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U leest in dit document de beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens in de
Lifestyle Assessment-service ("Service") geproduceerd door Beat By Beat op basis van het
webserviceplatform van Firstbeat Technologies Oy. Dit document bevat informatie over de
verwerking van persoonsgegevens zoals vereist door de EU General Data Protection
Regulation (GDPR).
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN -VERWERKER
Controller: Beat By Beat, Groenendaal 24-G, 3441 BD Woerden
"Processor" of "Firstbeat": Firstbeat Technologies Oy (business ID 1782772-5), adres
Yliopistonkatu 28 A, 40100 Jyväskylä, Finland . Firstbeat treedt op als verwerker van
persoonsgegevens namens Beat By Beat.
Voorwaarden
"Klant" is een persoon of organisatie die een contractuele relatie heeft met Beat By Beat om
Beat By Beat de Dienst te laten produceren, met behulp van persoonlijke en gemeten
informatie van het onderwerp/de onderwerpen, die door de Klant zijn gedefinieerd. In een
typisch scenario is de klant een werkgever, waarvan de werknemers onderwerpen zijn.
"Onderwerp" is de persoon, wiens informatie wordt gebruikt door Firstbeat om de Dienst te
produceren, met behulp van pulse meetgegevens en andere persoonlijke informatie over het
onderwerp.
CONTACTPERSOON VOOR DE DATA CONTROLLER
De gegevens van Beat By Beat kunnen worden gecontacteerd op de website www.Beat-ByBeat.com, via het e-mailadres Beat-By-Beat@outlook.com, telefonisch op 0031 6 11 595 600
of via het poastadres Groenendaal 24-G, 3441 BD Woerden.
De contactpersoon voor informatiebeveiligingszaken is Lizet Wolters.
HET DOEL EN DE RECHTSGRONDSLAG
PERSOONSGEGEVENS

BASIS VOOR DE VERWERKING VAN DE

Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens in de Dienst is om een gepersonaliseerde
analyse aan het onderwerp over het effect van levensstijl factoren op verschillende aspecten
van welzijn. De persoonlijke kwaliteiten en gemeten hartslaganalysegegevens van het
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onderwerp worden gebruikt om de Service te leveren.
Andere doeleinden zijn
gebruikersondersteuningsactiviteiten en statistieken over het servicegebruik.
Indien de toepasselijke wetgeving toestemming vereist voor de verwerking van een deel van
de in dit document beschreven persoonsgegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot
gezondheidsgerelateerde gegevens, d.w.z. zogenaamde bijzondere categorieën gegevens),
wordt de toestemming verkregen volgens een passende methode. Het kan bijvoorbeeld
worden gedaan door het controleren van een aparte toestemming selectievakje, het maken
van de keuze in de technische instellingen van de dienst of website, of door een andere
specifieke actie of verklaring om toestemming te geven. Weigerende toestemming kan van
invloed zijn op de mogelijkheid om de specifieke service aan te bieden.
Loggegevens van het service gebruik of behandeling van meetapparatuur wordt bovendien
opgeslagen om de legitieme belangen van de controller, klant, Firstbeat en de onderwerpen
te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke inbreuken op de beveiliging te onderzoeken of
bijvoorbeeld om te kunnen bewijzen, dat gefactureerde diensten zijn geleverd.
Opgemerkt moet worden dat Firstbeat een kopie krijgt van gegevens die zijn opgeslagen in de
dienst in geanonimiseerd formaat voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, zoals
voor het bepalen van average referentiewaarden.
De wettelijke rechtvaardiging voor de behandeling van persoonsgegevens is het nakomen van
de
overeenkomst tussen de partijen of het gerechtvaardigd belang van de
Verwerkingsverantwoordelijke, die is gebaseerd op de relatie tussen de partijen. De wettelijke
rechtvaardiging kan ook de onderwerpinstemming zijn, indien de toepasselijke wetgeving dit
vereist.
DE BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens met betrekking tot de meting worden bewaard voor 24 maanden na de
laatste meting aan het onderwerp, als referentie voor mogelijke follow-up metingen die
behoren tot het serviceconcept, en vervolgens gewist. Als het betrokkene een aparte
toestemming heeft gegeven voor een
bewaring op langere termijn, kunnen de
persoonsgegevens dienovereenkomstig langer worden bewaard.
BESCHRIJVING VAN DE GROEP BETROKKENEN
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De persoonsgegevens van deelnemende proefpersonen worden verwerkt in de Service. In
een typisch geval, de klant van controller is de organisatie vertegenwoordigd door de
Subjects, vaak een werkgever, en de Klant bepaalt de groep van onderwerpen.
REGELMATIGE GEGEVENSBRONNEN
De klant geeft Controller het e-mailadres van elk onderwerp. Elk onderwerp wordt vervolgens
per e-mail een persoonlijke weblink gestuurd om de Service te activeren. De overige
persoonsgegevens worden door de Proefpersonen zelf verstrekt via de webinterface en
door het gebruik van meetapparatuur. Een vertegenwoordiger van de controller kan
bovendien informatie verzamelen van de onderwerpen bij het verlenen van de Dienst.
HET TYPE PERSOONSGEGEVENS
De database bevat de volgende informatie (gedeeltelijk of volledig) over de onderwerpen:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Volledige naam (voor- en laatste)
Geboortedatum, geslacht, lengte, gewicht
Activiteiten, maximum en hartslag in rust, maximale zuurstof consumptie
Informatie over chronische ziekten en medicatie verstrekt door het
onderwerp
Hartslagmetingen, versnellingsinformatie en dagboekaantekeningen die het
onderwerp tijdens de meetperiode heeft gemaakt, zoals alcoholgebruik,
huidige en recente ziektes en medicatie, zelf gedocumenteerde
gebeurtenissen die het belang van het onderwerp noemen.
Contactgegevens, zoals adres, e-mailadres en telefoonnummer
Informatie over de werkgever, bijvoorbeeld naam, contactgegevens en
personeel
Informatie over het gebruik van de dienst
Informatie over de toestemmingvan de verwerking van gegevens in de dienst
Het resultatenrapport report met gedefinieerde doelacties die voor het
onderwerp zijn gemaakt op basis van de gegevensanalyse

Sommige versies van de Service kunnen anoniem worden gebruikt met behulp van een nietpersoonlijke id die is gekozen door het onderwerp of de controller.
BEGINSELEN VAN GEGEVENSBESCHERMING
De verwerkingsverantwoordelijke volg de beste praktijken voor het beheer van gegevens,met
inbegrip van passende technische en organisatorische maatregelen zoals vereist door de
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wetgeving inzake persoonsgegevens. De controller dienst de gegevens te beschermen, zodat
alleen het door de controller gedefinieerde geautoriseerde personeel, die gebonden is aan de
geheimhoudingsovereenkomst, toegang heeft tot de gegevens en alleen voor doeleinden die
verband houden met hun werk. Documenten worden opgeslagen op werkstations van een
beveiligde computer die in eigendom is van Beat By Beat.
Firstbeat is voor eigen deel verantwoordelijk voor de bescherming van de gegevens met
betrekking tot de verwerking van de informatie in de systemen van Firstbeat.
OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen in systemen die worden beheerd door
Controller of Firstbeat. Persoonsgegevens mogen niet worden overgedragen zonder
toestemming van de gegevens Subject buiten de controller of haar huidige of toekomstige
dochterondernemingen op een wijze dat de gegevens kunnen worden geïdentificeerd in
verband met een individuele persoon, behalve in de uitzonderlijke omstandigheden: indien
vereist door een uitspraak van een overheids- of regelgevende instantie, rechtbank, of door
middel van een dwingende wet; of indien dit anderszins nodig is om, of onderzoek, elke
schending van de wet, gebruikersvoorwaarden of goede praktijken of om de rechten van
controller of een derde partij te beschermen.
Persoonsgegevens van de proefpersonen kunnen worden verwerkt door geautoriseerde
derden, die de gegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerken voor de in dit
document beschreven doeleinden (bijvoorbeeld dienstverleners van technische infrastructuur
of diensten). Dergelijke dienstverleners mogen de persoonsgegevens alleen gebruiken
volgens de instructies van de voor de verwerking verantwoordelijke, d.w.z. alleen voor het doel
waarvoor de gegevens zijn verzameld. De verwerkingsverantwoordelijke eist dat de
dienstverleners werken volgens de toepasselijke wetgeving en dit privacybeleid, zodat de
persoonsgegevens op passende wijze worden beveiligd.
Persoonlijke gegevens van het onderwerp zal niet worden gegeven aan de klant. De klant
ontvangt alleen gemiddelde informatie over het welzijn 'van zijn Subject-groep als geheel. De
gemiddelden worden niet verstrekt als het aantal proefpersonen zo klein is, dat individuele
gegevens kunnen worden herkend aan de gemiddelden.
Wanneer persoonlijke gegevens worden verwerkt in de systemen van Firstbeat wordt deze
voornamelijk opgeslagen op Firstbeat-servers in "lifestyle-uk", ukis het in het Verenigd
Koninkrijk server. Het onderwerp kan de Service ook gebruiken met een apparaat buiten de
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EU of de EER, en in dergelijke gevallen zijn de gegevens zichtbaar op dat apparaat tijdens het
gebruik van de Service.
DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE
De gegevens die Subject heeft de rechten volgens de persoonsgegevens wetgeving van
toepassing in Finland en Nederland, met inbegrip van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) vande EU, om zijn/haar persoonlijke gegevens te inspecteren,
wijzigen of verzoek om zijn / haar informatie te wijzigen en onder bepaalde omstandigheden,
het recht om verwijdering van persoonlijke informatiete vragen. Daarom heeft het onderwerp
het recht om de Controller te verzoeken om onjuiste of onjuiste persoonlijke informatie te
corrigeren zonder onnodige vertraging. De betrokkene heeft het recht om zonder onnodige
vertraging om verwijdering van zijn/haar gegevens te verzoeken, bijvoorbeeld wanneer de
persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, de persoonsgegevens
onrechtmatig zijn verwerkt of de betrokkene de toestemming voor de verwerking intrekt en er
geen andere wettelijke grond is voor de verwerking.
Het onderwerp heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de
verwerking in bepaalde situaties te beperken, ook wanneer het onderwerp ontkent dat de
informatie juist is of de verwerking illegaal is. Onder bepaalde omstandigheden heeft het
onderwerp ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
De betrokkene kan in bepaalde omstandigheden het recht hebben om persoonsgegevens van
het ene systeem naar het andere te vragen. Wanneer de wettelijke rechtvaardiging voor de
verwerking van de persoonsgegevens toestemming is, heeft de betrokkene ook het recht om
de toestemming te allen tijde in te trekken.
De verantwoordelijke wenst dat eventuele afspraken over de verwerking van
persoonsgegevens in de eerste plaats op verzoenende wijze tussen de partijen worden
opgelost. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens.
Verzoeken om de persoonsgegevens te inspecteren, wijzigen of wissen, worden persoonlijk
of door een ondertekende brief of een soortgelijk gecontroleerd document aan de
verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt, zodat de verantwoordelijke kan bevestigen dat
de aanvrager het recht heeft een dergelijk verzoek in te dienen. Het verzoek kan worden
gedaan met e-mail, indien het gebruik van het e-mailadres geregistreerd bij de dienst.
Controller kan nodig zijn om het onderwerp te identificeren en vragen om aanvullende
informatie om te voldoen aan this soortverzoeken.
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Deze beschrijving van de verwerking van persoonsgegevens is bijgewerkt op 25 augustus
2020. Controller volgt de wijzigingen in de wetgeving en de instructies van de toezichthouder
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en ontwikkelt de dienst verder en
behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze beschrijving.
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