
 

 

Privacy Statement AVL Trials app 

 

De Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AVL) biedt aan 
artsen een app aan om een overzicht te bieden van lopende melanoom-, mamma- en lungstudies in 
het AVL. De AVL Trials app is een online tool om op eenvoudige en snelle wijze te zoeken naar 
eventueel geschikte melanoom-, mamma- en lungstudies voor patiënten.  
 

AVL vindt uw privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. In dit privacy statement 

leggen wij dit uit.  

 

Nadat u de AVL Trials app hebt gedownload vragen wij u, alvorens u de app kunt gebruiken, om 

akkoord te gaan met de Algemene Gebruiksvoorwaarden en toestemming te geven om uw 

persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in dit Privacy Statement.  

 

1. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing? 

Dit Privacy Statement is op iedereen van toepassing die de AVL Trials app heeft gedownload.  

 

2.  Wie is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens? 

AVL is de (verwerkings)verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. AVL heeft 

een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die toeziet op de naleving van de geldende 

wet- en regelgeving ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. 

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 

Wanneer u gebruik maakt van de AVL Trials app verwerken wij alleen uw e-mail, wanneer u deze zelf 

hebt ingevuld. Daarnaast verwerken wij gegevens over uw apparaat en uw sessie (logging).  

 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw emailadres met als doel om u een link van Trion te kunnen sturen waar u nadere 

informatie kunt vinden over een studie. Dit werkt alleen voor AVL medewerkers.     

Gegevens over uw apparaat en uw sessie verwerken wij om eventuele fouten in de AVL Trials app op 

te kunnen sporen en verbeteringen door te kunnen voeren.   

 

5. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Nadat u de AVL Trials app hebt gedownload vragen wij u, alvorens u de app kunt gebruiken, om uw 

persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in dit Privacy Statement.   

 

Alleen wanneer u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking zoals beschreven in dit 

Privacy Statement kunt u gebruik maken van de AVL Trials app en kunnen wij uw persoonsgegevens 

verwerken. Wanneer u geen toestemming geeft, kunt u de AVL Trials app niet gebruiken.  

 

U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, kunt u niet 

langer gebruik maken van de AVL Trials app en verwerken wij niet langer persoonsgegevens van u 

via de AVL Trials app. 

 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden als 

omschreven in dit Privacy Statement. Wanneer de persoonsgegevens niet langer ter zake dienend 

zijn, zullen wij deze vernietigen.  

 

De gegevens die wij verwerken over uw apparaat en uw sessie (logging) bewaren wij tot drie 

maanden na het einde van de sessie, tenzij hieruit blijkt dat nader onderzoek noodzakelijk is, 

bijvoorbeeld in geval van onrechtmatige toegang.  

 

7. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens? 

Om de AVL Trials app aan te kunnen bieden maken wij gebruik van de dienstverlening van derden. 

De ontwikkeling van de AVL Trials app, de hosting en het beheer worden uitgevoerd door een externe 



 

 

dienstverlener. Wij hebben afspraken gemaakt met deze dienstverlener over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, waaronder afspraken over toegang en beveiliging. 

 

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan 

toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor een 

onderzoek over beveiligingsincidenten. 

 

8. Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt? 

AVL en haar dienstverlener(s) verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese 
Economische Ruimte in landen die een passend beschermingsniveau bieden en geven uw 
persoonsgegevens niet door aan andere landen. 
 

9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen en/of laten 

nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen 

wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en 

maken wij hierover ook afspraken met onze dienstverleners. 

10. Uw rechten 

Een ieder van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht tot inzage, rectificatie en 

vernietiging van persoonsgegevens die over hem/haar verwerkt worden of om tegen verwerking 

bezwaar te maken. Om uw rechten uit te kunnen oefenen, kunt u met ons contact opnemen via e-mail: 

rechtenvanbetrokkenen@nki.nl. Ook heeft u het recht om bij (mogelijke) schendingen van het 

toepasselijke recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens een klacht in te dienen 

bij de bevoegde autoriteit. In dit geval is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u 

op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

11. Wijzigingen 

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan dit Privacy Statement van 

tijd tot tijd te raadplegen. Dit kan via de informatieknop rechts bovenin het scherm van de AVL Trials 

app. Indien de wijzigingen daartoe aanleiding geven zullen wij u vragen opnieuw in te stemmen met 

de gegevensverwerkingen als beschreven in het Privacy Statement. 

12. Contact 

Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken binnen de AVL Trials 

app, dan kunt u contact opnemen met het AVL op telefoonnummer 020-5129111. Vraag naar de 

Functionaris voor de Gegevensbescherming.  

Voor vragen met betrekking tot de melanoom studies, kunt u contact opnemen met Christian Blank: 
c.blank@nki.nl. Voor vragen met betrekking tot de mamma studies, kunt u contact opnemen met 
Sonja Vliek: s.vliek@nki.nl. Voor vragen met betrekking tot de lung studies, kunt u contact opnemen 
met Emmy Harms: e.harms@nki.nl.  
Voor technische vragen over het gebruik van de AVL Trials app kunt u contact opnemen via 
ehealthapps@nki.nl.  
U kunt ook bellen naar de algemene receptie op telefoonnummer 020-5129111.   
 

 

[Datum: 01-07-2019] 
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