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WERELDWIJD PRIVACYBELEID  
Effectieve herzieningsdatum: 25 mei 2018  

Samenvatting van veranderingen: Voor personen die zich in de 

EER bevinden: De Algemene Verordening Gegevensbescherming 

("AVG") van de EU is van kracht sinds 25 mei 2018. De AVG wijzigt 

en actualiseert de rechten die u heeft met betrekking tot uw 

persoonsgegevens en wat bedrijven die uw persoonsgegevens 

verwerken, mogen en moeten doen. Het vereist ook dat wij u de 

volgende informatie verstrekken in aanvulling op de informatie die 

u reeds hebt ontvangen: Deze aanvullende mededeling vervangt 

alle informatie die u al van ons heeft ontvangen. Zie het gedeelte 

over de Geactualiseerde Algemene Verordening inzake 

Gegevensbescherming van de EU hieronder.  

INLEIDING 

 St. Jude Medical, LLC, een Abbott bedrijf, en haar filialen (in dit 

beleid samen "St. Jude Medical", "wij" en/of "ons" genoemd) zijn 

toegewijd aan het beschermen en respecteren van de privacy van 

personen. Dit beleid beschrijft hoe en waarom we 

persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken met 

betrekking tot personen die met St. Jude Medical communiceren en 

hoe we deze informatie beschermen.  

Dit beleid heeft ook betrekking op informatie die wordt verzameld, 

gebruikt of openbaar gemaakt door middel van het gebruik van de 

www.sjm.com familie van websites, die beschikbaar zijn voor 

bezoekers over de hele wereld en voor verschillende doeleinden 

worden gebruikt. Naast dit beleid hebben bepaalde van onze 

producten en diensten apart privacybeleid dat in meer detail 

beschrijft hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt in een 

specifieke context. U kunt ook meer te weten komen over welke 

informatie sommige van onze producten en diensten verzamelen 

en gebruiken door de gebruikshandleiding of bijbehorende 

applicatie (indien beschikbaar) te raadplegen.  

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?  

PERSOONSGEGEVENS 

 Persoonsgegevens betekent informatie die u identificeert of 

redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren. 

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, e-

mailadres, geaffilieerde organisatie of bedrijfsnaam, 

geboortedatum, leeftijd, geslacht, telefoonnummer, 

rekeningnummers, beroep of specialisme, opleiding of andere 

specifieke soorten persoonlijke informatie. Sommige soorten 

persoonsgegevens zijn gevoelige persoonsgegevens. Wanneer we 

in dit beleid het begrip ‘persoonsgegevens’ gebruiken, dan omvat 

dit ook gevoelige persoonsgegevens, tenzij specifiek anders 

aangegeven.  

GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS  

Gevoelige persoonsgegevens betekent persoonsgegevens met 

betrekking tot uw ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische 

overtuigingen, seksleven, politieke gezindheid, lidmaatschap van 

een vakbond, of informatie met betrekking tot uw gezondheid, 

zoals uw diagnose, behandeling of aandoeningsinformatie, of het 

model van een medisch hulpmiddel en serienummers. 

 HOE VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?  

Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende manieren, 

onder andere via persoonlijk contact, via onze medewerkers en 

hun deelname aan branche-evenementen via onze websites en het 

internet, via de telefoon, via andere correspondentie waar nodig 

om patiënten te identificeren, via derden die uw bevoegdheid 

hebben om dergelijke persoonsgegevens aan ons bekend te maken 

of waar wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. Voorbeelden van 

wanneer persoonsgegevens verzameld kunnen worden zijn 

wanneer u contact met ons opneemt voor meer informatie over 

onze producten of diensten, wanneer u een registratieformulier 

invult of indient voor een St. Jude Medical-evenement of 

educatieve sessie, of wanneer wij zakendoen met onze klanten, 

zoals het leveren van producten en diensten aan klanten en hun 

patiënten.  

In het algemeen, wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, 

zullen wij het doel van de verzameling en het gebruik ervan 

uitleggen en aan wie de informatie bekend wordt gemaakt op het 

moment dat wij de gegevens verzamelen. De door ons verzamelde 

persoonsgegevens worden beperkt tot de minimaal benodigde 

hoeveelheid voor de doeleinden die aan u geïdentificeerd zijn. Als 

u besluit om bepaalde informatie achter te houden, kan dit ons 

vermogen om u de door u gevraagde diensten of producten te 

leveren beperken.  

Als u van mening bent dat een derde partij uw persoonsgegevens 

aan ons heeft vrijgegeven zonder uw toestemming, neem dan 

contact op met die derde partij. Als ze niet adequaat reageren op 

uw vragen, laat het ons dan weten.  

HOE GEBRUIKEN EN OPENBAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?  

Wij gebruiken en openbaren uw persoonsgegevens alleen voor de 

doeleinden die wij u in dit beleid of ten tijde van het verzamelen 

van de persoonsgegevens hebben bekendgemaakt, tenzij anders is 

toegestaan of vereist door de wet. Als wij om welke reden dan ook 

uw persoonsgegevens willen gebruiken of openbaar maken voor 

een wezenlijk ander doel, zullen wij uw toestemming vragen 

voordat we verdergaan.  

We kunnen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en openbaar 

maken om te voldoen aan de behoeften van onze klanten en voor 

de volgende zakelijke doeleinden:  

- Registratie van en rapportage over onze producten en 

gerelateerde medische aandoeningen, inclusief rapportage aan 

regelgevende en medische autoriteiten en het registreren en 

beantwoorden van productvragen, feedback en klachten  

- Registreren en volgen van bepaalde St. Jude Medical 

geïmplanteerde hulpmiddelen in overeenstemming met de 

toepasselijke wettelijke verplichtingen en voor kwaliteits- en 

veiligheidsdoeleinden  
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- Voldoen aan onze regelgevende, wettelijke en ethische 

verplichtingen (zoals het registreren en rapporteren van 

ongunstige gebeurtenissen en het registreren van implanteerbare 

hulpmiddelen)  

- Inzicht in onze klanten en hun behoeften  

- Leren over onze markten en het verbeteren van onze producten 

en diensten - Verzending van productinformatie of het leveren van 

producten en diensten aan onze klanten  

- Het uitvoeren van administratieve functies zoals boekhouding, 

facturering, audits en inningsactiviteiten  

- Uitvoeren van diensten en technische ondersteuning voor onze 

producten en diensten  

- Zorgen voor en bescherming van gezondheid en veiligheid  

- Voor analytische doeleinden om ons bedrijf te evalueren en te 

verbeteren (zoals het analyseren van onze producten en diensten, 

het onderzoeken, verbeteren en ontwikkelen van nieuwe 

producten en diensten, en het uitvoeren van marktonderzoek)  

- Contact met u opnemen (ook via e-mail, indien toegestaan door 

de relevante wetgeving), inclusief:  

– In antwoord op uw vragen, vragen of opmerkingen  

– Om uw belangen veilig te stellen  

– Om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten, 

of die van anderen, waarvan wij denken dat deze voor u 

interessant kunnen zijn  

– Om te voldoen aan de wettelijke vereisten  

- In het geval van medische professionals (HCP's; Healthcare 

Professionals):  

– In verband met onderzoek en klinische proeven waarbij de HCP 

betrokken is of waarvan wij denken dat de HCP mogelijk interesse 

heeft om er betrokken bij te zijn  

– Om onderwijs, opleiding, evaluatie en/of demonstratie van 

producten aan te bieden;  

– Om monster te verzorgen  

– In verband met conferenties, symposia, panels van deskundigen 

of andere evenementen waarbij wij betrokken zijn of waarbij wij 

denken dat een HCP betrokken wenst te zijn  

– Voor het naleven van ons bedrijfsbeleid voor 

onkostenvergoedingen, waarbij wij de namen en filialen van de 

deelnemers moeten registreren  

- In het geval van patiënten:  

– In verband met onze patiëntenprogramma's, onderzoek en 

klinische proeven  

– Om patiënten die met onze hulpmiddelen zijn geïmplanteerd te 

registreren en te volgen, indien wettelijk vereist of indien wij 

uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen  

– Om te communiceren met het ziekenhuis, de arts of de 

zorgverzekeraar van de patiënt in relatie tot de zorg van de patiënt  

- In het geval van onze aannemers, distributeurs of 

opdrachtnemers:  

– In verband met onze Bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van 

informatie aan externe leveranciers die onderworpen zijn aan 

geheimhoudingsverplichtingen  

– Om onze rechten en eigendommen te beschermen tegen fraude, 

ongeoorloofde claims of transacties en andere aansprakelijkheden  

– Het verstrekken van informatie aan externe dienstverleners die 

wij inschakelen om ons te helpen bij de uitvoering van onze 

activiteiten (deze dienstverleners mogen deze informatie alleen 

gebruiken om ons bij te staan), met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, leveranciers die ons helpen met onkostendeclaraties 

van werknemers  

- Op andere manieren, waarop u voorafgaand aan het verzamelen 

op de hoogte wordt gebracht of waarvoor u toestemming hebt 

gegeven  

Wij zijn verantwoordelijk voor persoonsgegevens in ons bezit of 

bewaring, inclusief persoonsgegevens die wij aan derden kunnen 

overdragen voor verwerking, inclusief opslag. Dergelijke derden 

omvatten ook bedrijven die ons helpen u de gewenste diensten en 

producten aan te bieden. De persoonsgegevens kunnen worden 

overgedragen buiten het land waar u woont, zoals naar de VS, voor 

verwerking of opslag, in overeenstemming met de hierboven 

genoemde doeleinden. De wetten van deze landen vereisen 

mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming als in uw 

land van verblijf. Wij hebben wereldwijd hetzelfde niveau van 

gegevensbescherming nodig en zullen alle maatregelen nemen die 

redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw 

persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit 

privacybeleid worden behandeld.  

In het geval dat wij persoonsgegevens aan onze dienstverleners 

bekendmaken, eisen wij van onze dienstverleners dat zij 

instemmen met contractuele vereisten die in overeenstemming 

zijn met ons privacy- en veiligheidsbeleid en dat zij voldoen aan de 

toepasselijke wettelijke vereisten. Wij verbieden onze 

dienstverleners om persoonsgegevens te gebruiken, behalve voor 

het specifieke doel waarvoor wij deze aan hen verstrekken of op 

een manier die in strijd is met de wetten en voorschriften die van 

toepassing zijn op de persoonsgegevens in kwestie. Wij blijven op 

grond van de Privacy Shield Principles verantwoordelijk en 

aansprakelijk indien een externe dienstverlener persoonsgegevens 

gebruikt of openbaar maakt op een wijze die niet in 

overeenstemming is met de Privacy Shield Principles, tenzij wij 

bewijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis 

die aanleiding geeft tot de schade.  

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken en bekendmaken 

aan derden in verband met de voorgestelde of daadwerkelijke 

financiering, verzekering, verkoop, securitisatie, overdracht of 

andere vervreemding van al onze activiteiten of activa (met 

inbegrip van rekeningen) voor de evaluatie en/of uitvoering van 

de voorgestelde transactie, en geïnformeerde toestemming voor 

een dergelijke bekendmaking. Deze doeleinden kunnen onder 

meer zijn: deze partijen in staat stellen te bepalen of zij de 

transactie voortzetten of voortzetten, of zij voldoen aan eventuele 

rapportage- of controlevereisten aan deze partijen en/of 

persoonsgegevens bekendmaken als onderdeel van het sluiten van 

een verkoop of overdracht van activa. Onze opvolgers en 

rechtverkrijgenden kunnen uw persoonsgegevens verzamelen, 

gebruiken en openbaar maken voor in wezen gelijkaardige 

doeleinden zoals beschreven in dit privacybeleid. In het geval dat 

de transactie niet doorgaat, zullen wij de andere partij(en) bij de 

transactie contractueel verplichten om uw persoonsgegevens op 

geen enkele wijze te gebruiken of openbaar te maken voor welk 
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doel dan ook, en om dergelijke persoonsgegevens terug te geven of 

te vernietigen.  

St. Jude Medical en onze filialen kunnen persoonsgegevens 

bekendmaken zoals vereist door de wet, regelgeving, bevelschrift, 

dagvaarding, gerechtelijk bevel, of personeel van een regelgevende 

of wetshandhavende instantie, alsook met betrekking tot een 

strafrechtelijk onderzoek of om te voldoen aan de fiscale 

rapportagevereisten van de overheid. In sommige gevallen, zoals 

een juridische procedure of een gerechtelijk bevel, kunnen we ook 

verplicht worden om bepaalde informatie aan de overheid bekend 

te maken. Alleen de specifiek gevraagde informatie wordt 

openbaar gemaakt en wij nemen voorzorgsmaatregelen om na te 

gaan of de autoriteiten die het verzoek indienen, gegronde 

redenen hebben om dit te doen. We kunnen ook bepaalde 

persoonsgegevens vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat een 

dergelijke vrijgave redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten, 

eigendommen en veiligheid van anderen en onszelf te beschermen.  

 

Er zijn enkele situaties waarin het ons wettelijk is toegestaan om 

persoonsgegevens vrij te geven, zoals het gebruik van redelijke en 

legale methoden om onze rechten af te dwingen of om 

verdenkingen van illegale activiteiten te onderzoeken. 

 

Behalve zoals hierin uiteengezet, maakt St. Jude Medical geen 

klantenlijsten bekend, en verkoopt en/of verhandelt deze niet, aan 

bedrijven of organisaties van derden.  

 

WORDT PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELD DOOR HET 

GEBRUIK VAN COOKIES OF SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN?  

 

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die naar uw browser 

worden gestuurd en op uw computer of mobiele apparaat worden 

opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies stellen de 

website in staat om uw voorkeuren (zoals login, taal, lettergrootte 

en andere weergavevoorkeuren) en andere informatie op uw 

computer of mobiele apparaat op te slaan en u tijd te besparen bij 

volgende bezoeken door de noodzaak om herhaaldelijk dezelfde 

informatie in te voeren te elimineren. Het gebruik van cookies zal 

helpen om het inloggen te vereenvoudigen, u een betere service op 

de website te bieden en u gepersonaliseerde inhoud op de website 

aan te bieden. Cookies stellen St. Jude Medical ook in staat om onze 

websites te onderhouden en te verbeteren door St. Jude Medical te 

voorzien van informatie over hoe bezoekers onze websites vinden 

en gebruiken, hoe goed de websites presteren, en om het gebruik 

van de website te compileren en te analyseren voor statistieken en 

trends,  

 

Een deel van de informatie die wij verzamelen met behulp van 

cookies is niet-persoonlijke informatie, wat betekent dat het u niet 

identificeert als een individuele persoon. De niet-persoonlijke 

informatie die door het gebruik van cookies wordt verzameld, kan 

bestaan uit het type webbrowsersoftware dat u gebruikt (bijv. 

Internet Explorer), de naam van het domein van waaruit u toegang 

hebt tot het internet, de datum en tijd waarop u onze website 

bezoekt, de pagina's die u op onze website hebt bezocht of 

zoektermen die u op onze website gebruikt. Persoonsgegevens 

kunnen ook worden verzameld door het gebruik van cookies, 

waaronder uw inloggegevens of andere informatie die u invult in 

een formulier of gegevensveld op onze website.  

 

Door het gebruik van website cookies monitoren wij welke 

pagina's van onze website bezoekers bekijken en hoe vaak 

bezoekers deze bekijken. Door het gebruik van deze cookies zijn 

we in staat om standaard webverkeersinformatie zoals tijd, datum, 

IP-adres en browser vast te leggen, maar in de meeste gevallen kan 

de vastgelegde informatie u als individu niet identificeren. St. Jude 

Medical kan een contract afsluiten met derden om uw gebruik van 

onze websites te volgen en te analyseren door middel van cookies 

en soortgelijke technologieën. Deze derden kunnen voor ons 

informatie verzamelen en analyseren over het gebruik van onze 

websites en de informatie waartoe wij toegang hebben om de 

effectiviteit van onze marketing of advertenties te meten. De 

informatie die namens ons door deze derden wordt verzameld, 

bevat geen persoonsgegevens.  

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES EN SOORTGELIJKE 

TECHNOLOGIEËN?  

De websites van St. Jude Medical maken gebruik van sessiecookies 

en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke stukjes 

informatie die worden gewist zodra u uw webbrowser afsluit of 

uw computer uitschakelt. Sessiecookies worden gebruikt voor 

doeleinden zoals het verbeteren van de navigatie en bruikbaarheid 

van onze websites, het blokkeren van bezoekers van het 

verstrekken van ongepaste informatie en het verzamelen van 

geaggregeerde statistische informatie. Permanente cookies zijn 

meer permanente stukjes informatie die op de harde schijf van uw 

computer of mobiele apparaat worden geplaatst. Permanente 

cookies blijven op uw harde schijf staan totdat u ze verwijdert. 

Permanente cookies worden gebruikt voor doeleinden zoals het 

opvragen van uw gebruikersvoorkeuren en opgeslagen 

inloggegevens, het aanpassen van de website op basis van uw 

voorkeuren en het helpen ons te bepalen welke delen van de 

website bezoekers het meest waardevol vinden. Permanente 

cookies kunnen persoonsgegevens bevatten, maar alleen als u 

toestemming hebt gegeven voor het gebruik van dergelijke 

persoonsgegevens.  

Onze website kan sociale-media widgets bevatten, zoals knoppen 

die gebruikt kunnen worden om informatie te delen of te 

communiceren met andere sociale media sites (bijv. Facebook, 

LinkedIn, Twitter). Deze functie kan uw IP-adres verzamelen, 

welke pagina u op onze site bezoekt en kan een cookie plaatsen om 

de functie goed te laten functioneren. Uw interacties met deze 

functie worden beheerst door het privacybeleid van het social 

media bedrijf dat de widget aanbiedt.  

St. Jude Medical kan ook gebruik maken van web beacons (ook 

bekend als clear GIF's, invisible GIF's en internet tags) in 

combinatie met cookies om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers 

onze website gebruiken. Een web beacon is een klein plaatje dat op 

de website wordt geplaatst en dat wordt gebruikt om bij te houden 

welke pagina's worden bekeken en welke informatie wordt 

geraadpleegd. We gebruiken web beacons om het verkeer en het 

bijbehorende gedrag te meten en om de inhoud van onze websites 

te verbeteren.  

 

HOE KUNT U HET GEBRUIK VAN COOKIES BEHEREN?  

U moet instemmen met het gebruik van cookies op onze website. U 

kunt uw opt-in toestemming geven door het gebruik van cookies te 
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accepteren wanneer u daarom gevraagd wordt in de pop-up 

banner wanneer u onze website bezoekt, of door onze website te 

blijven gebruiken zonder te kiezen om het gebruik van cookies te 

accepteren of niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo 

instellen dat cookies worden geaccepteerd of geweigerd. Sommige 

onderdelen en functies van onze website werken mogelijk niet 

goed als u cookies weigert. Als u meer informatie wenst over het 

beheren en uitschakelen van cookies, kunt u de helpsectie van uw 

browser of de gebruikershandleiding raadplegen. Als alternatief 

heeft het Interactive Advertising Bureau een gids opgesteld (zie 

www.allaboutcookies.org) waarin aan gebruikers wordt uitgelegd 

hoe cookies werken en beheerd kunnen worden.  

Sommige browsers bieden ook "Do Not Track"-signalen aan, wat 

een browserinstelling is die één enkele, permanente keuze biedt 

voor opt-out van webtracking door derden. Als uw browser het 

"Do Not Track"-signaal heeft ingeschakeld, zal St. Jude Medical 

geen informatie verzamelen of gebruiken van gebruikers die het 

gebruik van cookies zoals hierboven beschreven niet accepteren. 

 

HOE VOLDOEN WE AAN DE VOORSCHRIFTEN VOOR 

INFORMATIEBEVEILIGING?  

Als wereldwijd opererend bedrijf is St. Jude Medical in alle landen 

waar we zakendoen, verplicht om de toepasselijke wetten en 

voorschriften na te leven wanneer we informatie verzamelen, 

gebruiken, verwerken, overdragen en opslaan. Wij waarderen de 

persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn in ons 

werkgebied en wij beschermen deze informatie door het 

implementeren van privacy- en beveiligingscontroles in onze hele 

organisatie. Wij gebruiken een Information Security Framework 

gebaseerd op ISO/IEC 27001, dat geïntegreerd is met ons Privacy 

Framework op basis van ISO/IEC 29100. ISO-normen worden 

internationaal geaccepteerd als risico-gebaseerde controleerbare 

principes en geven u het vertrouwen dat uw informatie veilig 

wordt behandeld.  

 

St. Jude Medical voldoet aan alle toepasselijke wetten en 

voorschriften voor persoonsgegevens die wij verzamelen, 

gebruiken, verwerken, overdragen en opslaan. Daarnaast voldoet 

St. Jude Medical aan de eisen van het EU-VS Privacy Shield 

Framework en het Zwitserland-VS Privacy Shield Framework. Jude 

Medical's certificering van het Privacy Shield Framework maakt de 

overdracht van persoonsgegevens van personen in de EU en 

Zwitserland naar de VS mogelijk. St. Jude Medical houdt zich aan 

de Privacy Shield Principles omtrent kennisgeving, keuzes, 

verantwoordelijkheid voor doorgifte, beveiliging, 

gegevensintegriteit en bestemmingsbeperking, toegang, en beroep, 

handhaving en aansprakelijkheid. Om meer te weten te komen 

over het Privacy Shield Framework, en om de certificering van St. 

Jude Medical te bekijken, kunt u terecht op 

www.privacyyshield.gov/. Om meer te weten te komen over hoe 

St. Jude Medical voldoet aan de Privacy Shield Principles, kunt u 

terecht op https://www.sjmglobal.com/en-int/policies/eu-data-

processing-and-transfer-policy.  

 

PRIVACY VAN KINDEREN 

Deze site is niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 

leeftijd van 18 jaar en St. Jude Medical verzamelt niet opzettelijk 

persoonsgegevens van dergelijke kinderen. Als we ontdekken dat 

een kind ons via deze website online persoonsgegevens heeft 

verstrekt, zullen we redelijke stappen ondernemen om deze 

informatie te verwijderen. Als u denkt dat wij persoonsgegevens 

hebben ontvangen van een kind jonger dan 18 jaar, neem dan 

onmiddellijk contact met ons op via cnprivacy@abbott.com.  

 

HOE KUNT U ZICH AFMELDEN VOOR MARKETINGMAILINGS?  

Waar u toestemming geeft of waar dit bij wet is toegestaan kunnen 

wij u van tijd tot tijd marketingmateriaal toesturen waarvan wij 

denken dat het voor u interessant kan zijn. U heeft het recht om 

ons te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet voor 

marketingdoeleinden verwerken. Wij zullen u informeren als wij 

van plan zijn om het voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als 

wij van plan zijn om uw informatie aan een derde partij voor 

dergelijke doeleinden vrij te geven. Als u niet langer informatie van 

ons wenst te ontvangen, gebruik dan de "opt-out" of "unsubscribe" 

link in de e-mail om uzelf van de mailinglijst te verwijderen. U kunt 

er ook voor kiezen om dergelijke materialen niet te ontvangen 

door:  

- Het aanvinken van bepaalde vakjes op de formulieren die wij 

gebruiken om uw informatie te verzamelen  

- Contact met ons op te nemen via het volgende adres:  

Chief Privacy Officer  

St. Jude Medical, LLC  

One St. Jude Medical Drive  

St. Paul, MN 55117  

USA    

cnprivacy@abbott.com  

 

Wees erop attent dat wij mogelijk verplicht zijn bepaalde 

informatie naar u te sturen onder een wettelijke, regelgevende of 

ethische verplichting.  

 

WAAR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OPSLAAN 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen voor 

opslag worden overgedragen naar andere landen dan uw eigen 

land. Specifiek worden de persoonsgegevens die wij van u 

verzamelen overgebracht naar en opgeslagen in de Verenigde 

Staten. De Verenigde Staten kunnen andere niveaus van 

privacybescherming hebben dan die in uw land van toepassing is. 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door personeel 

dat in andere landen werkt dan uw eigen land of voor een van onze 

gelieerde bedrijven, filialen of leveranciers. Dit personeel kan zich 

onder meer bezighouden met het verlenen van ondersteunende 

diensten. Door uw persoonsgegevens via onze website te 

verstrekken, gaat u akkoord met dergelijke overdrachten, opslag of 

andere verwerkingen. Wij  zullen alle maatregelen nemen die 

redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw 

persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met dit 

privacybeleid worden behandeld. 

 

Het is belangrijk op te merken dat sommige of al uw 

persoonsgegevens die u aan externe dienstverleners verstrekt, 

door hen kan worden bewaard in andere landen dan uw eigen 

land, met inbegrip van de VS. U erkent en begrijpt dat uw 

persoonsgegevens onderworpen zullen zijn aan de toepasselijke 

wetten van elk van deze rechtsgebieden, die mogelijk niet 

hetzelfde niveau van bescherming vereisen als uw woonland. Zo 
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kunnen bijvoorbeeld overheidsinstanties in onder andere de 

Verenigde Staten bepaalde wettelijke rechten hebben om toegang 

te krijgen tot uw persoonsgegevens. Als u toegang wenst tot 

schriftelijke informatie over ons beleid en onze praktijken met 

betrekking tot dienstverleners buiten uw rechtsgebied, kunt u een 

e-mail sturen naar cnprivacy@abbott.com. Onze Chief Privacy 

Officer of vertegenwoordiger zal uw vragen beantwoorden over 

het verzamelen, gebruiken, openbaar maken of opslaan van 

persoonlijke informatie door onze dienstverleners wereldwijd. 

 

Meer informatie over de internationale overdracht van 

persoonsgegevens die beschermd zijn onder de AVG vindt u 

hieronder.  

 

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS  

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we 

nemen redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen en te beschermen, zoals beschreven in dit beleid. Helaas 

is geen enkele verzending via het internet 100% veilig en zijn er 

altijd risico's verbonden aan het gebruik of de verzending van 

informatie via het internet. Houd rekening met dit risico wanneer 

u onze sites bezoekt of informatie naar ons stuurt via e-mail of 

andere elektronische middelen. Wij nemen redelijke stappen en 

maken gebruik van niet minder dan de 

standaardveiligheidsmaatregelen, waaronder het handhaven van 

fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen in 

overeenstemming met de industrienormen en de toepasselijke 

wetgeving om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en 

ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking, ongepaste 

wijziging of misbruik.  

 

Elektronische klantdossiers worden bewaard in zeer veilige 

omgevingen met beperkte toegang. Papieren bestanden worden 

opgeslagen in afsluitbare archiefkasten. Toegang tot elektronische 

en papieren bestanden is beperkt tot geautoriseerde medewerkers 

die een legitiem zakelijk doel en reden hebben om toegang te 

krijgen tot de persoonsgegevens.  

 

Wij beheren onze serveromgeving op de juiste wijze en houden 

ons strikt aan onze firewallinfrastructuur. Onze 

beveiligingspraktijken worden regelmatig herzien en we maken 

regelmatig gebruik van hedendaagse technologieën om ervoor te 

zorgen dat de vertrouwelijkheid en privacy van uw informatie niet 

in het gedrang komt.  

 

Voor die delen van onze website die gevoelige informatie 

verzamelen, gebruikt onze website Secure Socket Layer (SSL) en 

128-bit encryptietechnologieën om de veiligheid te verbeteren 

wanneer u de beveiligde delen van deze websites bezoekt. SSL is 

het industriestandaardinstrument voor de bescherming en 

handhaving van de veiligheid van berichtenuitwisseling via het 

internet. Wanneer u toegang krijgt tot uw accounts of informatie 

verstuurt vanaf beveiligde sites, zal encryptie uw gegevens door 

elkaar gooien in een onleesbaar formaat om ze te beschermen 

tegen onderschepping door anderen. 

  

Om ongeoorloofde toegang tot uw accounts te voorkomen, dient u 

zich aan te melden met behulp van een gebruikers-ID en een 

wachtwoord voor bepaalde beveiligde delen van de websites van 

St. Jude Medical. Zowel de gebruikers-ID als het wachtwoord 

worden versleuteld verzonden via het internet. Als u niet in staat 

bent het juiste wachtwoord op te geven, heeft u geen toegang tot 

deze secties. U bent verplicht om uw wachtwoord en gebruikers-ID 

te beveiligen en deze informatie niet aan derden te verstrekken. 

Als u vermoedt dat iemand uw gebruikersnaam of wachtwoord 

gebruikt, stel dan uw wachtwoord opnieuw in en meld de 

ongeoorloofde toegang onmiddellijk aan onze Chief Privacy Officer 

door een e-mail te sturen naar cnprivacy@abbott.com. U speelt 

een actieve rol in de bescherming van uw eigen informatie. 

Bescherm uw omgeving en gebruik redelijke stappen om ervoor te 

zorgen dat anderen geen toegang hebben tot uw informatie via uw 

computer. Vergeet niet uit te loggen om uw gegevens veilig te 

bewaren. St. Jude Medical is niet aansprakelijk voor de 

openbaarmaking van uw persoonsgegevens als gevolg van fouten 

in de overdracht of ongeoorloofde handelingen van derden.  

 

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice voor vragen 

over patiënten en producten, wordt u verzocht uw identiteit te 

verifiëren door persoonsgegevens te verstrekken. Wij zullen deze 

informatie alleen gebruiken om u te identificeren.  

 

TOEGANG EN NAUWKEURIGHEID  

 

U kunt toegang vragen tot persoonsgegevens die wij over u hebben 

door een schriftelijk verzoek te sturen naar 

cnprivacy@abbott.com. Wij zullen dat verzoek verwerken in 

overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en ons beleid en 

procedures voor de behandeling van dergelijke verzoeken en 

zullen u binnen een redelijke termijn antwoorden.  

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij geen 

toegang kunnen verlenen tot uw persoonsgegevens. We kunnen de 

toegang weigeren of beperken om wettelijk toegestane redenen, 

zoals situaties waarin de informatie verwijzingen naar andere 

personen bevat en niet redelijkerwijs scheidbaar is, of wanneer de 

informatie niet openbaar kan worden gemaakt om juridische, 

beveiligings- of commerciële redenen. Wij zullen u op de hoogte 

brengen van elke reden voor het weigeren of beperken van een 

verzoek om toegang. Waar uw persoonsgegevens beschermd zijn 

onder de AVG, zullen we uw rechten als betrokkene waarborgen, 

zoals hieronder in meer detail wordt weergegeven. 

 

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen 

dat uw persoonsgegevens accuraat, volledig en up-to-date zijn. Als 

u van mening bent dat wij onjuiste, onvolledige of verouderde 

persoonsgegevens over u hebben, kunt u ons te allen tijde vragen 

deze informatie te corrigeren of te verwijderen door een 

schriftelijk verzoek te sturen naar cnprivacy@abbott.com. 

Wanneer een persoon met succes de onnauwkeurigheid of 

onvolledigheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken 

aantoont, zullen wij de informatie naar behoefte corrigeren, 

bijwerken of verwijderen. In voorkomend geval zullen wij deze 

wijzigingen doorgeven aan andere partijen die mogelijk onjuiste 

informatie van ons hebben ontvangen.  

 

Houd er rekening mee dat wij u, voordat wij u informatie kunnen 

verstrekken of onnauwkeurigheden kunnen corrigeren, u kunnen 
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vragen om uw identiteit te verifiëren en andere gegevens te 

verstrekken om ons te helpen bij het beantwoorden van uw 

verzoek. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken om uw 

identiteit te verifiëren.  

 

In het kader van de dagelijkse werkzaamheden is de toegang tot 

persoonsgegevens beperkt tot geautoriseerde werknemers die een 

legitiem zakelijk doel en reden hebben om er toegang toe te 

krijgen. Wanneer u bijvoorbeeld contact met ons opneemt, krijgen 

onze aangewezen medewerkers toegang tot uw gegevens om te 

controleren wie u bent en om u te helpen bij het vervullen van uw 

verzoeken.  

 

Als voorwaarde voor hun tewerkstelling zijn alle medewerkers van 

St. Jude Medical verplicht zich te houden aan de privacynormen die 

wij hebben opgesteld. Medewerkers worden getraind in het belang 

van privacy, inclusief het verbod op het vrijgeven van 

persoonsgegevens aan onbevoegde personen of partijen.  

 

Ongeoorloofde toegang en/of openbaarmaking van 

persoonsgegevens door een medewerker van St. Jude Medical is 

ten strengste verboden. Van alle medewerkers wordt verwacht dat 

zij te allen tijde de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens in 

acht nemen en als zij dit nalaten, zullen er passende disciplinaire 

maatregelen worden genomen, waaronder eventueel ontslag.  

 

Met inachtneming van de toepasselijke zakelijke, wettelijke of 

reglementaire vereisten, vernietigen, wissen of de-identificeren wij 

op een veilige manier persoonsgegevens wanneer deze niet langer 

nodig zijn om onze diensten en verplichtingen jegens u na te 

komen of om onze rechten of verplichtingen na te komen. 

Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten indien uw 

persoonsgegevens beschermd zijn onder de AVG.  

  

De websites van St. Jude Medical kunnen links bevatten naar 

websites van derden die niet onder dit privacybeleid vallen. 

Hoewel we ernaar streven om alleen te linken naar websites met 

hoge privacynormen, zal ons privacybeleid niet langer van 

toepassing zijn zodra u een van onze websites verlaat.  

Links naar sites van derden worden uitsluitend ter informatie 

aangeboden en vormen geen goedkeuring van die sites. St. Jude 

Medical is niet verantwoordelijk voor de inhoud van links of sites 

van derden en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de 

inhoud of nauwkeurigheid ervan. Het gebruik van websites van 

derden is op eigen risico.  

Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid 

van websites van derden. Daarom raden wij u aan het 

privacybeleid van deze websites te bestuderen om te weten te 

komen hoe uw informatie kan worden verzameld, gebruikt, 

gedeeld en openbaar gemaakt door de derde partij in kwestie.  

 

BIJWERKEN VAN DIT BELEID  

Dit beleid zal op al onze corporate websites wereldwijd worden 

gepubliceerd. St. Jude Medical kan dit beleid van tijd tot tijd 

wijzigen. De herzieningen worden van kracht op de datum van 

publicatie van het gewijzigde beleid, zoals vermeld.  

Door middel van een mededeling op onze website zullen wij u op 

de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen in dit beleid 

en uw aandacht vestigen op de aangebrachte wijzigingen. In het 

geval dat de wijzigingen die wij aanbrengen in het beleid 

substantieel zijn en/of van invloed zijn op de persoonsgegevens 

die wij reeds hebben verzameld in overeenstemming met dit 

beleid, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken voor de 

verwerking van dergelijke persoonsgegevens. Het intrekken van 

uw toestemming kan van invloed zijn op ons vermogen om u de 

door u gevraagde diensten of producten te leveren. U kunt ons op 

de hoogte brengen van uw wens om uw toestemming in te trekken 

door contact op te nemen met onze Chief Privacy Officer op 

cnprivacy@abbott.com.  

De actuele versie van dit beleid is te vinden op 

http://www.sjm.com/en/policies/global-privacy-policy.  

KLACHT OVER INMENGING IN DE PRIVACY EN 

CONTACTINFORMATIE  

Als u van mening bent dat een door ons genomen maatregel in 

strijd is met dit privacybeleid of enige andere toepasselijke lokale 

wetgeving, kunt u een klacht indienen door contact op te nemen 

met het St. Jude Medical Privacy Office:  

Chief Privacy Officer  

St. Jude Medical, LLC  

One St. Jude Medical Drive  

St. Paul, MN 55117 USA  

cnprivacy@abbott.com  

 

In overeenstemming met de Privacy Shield Principles verbindt St. 

Jude Medical zich ertoe om klachten over onze verzameling of het 

gebruik van persoonsgegevens op te lossen. Personen in de 

Europese Unie of Zwitserland met vragen of klachten over onze 

naleving van het privacyschild dienen eerst contact op te nemen 

met St. Jude Medical, Inc. door het verzoek of de klacht te sturen 

naar:  

Chief Privacy Officer  

St. Jude Medical, LLC  

One St. Jude Medical Drive  

St. Paul, MN 55117 USA  

cnprivacy@abbott.com  

 

Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst van eventuele klachten 

reageren indien uw persoonsgegevens niet beschermd zijn onder 

de AVG. Als uw persoonsgegevens beschermd zijn onder de AVG 

zullen wij binnen één maand reageren, waar dit haalbaar is. Alle 

klachten of problemen die niet intern kunnen worden opgelost, 

worden doorverwezen naar JAMS Privacy Shield Program, een 

alternatieve geschillenbeslechtingsinstantie in de Verenigde 

Staten. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons 

ontvangt, of als we uw klacht niet tot uw tevredenheid hebben 

behandeld, neem dan contact op met of bezoek 

http://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield voor meer 

informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van de JAMS 

Privacy Shield Program worden kosteloos aan u aangeboden.  

Alle klachten of zorgen met betrekking tot personeelsgegevens die 

vanuit de EU of Zwitserland worden overgedragen in het kader van 
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de arbeidsverhouding tussen SJM en onze werknemers in de EU of 

Zwitserland, die niet intern kunnen worden opgelost, worden 

doorverwezen naar de toepasselijke EU- of Zwitserse 

gegevensbeschermingsautoriteiten om klachten te behandelen en 

de nodige toevluchtsmogelijkheden te bieden, die gratis aan de 

betrokkene worden verstrekt. SJM verbindt zich ertoe de bepaling 

en het advies van deze autoriteiten op te volgen. Onder bepaalde 

omstandigheden kan een persoon ervoor kiezen een beroep te 

doen op bindende arbitrage om geschillen die niet op een andere 

manier zijn opgelost, op te lossen.  

SJM voldoet aan de Privacy Shield Principles en is onderworpen 

aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC. 

Gelieve alle verzoeken of vragen over hoe wij omgaan met uw 

persoonsgegevens of dit beleid te richten aan onze Chief Privacy 

Officer op cnprivacy@abbott.com. 
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GEACTUALISEERDE 
EUROPESE ALGEMENE 

VERORDENING 
GEGEVENSBESCHERMING 

Voor personen die zich in de EER bevinden: De Algemene 

Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de EU is van 

kracht sinds 25 mei 2018. De AVG wijzigt en actualiseert de 

rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en 

wat bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken, mogen en 

moeten doen. Het vereist ook dat wij u de volgende informatie 

verstrekken in aanvulling op de informatie die u reeds hebt 

ontvangen: Deze aanvullende mededeling vervangt alle informatie 

die u al van ons heeft ontvangen.  

AANVULLENDE RECHTEN  

De AVG introduceert nieuwe en uitgebreide rechten met 

betrekking tot uw persoonsgegevens die verder gaan dan de 

rechten die u reeds zijn toegekend. Dit zijn:  

• Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens 
die Abbott over u heeft, te corrigeren of te wissen.  

• Het recht op toegang tot de persoonsgegevens die Abbott 
over u heeft.  

• Het recht om in sommige gevallen op legitieme gronden 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

• Het recht om niet te worden onderworpen aan 
geautomatiseerde besluitvorming met als doel bepaalde 
persoonlijke aspecten met betrekking tot u te evalueren, zoals 
analyse op basis van gedrag. Raadpleeg het gedeelte over cookies 
in de privacyverklaring voor meer informatie over hoe u dit recht 
kunt uitoefenen als wordt aangegeven dat er cookies worden 
gebruikt.  

• Wanneer u ons uw persoonsgegevens met uw 
toestemming of in het kader van een contract hebt verstrekt, heeft 
u recht op de overdraagbaarheid van die persoonsgegevens aan 
een andere persoon of, als het voor ons technisch mogelijk is, aan 
een ander bedrijf.  

• Het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit of om een vergoeding te 
ontvangen voor eventuele schade die u lijdt.  

• Het recht om uw toestemming voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens door Abbott zonder afbreuk te doen in te 
trekken, als u Abbott toestemming hebt gegeven voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Hoe u uw toestemming 
kunt intrekken, is afhankelijk van de dienst of het product dat u 
hebt aangevraagd. Bijvoorbeeld, als u toestemming hebt gegeven 
voor directe marketingcommunicaties, zullen we u altijd bij elk 
bericht dat we u sturen de mogelijkheid bieden om ervoor te 
kiezen deze berichten niet langer te ontvangen. 
 

MEER INFORMATIE DIE U MOET WETEN  

Internationale overdrachten - Wij geven uw persoonsgegevens 

buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") door aan derde 

landen, met name de Verenigde Staten, die niet hetzelfde 

beschermingsniveau bieden als de EER vereist. Om uw 

persoonsgegevens te beschermen, zullen wij dergelijke 

overdrachten alleen uitvoeren op basis van (i) een beslissing van 

de Europese Commissie die dit toestaat, (ii) onderworpen aan door 

de EU goedgekeurde standaard contractbepalingen, of (iii) onder 

de hierboven uiteengezette Privacy Shield Principles (waar van 

toepassing). Let op: Abbott heeft overeenkomsten voor de 

overdracht van gegevens gesloten op basis van de EU-standaard 

contractbepalingen voor de overdracht van uw persoonsgegevens 

van de EER naar derde landen, waaronder de Verenigde Staten. Om 

toegang te krijgen tot of een kopie te ontvangen van de Europese 

standaard contractbepalingen die we gebruiken om uw 

persoonsgegevens uit de EER te exporteren, kunt u contact 

opnemen met onze EU DPO (zie hieronder).  

Opslag - Uw persoonsgegevens worden zo lang opgeslagen als 

nodig is om u te voorzien van (i) de Abbott-dienst of het product 

dat u hebt aangevraagd; en/of (ii) toegang tot onze websites en 

diensten. Als alternatief worden uw persoonsgegevens ook 

opgeslagen zolang wij deze nodig hebben om te reageren op uw 

vragen en zorgen of in overeenstemming met eventuele wettelijke 

vereisten, inclusief die met betrekking tot de veiligheid van 

producten of medische hulpmiddelen. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met uw lokale klantenservice of het EU-DPO-

kantoor via onderstaande gegevens.  

Waarom wij uw gegevens nodig hebben - Het verstrekken van 

persoonsgegevens aan Abbott is vereist om te voldoen aan de 

voorwaarden van een contract dat u met Abbott hebt gesloten, om 

u een product of dienst te leveren waarom u hebt verzocht, om te 

voldoen aan de lokale wetgeving, zoals de wetgeving met 

betrekking tot de veiligheid van producten of medische 

hulpmiddelen. Als u dergelijke persoonsgegevens niet verstrekt, 

betekent dit dat Abbott u niet het product of de dienst kan leveren 

waarom u hebt verzocht.  

Klantenservice, vragen en problemen - Volg de normale 

aanbevolen kanalen van Abbott.  

Data Protection Officer (Functionaris voor 

gegevensbescherming) - Als u vragen heeft over de verwerking 

van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze 

EU DPO via http://www.eu-dpo.abbott.com/. 


