan ons verstrekt en die wij van u verzamelen, worden opgeslagen op
beveiligde cloud-servers binnen het grondgebied van de EU of opgeslagen door
betrouwbare externe serviceproviders buiten de EU, die aan dezelfde hoge normen zijn
onderworpen. Als gevolg hiervan kunnen de gegevens worden overgedragen aan en
opgeslagen op een locatie buiten uw eigen land.
Wij kunnen gegevens delen met autoriteiten in gevallen waarin wij daartoe wettelijk verplicht
zijn.

8. Gegevensbeveiliging
Picterus AS heeft verschillende maatregelen en procedures geïmplementeerd om de
gegevens te beschermen.
Alle gegevens die u via de app verstrekt, worden gecodeerd (‘’encrypted’’) met behulp van
industriestandaard codering (TLS) wanneer deze van of naar de servers worden verstuurd.
We slaan geüploade afbeeldingen op in afzonderlijke datastores. De webserverinfrastructuur wordt beschermd met behulp van firewalls en monitoring.
Wij werken met passende procedures om ongeautoriseerde toegang tot en/of misbruik van
gegevens te voorkomen.
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9. Gegevensopslag
We bewaren afbeeldingen die in anonieme vorm zijn geüpload voor medisch, klinisch en
commercieel onderzoek en voor het testen van onze diensten.

10. Persoonlijke gegevens van kinderen
Onze dienst maakt afbeelding van een klein deel van de huid op het borstbeen van de
pasgeborene. Bij correct gebruik van de app is het niet mogelijk om de pasgeborene te
herkennen op basis van de opgeslagen afbeeldingen. Als er afbeeldingen met persoonlijk
identificeerbare informatie worden ontdekt, worden deze uit onze systemen verwijderd

11. Uw rechten
Via onderstaand adres kunt u uw vragen per e-mail stellen. Ook heeft u het recht om contact
op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als u zich zorgen maakt over uw
rechten, of als u vindt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.

12. Contact informatie
De applicatie is eigendom van en wordt beheerd door Picterus AS. Ons hoofdkantoor
bevindt zich aan de Havnegata 7, 7010 Trondheim, Noorwegen. Postadres is Postboks 1284
Torgarden 7462 Trondheim, Noorwegen. U kunt contact met ons opnemen via e-mail op
contact@picterus.com, of via onze website www.picterus.com.
Bedankt dat u de tijd heeft genomen om onze privacyverklaring te lezen. Als u vragen of
opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
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