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Privacybeleid 

Laatst bijgewerkt:  oktober 2021 

 

VERKLARING VAN TOESTEMMING MET HET PRIVACYBELEID VOOR DE FlowCyclo-app. 

Door toe te stemmen met de verwerking van mijn gezondheidsgegevens, verklaar ik dat ik akkoord ga met de 

gegevensverwerking in verband met het gebruik van de FlowCyclo-app in overeenstemming met de 

privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die in deze context van toepassing zijn. 

Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken. Om mijn herroepingsrecht uit te oefenen, hoef ik de app 

alleen van mijn smartphone te verwijderen. 

 

PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK VAN DE “FlowCyclo”-APP 

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over de basis waarop en de doeleinden waarvoor we 

persoonsgegevens verwerken, die we van u verzamelen of die u aan ons of derden verstrekt wanneer u de 

"FlowCyclo"-app gebruikt. Bovendien willen we u informeren over uw rechten op het gebied van 

gegevensbescherming. 

Om aan de basisbeveiligingsvereisten van de "FlowCyclo"-app te voldoen, worden alleen gebruiksgegevens over 

het gebruik van de app verzameld en doorgegeven aan derden, respectievelijk derde landen (zie 3.2. van deze 

privacyverklaring). 

Alle andere verzamelde gegevens blijven lokaal in het beschermde gebied van de app op de smartphone. De 

gegevens worden gebruikt om het bloedverlies te kwantificeren en de bijbehorende output als een pdf-rapport 

om eventueel door te sturen naar de behandelende arts. Het doorsturen van het pdf-rapport is uitsluitend ter 

beoordeling van de app-gebruiker.  

Daarnaast verwerken wij uw gegevens alleen voor contractuele of juridische doeleinden en ook alleen met uw 

(ook impliciete) toestemming.  

De "FlowCyclo"-app is een medisch hulpmiddel geclassificeerd voor de Europese Economische Ruimte en voldoet 

aan de essentiële vereisten van Richtlijn 93/42/EEG of de nationale implementaties ervan. 

Meer informatie vindt u in de gebruiksvoorwaarden. 

"FlowCyclo" zal uw persoonsgegevens vertrouwelijk en strikt verwerken voor het beoogde doel.  

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen? 

De verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd door de Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG), is: 

BAYOOCARE GmbH 
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Europaplatz 5 

64293 Darmstadt, Duitsland 

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming schriftelijk via het bovenstaande 
adres of per e-mail: dataprivacy@bayoocare.com  
 

2. Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd en/of kan worden benaderd, 

bijvoorbeeld via een e-mailadres. Voor het gebruik van de "FlowCyclo"-app hebben we uw naam of andere 

contactinformatie van u niet nodig, maar slaan we uw gegevens zonder naamsvermelding (pseudoniem) op uw 

smartphone op. In die zin worden er geen persoonsgegevens verwerkt in de "FlowCyclo"-app. "FlowCyclo" kan 

gebruikers niet identificeren noch individueel contact opnemen op basis van de gegevens die doorgaans zijn 

opgeslagen in "FlowCyclo". 

3. Welke gegevens verzamelt FlowCyclo?  

3.1. Gezondheidsgerelateerde gegevens 

"FlowCyclo" verzamelt de volgende invoerparameters voor gezondheidsgegevens als 

bloedingsdagboek met kwantificatiefunctie: 

- Invoerparameters: 

o Huidige anticonceptiemethode 

o Cyclus en menstruatieduur (start- en einddatum) 

• Bloedingsdagboek en kwantificering 

 

3.2. Gebruiksgegevens die we verzamelen over het gebruik van onze app 

Met het gebruik van "FlowCyclo" en uw toestemming kan er een gegevensoverdracht plaatsvinden naar 

landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") in de context van het gebruik van Microsoft 

App Center en Amazon AWS. Voor deze landen (de zogenaamde derde landen) bestaat er geen 

adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie, aangezien er geen bepalingen inzake 

gegevensbescherming bestaan die vergelijkbaar zijn met de EU. Zowel Microsoft App Center als Amazon 

AWS hebben in een kennisgeving aangegeven dat er gegevensbeschermingsmaatregelen zijn genomen. 

Voor dit doel gebruiken zowel Microsoft App Center als Amazon AWS nieuwe contractuele clausules 

waarmee ze zich verbinden tot de maatregelen - beschreven onder de respectievelijke link. Of deze 

maatregelen volstaan om een adequaat niveau van gegevensbescherming te garanderen dat 

vergelijkbaar is met de AVG, kan niet worden gegarandeerd. Door akkoord te gaan, stemt u toe met de 

overdracht van gegevens naar het derde land: 

 

3.2.1. Microsoft App Center 

Microsoft App Center verzamelt app-gebruiksgegevens die specifiek verband houden met 

systeemcrashes en -fouten. Dit gebruikt informatie over het apparaat (inclusief de UUID), de 
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geïnstalleerde app-versie en andere informatie die kan helpen bij het oplossen van fouten, vooral met 

betrekking tot de software en hardware van de gebruiker. Als u akkoord gaat, wordt ook informatie over 

uw gebruiksgedrag geregistreerd en opgeslagen. https://blogs.microsoft.com/on-the-

issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-

their-own-data/  

3.2.2 Amazon Web Services (AWS). 

AWS biedt informatie over ondersteunde besturingssystemen en app-versies om de gebruiker te 

waarschuwen voor niet-gevalideerde versiecombinaties en om het gebruik van de app volledig te 

blokkeren in geval van wangedrag van de app onder bepaalde versiecombinaties. Om deze informatie 

te achterhalen, wordt een verzoek verzonden naar een AWS-server, die kennis krijgt van het IP-adres 

van het verzoekende apparaat. https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-

faq/?nc1=h_ls  

4. Waar bewaren we uw persoonlijke gezondheidsgegevens? 

Uw gezondheidsgegevens bevinden zich uitsluitend op uw smartphone. 

5. Waarom verwerken we uw gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgronden? 

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG): 

5.1. Voor het nakomen van contractuele verplichtingen (art. 6.1.b van de AVG). 

"FlowCyclo" verwerkt de contractuele gegevens om u de contractueel overeengekomen diensten 

te verlenen en toe te wijzen en om de gegevens aan de juiste ontvangers te verstrekken. 

Op basis van de gebruikte gegevens kunnen betrokkenen niet of niet meer worden geïdentificeerd. 

5.2. Voor de verwerking van persoonlijke gezondheidsgegevens op basis van uw toestemming (art. 6. 1.a 

van de AVG; art. 9. 2.a van de AVG) 

Wanneer u "FlowCyclo" voor het eerst start, stemt u in met de verwerking van uw 

gezondheidsgegevens door op een knop te drukken. Op basis van uw toestemming verwerken wij 

uw gezondheidsgegevens om u relevante herinneringen te geven. 

5.3. Voor de uitoefening of verdediging van juridische claims (art. 9.2.f van de AVG) 

Voor zover nodig kunnen we uw gegevens verwerken om juridische claims te doen gelden, uit te 

oefenen of te verdedigen. 

6. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens? 

Binnen "FlowCyclo" krijgen in principe alleen die personen toegang tot gegevens die deze nodig hebben om aan 

onze contractuele en, indien van toepassing, wettelijke verplichtingen te voldoen. Dienstverleners en 

https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2018/05/21/microsofts-commitment-to-gdpr-privacy-and-putting-customers-in-control-of-their-own-data/
https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls
https://aws.amazon.com/compliance/eu-us-privacy-shield-faq/?nc1=h_ls
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plaatsvervangende agenten die door ons in dienst zijn genomen, kunnen ook gegevens voor deze doeleinden 

ontvangen.  

Dienovereenkomstig geven we geen persoons- of referentiegegevens van u door aan derden zonder uw 

uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. 

U bent vrij om uw resultaten gegenereerd via de app door te geven aan derden in de vorm van het pdf-rapport. 

7. Is het verstrekken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht? 

U bent niet verplicht om ons bovengenoemde persoonsgegevens te verstrekken. 

8. Hoelang zullen mijn gegevens bewaard worden? 

Over het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens niet. Deze blijven uitsluitend op uw smartphone staan. 

9. Uw rechten als betrokkene 

Iedereen die door onze verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht op informatie op 

grond van artikel 15 van de AVG, het recht op rectificatie op grond van artikel 16 van de AVG, het recht op 

verwijdering van gegevens op grond van artikel 17 van de AVG, het recht op beperking van de verwerking op 

grond van artikel 18 van de AVG, het recht van bezwaar op grond van artikel 21 van de AVG en het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid onder artikel 20 van de AVG. Met betrekking tot het recht op informatie en het 

recht op verwijdering zijn de beperkingen overeenkomstig artikel 34 en 35 van de BDSG van toepassing. 

Bovendien bestaat er een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming 

overeenkomstig artikel 77 van de AVG in samenhang met artikel 19 van de BDSG. 

"FlowCyclo" is niet in staat om gebruikers te identificeren. Bij gebrek aan voldoende identificerende kenmerken, 

is "FlowCyclo" niet in staat om de gezondheidsgegevens aan een gebruiker toe te wijzen. In deze gevallen zijn de 

artikelen 15 tot en met 20 niet van toepassing. 

10. Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 van de AVG 

10.1. Recht om per geval bezwaar te maken 

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken, om redenen die verband houden met uw 

specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die 

wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (gegevensverwerking op basis 

van een belangenafweging); dit geldt, indien van toepassing, ook voor profilering op basis van deze 

bepaling in de zin van artikel 4, lid 4, van de AVG. Zie in dit verband met name paragraaf 3.4. 

Als u bezwaar maakt, mogen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we kunnen 

aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw 

belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit 

te oefenen of te verdedigen. 
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Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen wij uw 

persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. 

10.2. Intrekking van verleende toestemming 

U kunt de aan ons gegeven toestemming op elk moment intrekken. 

Dit geldt ook voor de intrekking van toestemmingsverklaringen die aan ons werden gegeven vóór 

de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, dat wil zeggen 

vóór 25 mei 2018. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van 

de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming werd uitgevoerd. 

10.3. Perceptie van bezwaar of intrekking van verleende toestemming 

Het bezwaar kan informeel per e-mail worden ingediend bij dataprivacy@bayoocare.com. 

Neem rechtstreeks contact op met de functionaris voor gegevensbescherming over uw rechten op 

het gebied van gegevensbescherming. 

11. Voorbehoud van recht op wijziging 

"FlowCyclo" heeft het recht om het privacybeleid op elk moment te wijzigen, in het bijzonder om 

het aan te passen aan veranderingen in de juridische situatie door de wet of jurisdictie. De 

actueelste versie is te bekijken in de app. Wijzigingen in het privacybeleid worden van kracht op de 

dag dat ze hier worden gepubliceerd. 

 


