Vifor Pharma Privacybeleid voor het AAV-Masterclass-Platform
Belangrijkste onderwerpen:
•
•
•
•
•

Welke persoonsgegevens verzamelen we, wanneer u onze website gebruikt?
Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Hoe lang en waarom bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wie kan toegang hebben tot uw persoonsgegevens?
Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom?
Als u inlogt op dit platform verzamelen en gebruiken wij, Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd., de
persoonlijke gegevens die u invoert, waaronder uw voornaam, achternaam, gebruikersnaam, wachtwoord, emailadres en antwoorden op de meerkeuzequizvragen, als volgt:
•
•
•
•

Om de functionaliteit van het platform voor u te verzekeren. Het platform is een interactief leerinstrument
voor patiënten, verzorgers en anderen. De gebruikers kunnen leermodules doorlopen en certificaten behalen;
Om u e-mailberichten te sturen over nieuwe inhoud die beschikbaar is op het platform of om u te informeren
over administratieve zaken met betrekking tot uw gebruik van het platform;
Om het platform te beheren en de veiligheid ervan te waarborgen;
Door het gebruik van een analytische dienst die gebruik maakt van cookies, om ons te helpen inzicht te krijgen
in het gebruik van ons platform en hoe we het kunnen verbeteren. Deze dienst registreert en gebruikt het IPadres (internetprotocoladres) van uw computer of toestel. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid. Het
IP-adres wordt alleen gebruikt om u te identificeren in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld voor
strafrechtelijk onderzoek.

Wij kunnen de via dit platform verzamelde persoonsgegevens voor statistische doeleinden samenvoegen.
De rechtsgrondslag voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens is ons rechtmatig belang bij het
exploiteren van dit platform als een interactief leerinstrument. De uitvoering van een overeenkomst is de
rechtsgrondslag voor onze e-mailberichten aan u over nieuwe inhoud die beschikbaar is op het platform of om u te
informeren over administratieve aangelegenheden met betrekking tot uw gebruik van het platform. Wij moeten u
deze e-mails kunnen sturen om de functionaliteit te kunnen bieden die u hebt aangevraagd door in te loggen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven van de Vifor Pharma Group voor de doeleinden die in
dit privacybeleid zijn vermeld. U kunt de locatie van de vennootschappen van de Vifor Pharma Group zien
ophttps://www.viforpharma.com/en/about-vifor-pharma/global-presence
Wij werken samen met externe dienstverleners, bijvoorbeeld voor technische ondersteuning of datahosting. Deze
dienstverleners kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens om de vereiste diensten te kunnen verlenen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken aan:
•
•
•

officiële instanties, indien van toepassing krachtens de wet, een rechterlijk bevel of een andere gerechtelijke
procedure;
onze juridische en andere deskundige adviseurs;
distributeurs, licentiepartners of andere bedrijven waarmee wij samenwerken voor de in dit privacybeleid
genoemde doeleinden.

Onze dienstverleners en samenwerkingspartners zijn wettelijk verplicht alle persoonsgegevens vertrouwelijk te
behandelen en deze informatie uitsluitend te gebruiken om de diensten te verlenen waarvoor wij hen hebben
ingeschakeld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Wij zouden uw persoonsgegevens aan derden kunnen verstrekken naar aanleiding van de verkoop of overdracht van
(een deel van) onze business. In dat geval zouden wij van de derden eisen dat zij die gegevens behandelen in
overeenstemming met dit privacybeleid.
Sommige van de hierboven genoemde partijen die uw persoonsgegevens ontvangen, kunnen gevestigd zijn buiten het
land waar u woont, ook in landen die door de bevoegde autoriteiten niet geacht worden een passend
beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat er passende
waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen, bijvoorbeeld contractuele standaardclausules van de EU.
Een
kopie
van
deze
clausules
kan
worden
verkregen
bij
onze
Functionaris
Gegevensbescherming(GroupDPO@viforpharma.com).
Hoelang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te
vervullen, tenzij een langere of kortere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.
Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U hebt te allen tijde recht op toegang tot uw persoonsgegevens. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, kunt u
verzoeken dat uw gegevens worden gewist, dat fouten worden gecorrigeerd of dat de verwerking van uw
persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt ook bezwaar maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, of
gebruik maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid, indien van toepassing.
Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de rubriek "Hoe kunt
u contact met ons opnemen" hieronder. Wij wijzen u erop dat de toepasselijke wetgeving ons kan beletten om aan
bepaalde verzoeken te voldoen, zoals verzoeken om veiligheidsinformatie te wissen of onze verwerking ervan te
beperken. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.
Links naar andere websites
Wij kunnen links aanbieden naar websites die wij nuttig vinden. We kunnen niet instaan voor de normen of het
privacybeleid van de websites waarnaar wij linken. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die
geen eigendom zijn van een bedrijf van de Vifor Pharma Group.
Persoonsgegevens van kinderen
Deze website is uitsluitend bedoeld voor volwassenen, d.w.z. personen van 18 jaar of ouder. Wij verzamelen niet
bewust persoonsgegevens van personen onder de 18 jaar via deze website. We gaan ervan uit dat iedereen die zijn
persoonsgegevens via deze website verstrekt ten minste 18 jaar oud is. Als u contact met ons wilt opnemen over
persoonsgegevens die uw kind mogelijk zonder uw toestemming heeft verstrekt, raadpleegt u het gedeelte "Hoe kunt
u contact met ons opnemen" hieronder. Indien wij vernemen dat wij persoonsgegevens hebben verzameld van een
kind jonger dan 18 jaar, zullen wij deze informatie onmiddellijk wissen, indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat.
Updates van dit privacybeleid
Wij kunnen dit privacybeleid regelmatig updaten. In dat geval zullen wij bijgewerkte versies op deze site plaatsen. Een
herzien privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die na de ingangsdatum zijn verzameld (zie
hieronder).
Hoe kunt u contact met ons opnemen
Neem contact met ons op als u vragen hebt over dit privacybeleid of als u uw privacyrechten wilt uitoefenen:

•

De "privacyverantwoordelijke" voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd.
Rechenstrasse 37
9014 St. Gallen
Zwitserland
Tel.: +41 58 851 80 00

•

Onze vertegenwoordiger in de EU/EER voor de gegevensbescherming:
Vifor Pharma Deutschland GmbH
Baierbrunner Straße 29
D-81379 München
Duitsland
dataprivacy_EEArep@viforpharma.com

•

Onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk voor de gegevensbescherming:
Vifor Pharma UK Ltd.
Second Floor, Waterfront
Watermans Business Park
Kingsbury Crescent
Staines-upon-Thames
TW18 3BA
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 01276 853 600
infovpuk@viforpharma.com

•

Onze functionaris voor gegevensbescherming:
GroupDPO@viforpharma.com
Vifor Pharma Management Ltd.
Flughofstrasse 61
Postfach
CH-8152 Glattbrugg
Zwitserland
Tel.: +41 58 851 80 00

•

safety@viforpharma.com
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