
Gegevensbeschermingsverklaring: 

 

Deze gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op onze medische app (hierna "App"). De 

verklaring licht de aard, het doel en de omvang van de gegevensverzameling in het kader van het 

gebruik van de app toe. 

 

Voor infoteam Software AG zijn de vertrouwelijkheid en bescherming van uw gegevens van bijzonder 

belang. 

 

Het is ons doel om de app te verbeteren en de doeltreffendheid van de oefeningen te controleren. 

 

Hiervoor worden gebruiksgegevens, trainingsgegevens en gegevens over duizeligheid  in 

geanonimiseerde vorm verzonden en beoordeeld. U hebt de mogelijkheid om al dan niet in te stemmen 

met de verzending van uw geanonimiseerde gegevens. 
 

De verzameling, de verwerking en het gebruik van de gegevens vinden plaats op basis van uw 

toestemming. Deze toestemmingsverklaring kan op elk moment en zonder nadelige gevolgen worden 
ingetrokken. In dat geval wordt de verdere verzending van de gegevens door de app technisch 

verhinderd. 

 

De verzamelde geanonimiseerde gegevens worden opgeslagen in de Bondsrepubliek Duitsland op een 

beveiligde webserver beheerd door infoteam Software AG. 

 

 

Verantwoordelijke instantie: 

 

infoteam Software AG 

Am Bauhof 9 

91088 Bubenreuth 

Duitsland 

 

E-mail: info@infoteam.de 

Raad van bestuur: Christian Zahn (CEO), Joachim Strobel (CFO), Michael Sperber (CTO) 

 

 

Contactgegevens van de externe functionaris voor gegevensbescherming: 

 

Dr. Marion Herrmann 

Datenschutz Symbiose GmbH 

Hundingstr. 10 

95445 Bayreuth 
Duitsland 

E-mail: datenschutz@infoteam.de 

 

 

Doel van de gegevensverwerking: 
 

Afhankelijk van de aangegeven duizeligheidsdiagnose (goedaardige positieduizeligheid, acuut 

vestibulair syndroom of chronische duizeligheid) worden passende oefeningen aangeboden en wordt 

het succes van de therapie in geanonimiseerde vorm geregistreerd en geëvalueerd. Dit gebeurt voor de 

volgende doeleinden: 

- Bewijs en verbetering van de klinische werkzaamheid  
- Optimalisatie van de bruikbaarheid van de app  

- Bepaling van het toepassingsgebied 

 



De volgende gegevenstypes van de gebruiker worden verzameld: 

- Gebruikersgegevens: patiënt-ID, inschrijvingsdatum, toestemming of weigering voor 

gegevensverzending, leeftijdsgroep, bv. 50-59 jaar  

- Therapiegegevens: diagnose, individuele vooruitgang, verloop van duizeligheid. 

 

Uw gegevens worden verzonden, zodra u met uw mobiele apparaat online bent. 

Omdat de gebruiker de patiënt-ID niet wordt getoond, kent alleen infoteam Software AG deze ID. Dit 

garandeert de anonimisering van de gegevens. 

 

 

Juridische basis van de gegevensverwerking: 

 

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6, lid 1a DSGVO (Duitse 

Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 

 

Ontvanger: 

 

De interne ontvanger van de geanonimiseerde gegevens is het team van de medische app van infoteam 

Software AG. Bovendien is de distributeur (zie impressum) de externe ontvanger. 

 

 

Opslagduur en verwijdering: 

 

De geanonimiseerde gegevens zijn niet onderhevig aan de verplichting tot verwijdering, omdat ze niet 

persoonsgebonden zijn. 

 

 

Gegevensbeveiliging: 

 

Infoteam Software AG en de door haar aangestelde webhost beschermen de aan u doorgegeven 

informatie door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en verbeteren 

continu hun beveiligingsmaatregelen overeenkomstig de technologische ontwikkelingen. 

 

De verzending van gegevens door de app wordt uitgevoerd met versleutelingsmechanismen 

overeenkomstig de huidige stand van de techniek. We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het 

internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Dit geldt eveneens voor 

het verzenden van gegenereerde longitudinale gegevens (bijv. aan uw arts) of wanneer u per e-mail 

contact opneemt met infoteam Software AG. 

 

 
Uw rechten als betrokken persoon (rechten van betrokkene): 

 

U hebt het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of een recht om 

bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

 

Als de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om deze 

toestemming op elk moment in te trekken, als bedoeld in art. 6, lid 1a van de DSGVO of art. 9, lid 2a 

van de DSGVO, zonder dat dit de wettigheid aantast van de verwerking die op basis van de 

toestemming tot de intrekking heeft plaatsgevonden. 

 

U hebt het recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit. De toezichthoudende autoriteit die 

verantwoordelijk is voor ons bedrijf is het Beierse Staatsbureau voor toezicht op de 

gegevensbescherming (Bayrisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) in Ansbach. De 

contactgegevens vindt u op www.lda.bayern.de. 

 



Richt u met verzoeken, bezwaren of klachten rechtstreeks tot: 

infoteam Software AG 

BS Medical Devices 

Am Bauhof 9 

91088 Bubenreuth 

Duitsland 

E-mail: appSupport@infoteam.de 
 

 

 

 


