V.1.1

Privacyverklaring van LivaNova
Informatie over gegevensbescherming ten behoeve van klanten, leveranciers en andere
betrokkenen
LivaNova neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij doen er alles aan om ervoor te
zorgen dat informatie die op u betrekking heeft en waarmee u kunt worden geïdentificeerd (dat
wil zeggen uw 'persoonsgegevens'), wordt beschermd in overeenstemming met onze juridische
verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna aangeduid
als de 'AVG') van de EU en andere toepasselijke nationale wetgeving inzake de gegevensbescherming. Via deze privacyverklaring willen wij u een overzicht bieden van de door ons
uitgevoerde verwerking van uw persoonsgegevens en van uw rechten op grond van de wetgeving
inzake gegevensbescherming. Welke gegevens precies worden verwerkt en op welke manier deze
worden gebruikt, wordt voornamelijk bepaald door de gevraagde of overeengekomen diensten.
Mogelijk is daarom niet elk element van de onderhavige informatie op u van toepassing.
1.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Deze verantwoordelijkheid ligt bij LivaNova PLC (4th Floor, 20 Eastbourne Terrace,
London W2 6LG, Verenigd Koninkrijk) en/of een van haar dochterondernemingen uit de
Appendix bij dit document (hierna gezamenlijk aangeduid als 'LivaNova').
De individuele verantwoordelijkheid hangt af van in de bijlage genoemde LivaNova entiteit
die uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt (art. 4, lid 7 AVG).
Voor meer informatie over de rol van de verwerkingsverantwoordelijke kunt u contact
opnemen met: dataprotection@livanova.com

2.

Hoe kan ik contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming?
U kunt contact opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming via:
LivaNova Deutschland GmbH
Data Protection
Lindberghstr. 25
80939 München
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Duitsland
dataprotection@livanova.com
3.

Welke soorten persoonsgegevens bewaren wij?

Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens rechtstreeks van u of van onze zakenpartners (zoals de
rechtspersoon voor wie u werkt), andere derden (zoals zorginstellingen) of betrouwbare openbare
bronnen (zoals websites van universiteiten of congressen) hebben ontvangen.
Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens over u, bijvoorbeeld:


Naam en contactgegevens (bijvoorbeeld naam, geslacht, e-mailadres en/of postadres,
telefoonnummer(s))



Functie (bijvoorbeeld titel, functie, naam van uw organisatie, alsmede voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg hun vakgebied(en), opleiding, publicaties, congresactiviteiten, deelname aan klinische onderzoeken en organisaties)



Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, creditcardgegevens, BTW-nummers of
andere fiscale ID's)



Informatie over uw voorkeuren, inclusief communicatiekanalen en frequentie



Gegevens die aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van formulieren,
tijdens evenementen waaraan u deelneemt of door het beantwoorden van vragen van een
enquête



Gegevens met betrekking tot onze producten of diensten



Informatie over een met ons aangegane wetenschappelijke en medische samenwerking

Als u persoonsgegevens van andere personen (zoals collega's) aan ons wilt verstrekken, bent u
verplicht deze personen rechtstreeks of via uw werkgever een exemplaar van deze privacyverklaring te verstrekken.
4.

Voor

welk

doel

verwerken

wij

uw

persoonsgegevens

en

waarom

is

dit

rechtmatig?
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en
andere toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.
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4.1

Op grond van uw toestemming, art. 6 (1) (a) AVG
Voor zover u voor bepaalde doeleinden (zoals marketing, verzending van nieuwsbrieven,
klinische onderzoeken, tracking van apparatuur) heeft ingestemd met de door ons te
verrichten verwerking van persoonsgegevens, is een dergelijke verwerking rechtmatig op
grond van uw toestemming. Een eenmaal verleende toestemming kan te allen tijde worden
herroepen. Dat geldt ook voor toestemmingsverklaringen die u ons vóór de ingangsdatum
van de AVG, dat wil zeggen vóór 25 mei 2018, heeft verstrekt. De intrekking van uw
toestemming heeft alleen gevolgen voor de toekomst en tast de rechtmatigheid van de
verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden niet aan.

4.2

Om aan contractuele verplichtingen te voldoen, art. 6 (1) (b) AVG
Er worden persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de verstrekking van diensten ter
uitvoering van onze overeenkomsten met onze klanten of ter uitvoering van precontractuele maatregelen naar aanleiding van vragen. De doeleinden van de gegevensverwerking worden voornamelijk bepaald door de desbetreffende overeenkomsten met
betrekking tot de diensten of producten (zoals de aankoop van medische hulpmiddelen,
reparatie- of onderhoudsdiensten, deelname aan evenementen) en kunnen onder meer de
administratie van contracten omvatten. Voor meer informatie over de doeleinden van de
gegevensverwerking verwijzen wij u naar de desbetreffende contractuele documenten.

4.3

In het kader van de belangenafweging, art. 6 (1) (f) AVG
Voor zover nodig, verwerken wij uw persoonsgegevens buiten het kader van de daadwerkelijke uitvoering van het contract teneinde gerechtvaardigde belangen van onszelf en
van derden te beschermen. Bedenk dat wij bij de verwerking van persoonsgegevens op
deze grondslag altijd een evenwicht proberen te bewaren tussen onze gerechtvaardigde
belangen en uw privacy. Voorbeelden:


Tracking van bijwerkingen (ten behoeve van de geneesmiddelenbewaking)



Verbetering van onze producten en diensten



Commercialisering van producten



Reclame of marketing- en opinieonderzoek, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen
het gebruik van uw gegevens



Indiening van rechtsvorderingen en verdediging in geval van rechtsgeschillen



Uitvoering van IT-beveiliging en -activiteiten
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Voorkoming van en onderzoek naar strafbare feiten



Maatregelen ter beveiliging van gebouwen en systemen (zoals toegangscontrole)



Maatregelen ter bescherming van de rechten van onze vestigingen



Maatregelen ten behoeve van het bedrijfsmanagement en de geavanceerde
ontwikkeling van diensten en producten.

4.4

Op basis van wettelijke regelingen, art. 6 (1) (c) AVG
Als fabrikant van medische hulpmiddelen zijn wij bovendien onderworpen aan verschillende
juridische verplichtingen, d.w.z. wettelijke vereisten (zoals de Richtlijn medische hulpmiddelen van de EU) die ons in bepaalde gevallen verplichten tot het verwerken van uw
persoonsgegevens.

5.

Wie ontvangt mijn gegevens?
Binnen LivaNova krijgen alleen afdelingen die uw gegevens nodig hebben om aan onze
contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, toegang tot deze gegevens. Verder
kunnen wij persoonsgegevens doorgeven binnen de LivaNova Groep. Ook regelgevende
instanties die verantwoordelijk zijn voor de goedkeuring en productveiligheid van medische
hulpmiddelen kunnen persoonsgegevens van ons ontvangen. Verder kunnen dienstverleners en door ons aangestelde agenten de voor de betreffende doeleinden benodigde
gegevens ontvangen. Hierbij valt te denken aan bedrijven in de categorieën IT-dienstverlening, logistiek, drukkerijdiensten, telecommunicatie, consultatie, evenals verkoop en
marketing. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden ingezien door of doorgegeven aan
nationale

en/of

internationale

regelgevende,

handhavende

openbare

instanties

of

rechtbanken.
In ieder geval zullen uw persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers
buiten LivaNova indien dit wettelijk vereist is, u hiervoor toestemming heeft gegeven of,
indien van toepassing, wij gegevensverwerkingsovereenkomsten zijn aangegaan.
6.

Worden de gegevens doorgegeven aan een derde land of een internationale
organisatie?
Doorgiften van gegevens aan instanties in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde
derde landen) vinden plaats voor zover


u hiervoor toestemming heeft gegeven, en/of
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wij ervoor kunnen zorgen dat er passende waarborgen worden geïmplementeerd
om een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden, zoals standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd of volgens de
Europese Commissie een passende bescherming bieden.

7.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om aan onze
contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien de gegevens niet langer nodig
zijn voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen, zullen deze op een
regelmatige basis worden gewist, tenzij - tijdelijk - verdere verwerking noodzakelijk is voor
de volgende doeleinden:


Naleving van de bewaarplicht op grond van het handels- of belastingrecht. In het
algemeen bedraagt de termijn voor het bewaren van gegevens of documentatie
twee tot vijftien jaar.



Bewaring van bewijsmateriaal op grond van de wettelijke bepalingen inzake
verjaringstermijnen. Deze verjaringstermijnen kunnen tot 30 jaar bedragen, terwijl
de gewone verjaringstermijn drie jaar bedraagt.

8.

Wat zijn mijn rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming?
Iedere betrokkene heeft op grond van art. 15 AVG recht op inzage, op grond van art. 16
AVG recht op rectificatie, op grond van art. 17 AVG recht op gegevenswissing, op grond
van art. 18 AVG recht op beperking van de verwerking, op grond van art. 21 AVG recht
van bezwaar en op grond van art. 20 AVG recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Bovendien heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde
toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).
Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt,
kan te allen tijde worden ingetrokken door ons hiervan op de hoogte te stellen. Dat geldt
ook voor toestemmingsverklaringen die u ons vóór de ingangsdatum van de AVG, dat wil
zeggen vóór 25 mei 2018, heeft verstrekt. Bedenk dat een dergelijke intrekking van uw
toestemming alleen gevolgen heeft voor de toekomst en de rechtmatigheid van de
verwerking die tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden niet aantast.
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9.

Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?
Binnen het kader van onze zakelijke relatie bent u verplicht de persoonsgegevens te
verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van onze zakelijke
relatie en voor het nakomen van de daaraan verbonden contractuele verplichtingen.
Zonder deze gegevens kunnen wij doorgaans geen overeenkomsten met u afsluiten,
uitvoeren of beëindigen.
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Informatie over uw recht van bezwaar op grond van art. 21 AVG
Recht van bezwaar op basis van individuele omstandigheden
Bij redenen die verband houden met uw bijzondere situatie heeft u conform
art. 6 (1) (f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging)
te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Indien u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer
verwerken, tenzij wij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor een dergelijke
verwerking hebben die zwaarder wegen dan uw belangen, grondrechten en
fundamentele vrijheden, of, alternatief, een dergelijke verwerking dient om
rechtsvorderingen in te instellen, uit te oefenen of ons hiertegen te verdedigen.
Recht om bezwaar te maken tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden
In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden; dit geldt ook voor
profileringsactiviteiten voor zover deze verband houden met een dergelijke direct
marketing.
Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen
wij in de toekomst afzien van het gebruik van uw persoonsgegevens voor
dergelijke doeleinden.
Aan wie moet ik mijn bezwaarschrift richten?
Elk bezwaarschrift kan op informele wijze onder het kopje 'Objection', en onder
vermelding van uw naam, adres en geboortedatum worden ingediend en dient te
worden gericht aan:
dataprotection@livanova.com
en/of
LivaNova Deutschland GmbH
Lindberghstr. 25
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80939 München
Duitsland
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Appendix
Dochterondernemingen van LivaNova PLC
- LivaNova UK Limited (1370 Montpellier Court, Gloucester Business Park, Gloucester,
Gloucestershire GL3 4AH, UK)
- LivaNova Austria GmbH (Ares-Tower, Donau-City-Straße 11/16, 1220 Wien, Austria)
- LivaNova Belgium NV (Ikaroslaan 83, 1930 Zaventem, Belgium)
- LivaNova Deutschland GmbH (Lindberghstr. 25, 80939 München, Deutschland)
- LivaNova Finland Oy (c/o Kalliolaw Asianajotomisto Oy Eteläranta 12 00130, Helsinki,
Finland)
- LivaNova SAS (200 Avenue de Paris, 92320 Chatillon, France)
- Sorin Group Italia S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Site Management S.r.l. (Via Benigno Crespi 17, 20159 Milano, Italy)
- LivaNova Nederland NV (Westdoksdijk 423, 1013 BX Amsterdam, Netherlands)
- LivaNova Norway AS (P.b. 6395 Elterstad, 0604 Oslo, Norway)
- LivaNova Poland Sp. z o.o. (ul. Postepu 21, 02-676 Warszawa, Mazowieckie, Poland)
- LivaNova España, S.L. (AV Diagonal, 123, 08005 Barcelona, Spain)
- LivaNova Scandinavia AB (Djupdalsvägen 16, 192 51 Sollentuna, Sweden)
- LivaNova Switzerland SA (Avenue de Gratta-Paille 2, Lausanne, Switzerland)
- LivaNova Holding USA, Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- LivaNova, USA Inc. (100 Cyberonics Blvd., Houston, TX 77058, USA)
- Caisson Interventional LLC (6500 Wedgwood Rd. N., Maple Grove, MN 55311, USA)
- Imthera Medical, Inc. (12555 High Bluff Dr., Suite 310, San Diego, CA 92130, USA)
- LivaNova Canada Corp. (280 Hillmount Road, Unit 8, Markham, ON, L6C 3A1,
Canada)
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- LivaNova Singapore Pte Ltd (70 Bendemeer Road, #06-03, Singapore, 339940)
- Sorin Medical (Shangai) Co. Ltd (1903C, 19/F, B building, Zhongshan Plaza,
No. 1065, West Zhongshan Road, Changning District, Shanghai, P.R. China 200051)
- LivaNova Brasil Comércio e Distribuição de Equipament Médico-hospitalares
Ltda (54, Vila Vermelha, Rua Liege, São Paulho, 04298-070, Brazil)
- LivaNova Colombia Sas (No. 69-70, Bodega 37, Avenida Calle 80, Bogotá, Colombia)
- Sorin Group Rus LLC (Office 304, Marshal Proshlyakov Str. 30, Moscow, 123458,
Russian Federation)
- LivaNova Japan K.K. (Sanno Park Tower 10F, 2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-6110, Japan)
- LivaNova Australia PTY Limited (16-18 Hydrive Close, Dandenong South VIC 3175,
Australia)
- LivaNova India Private Limited (Barakhamba Road, New Delhi, 110001, India)
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