Privacy document Mijnlabtest.nl, September 2018
Bij Mijnlabtest.nl is uw privacy top prioriteit. Mijnlabtest.nl doet haar uiterste best uw persoonlijke
informatie te beschermen, door hier verantwoordelijk mee om te gaan en ze zowel administratief,
technisch als fysiek goed te beveiligen.
We geloven erin eerlijk, direct en transparant te zijn als het gaat om uw data. Mijnlabtest.nl hanteert
drie principes die leidend zijn voor uw privacy:
• Transparantie: we werken hard om transparant te zijn in wat we doen met uw persoonlijke
informatie die we verzamelen en verwerken
• Eenvoud: we proberen duidelijk en eenvoudig te beschrijven hoe wij omgaan met uw privacy,
zodat u een weloverwogen keuze kunt maken
• Controle: we geven u de controle over de informatie die u ons geeft – hoe het wordt gebruikt
en wordt bewaard.
Belangrijk voor u om te begrijpen wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening

U kunt uw gegevens beheren en verwijderen zoals beschreven in dit privacy document.
Het kan voorkomen dat u onverwachte resultaten over uzelf en uw familie ontdekt wanneer u
gebruik maakt van onze dienstverlening. Wanneer ontdekkingen eenmaal zijn gedaan, kunnen
wij deze niet meer ongedaan maken.
Wanneer u nieuwe ontdekkingen doet over uzelf, zou u zich verzekerd en geïnformeerd moeten
voelen over hoe we uw persoonlijke informatie verwerken. We moedigen u dan ook aan dit
volledige document door te nemen.
We zullen uw gevoelige informatie nooit gebruiken zonder uw toestemming tenzij: (i) de
informatie geanonimiseerd of samengevoegd (aggregated) is, waardoor u redelijkerwijs niet als
individu herkend kan worden; of (ii) er een gerechtelijk bevel is om informatie te verstrekken. De
algemene voorwaarden van Mijnlabtest.nl zijn van toepassing.
SAMENVATTING MET BETREKKING TOT PRIVACYBELEID EN PERSOONLIJKE
INFORMATIE
1. Door akkoord te gaan met ons privacy beleid en de Algemene Voorwaarden, stemt u in met
het opslaan en verwerken van uw persoonlijke informatie, inclusief gevoelige informatie, in
Slovenië en de landen buiten het land waarin u woont. We gebruiken een reeks maatregelen om
veiligheidsinformatie, maar deze landen hebben mogelijk andere wetten dan die van het land
waar u woont. U stemt er ook mee in dat uw persoonlijke informatie, inclusief gevoelige
informatie, wordt overgedragen in het geval van een bedrijfsoverdracht zoals een fusie,
overname door een ander bedrijf of een andere transactie of procedure. In een dergelijk geval
zou uw informatie worden gebruikt zoals uiteengezet in een reeds bestaand privacy beleid.
2. Wij zullen uw informatie op individueel niveau (d.w.z. informatie over de genotypen, ziekten of
andere kenmerken / kenmerken van een individu) niet verkopen, leasen of verhuren aan derden
of aan derden voor onderzoeksdoeleinden zonder uw expliciete vermelding toestemming.
3. We kunnen geanonimiseerde en verzamelde informatie delen met derden; geanonimiseerde
en geaggregeerde informatie is elke informatie die ontdaan is van uw naam en contactgegevens
en is geaggregeerd met informatie van anderen of geanonimiseerd, zodat u redelijkerwijs niet als
individu kunt worden geïdentificeerd.
4. We zullen uw genetische informatie en / of zelf gerapporteerde informatie gebruiken en deze
alleen voor wetenschappelijk onderzoeksdoeleinden met derden delen als u het juiste
toestemmingsdocument ondertekent. Houd er rekening mee dat we uw informatie op individuele
niveau alleen bekendmaken als we extra expliciete toestemming van u hebben verkregen.
Ingangsdatum: 23 mei 2018

1. Sleuteldefinities
Geaggregeerde informatie: informatie die is gecombineerd met die van andere gebruikers en
die als geheel is geanalyseerd of geëvalueerd, zodat geen specifiek individu redelijkerwijs kan
worden geïdentificeerd.
Geanonimiseerde informatie: informatie die ontdaan is van uw registratie-informatie (bijv. Uw
naam en contactgegevens) en andere identificerende gegevens, zodat u niet redelijkerwijs als
individu geïdentificeerd kunt worden.
Informatie op individueel niveau: informatie over genotypen, ziekten of andere kenmerken /
kenmerken van een individu, maar die niet noodzakelijkerwijs gebonden is aan registratieinformatie.
Persoonlijke informatie: informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, alleen of in
combinatie met andere informatie. Mijnlabtest.nl verzamelt en slaat de volgende soorten
persoonlijke informatie op:
•
•

•
•

Registratie-informatie: informatie die u over uzelf verstrekt bij het registreren voor en /
of aanschaffen van onze Services (bijvoorbeeld naam, e-mailadres, adres, gebruikers-ID
en wachtwoord en betalingsinformatie).
Genetische informatie: informatie over uw genotype (bijvoorbeeld de As, Ts, Cs en G's
op bepaalde locaties in uw genoom), gegenereerd door verwerking van uw speeksel door
Mijnlabtest.nl of door aannemers, opvolgers of rechtverkrijgenden; of anderszins verwerkt
door en / of bijgedragen aan Mijnlabtest.nl.
Gevoelige informatie: informatie over uw gezondheid, genetische informatie en
bepaalde zelf gerapporteerde informatie, zoals raciale en etnische afkomst.
Informatie over het web gedrag: informatie over hoe u de Mijnlabtest.nl -website
gebruikt (bijv. Browsertype, domeinen, paginaweergaves) die is verzameld via
logbestanden, cookies en webbeacon-technologie die gedetailleerder is beschreven in
het cookiebeleid.

Service of Services: de producten, software, services en website van Mijnlabtest.nl (inclusief
maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, afbeeldingen en ander materiaal en informatie) die van
tijd tot tijd door de gebruiker worden geopend, ongeacht of het gebruik is in verband met een
account of niet.
2. Introductie
Bij Mijnlabtest.nl maken we reizen mogelijk van zelfontdekking. Als gevolg hiervan verzamelen,
verwerken en slaan wij uw persoonlijke informatie op terwijl u onze websites, mobiele applicaties
en diensten gebruikt (gezamenlijk de "Diensten"). Persoonlijke informatie is informatie die u kan
identificeren, zoals uw naam, e-mailadres of straatnaam, of het kan informatie zijn die
redelijkerwijs aan u kan worden gekoppeld, inclusief uw genetische informatie. Dit privacy beleid
beschrijft onze werkwijzen voor het verzamelen, opslaan en verwerken van uw persoonlijke
informatie en de controles die wij u bieden om deze te beheren binnen onze Services. Daarnaast
hebben we een Cookiebeleid dat ons gebruik van browsercookies en vergelijkbare
trackingtechnologieën beschrijft.
3. Accountcreatie en uw betrokkenheid bij Mijnlabtest.nl Services
De persoonlijke gegevens die nodig zijn om een standaard Mijnlabtest.nl-account te maken, zijn
alleen uw e-mailadres en een wachtwoord. Toegang tot genetische informatie om u te helpen
beter te begrijpen vereist aanvullende persoonlijke informatie en, voor de DNA-test, de testcode
(wanneer u uw DNA-testkit activeert) en een speekselmonster waaruit we Genetische informatie
kunnen extraheren.
Voor het maken van een account moet u ook akkoord gaan met de Algemene voorwaarden en dit
privacy beleid door op 'Doorgaan', 'Registreren' of 'Accepteren' te klikken op de pagina voor het
maken van een account en het claimpakket.
Door op "Doorgaan", "Registreren" of "Accepteren" te klikken, zegt u dat u ermee instemt dat
Mijnlabtest.nl uw persoonlijke gegevens verzamelt, verwerkt en deelt (inclusief uw genetische
informatie) zoals beschreven in dit privacy beleid en in alle andere documenten waarnaar in dit
privacy beleid wordt verwezen.

U kunt op elk moment Mijnlabtest.nl vragen om informatie die u heeft verstrekt of uw genetische
informatie te verwijderen. Raadpleeg de onderstaande secties voor specifieke details over het
verwijderen van uw gegevens.
Als u geen Mijnlabtest.nl-account meer wenst, neemt u contact met ons op en wij helpen u om uw
account te sluiten.
4. Welke informatie verzamelt Mijnlabtest.nl van u?
De onderstaande tabel beschrijft de informatie die wij van u verzamelen om de Services te
leveren. In dit privacy beleid noemen we dit uw 'Persoonlijke gegevens'.
Informatie
categorie

Omschrijving van het gebruik

Account Informatie

•
•
•

Uw naam
Uw e-mail adres
Het wachtwoord dat u aanmaakt wanneer u uw Mijnlabtest.nl account
aanmaakt

Credit
Card/Betaling
Informatie

•

Betaling informatie, zoals uw credit card nummer, factuuradres en aflever
adres, wanneer u producten van Mijnlabtest.nl afneemt

DNA Kit Activatie
Informatie

Genetische
Informatie

Wanneer u uw DNA kit activeert, verzamelen wij uw:
DNA test kit code

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DNA kit code
Naam, achternaam
Adres
E-mail
Telefoonnummer
Geslacht
Geboortejaar
Lengte
Gewicht

•

We verkrijgen uw DNA uit uw speekselsample in de DNA kit die u heft
ontvangen en naar ons terug heeft gestuurd.
We zetten uw DNA om in een code die door machines te lezen is (‘’DNA
Data’’), wat wordt gebruikt om u genetische informatie te geven.
Over uw DNA en speeksel sample: Wanneer ons partner laboratorium uw
DNA data heft gegenereerd, worden uw DNA en uw speeksel sample (ook
wel het ‘biologische sample’), bewaard en vernietigd na 90 dagen.

•
•

Extra Gebruikers
Informatie

De informatie die u ons vertrekt via onze e-mail surveys of online vragenlijsten.

Uw Communicatie

Informatie die u ons geeft wanneer u in contact bent met Mijnlabtest.nl support.

Prijsvragen
aanbiedingen

Persoonlijke informatie wanneer u vrijwillig deelneemt aan prijsvragen en speciale
aanbiedingen die Mijnlabtest.nl aanbiedt.

en

5. Wat voor informatie verzamelt Mijnlabtest.nl wanneer u gebruik maakt van onze
services?
Informatie categorie

Omschrijving van het gebruik

Computer
en
mobiele apparaten
Informatie

Informatie over hoe u met ons in contact komen, zoals beschreven in onze Cookie
Verklaring.

Informatie
Cookies
gelijksoortige
technologie

van
en

Cookies en gelijksoortige technologie zoals beschreven in ons Cookie Document,
hierin staat ons Cookie beleid.

Informatie die wordt
gedeeld op social
media

Indien u met Mijnlabtest.nl in interactie bent via social media, bijvoorbeeld “Like,”
“Tweet,” “Pin,” of “Follow Us” linkt naar websites als Facebook, Twitter, Pinterest,
Instagram en YouTube. Mijnlabtest.nl verzamelt deze interacties en overage account
informatie die deze social media websites Mijnlabtest.nl aanbieden. Voor het privacy
beleid van de social media websites die van toepassing zijn op het moment dat u
gebruik maakt van deze websites, verwijzen we naar de websites van deze derde
partijen.

Informatie over het
gebruik van onze
Services

Informatie over uw gebruik van onze Services, waaronder wanneer u toegang heft tot
uw account en gerelateerde activiteiten.

6. Hoe gebruikt Mijnlabtest.nl uw persoonlijke gegevens?
Informatie

Persoonlijke
(algemeen)

categorie

informatie

Communicatie

Nieuwe

producten

Beschrijving van het gebruik

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om onze services aan te bieden, te
personaliseren, te verbeteren, bij te werken en uit te breiden. Dit bevat:
• Authenticatie van uw toegang tot de Services en verbetering van de
beveiliging van Mijnlabtest.nl-informatie;
• Verwerking van uw betalingen voor Mijnlabtest.nl-services en testkits en
andere producten en functies;
• Bouwen aan nieuwe en verbeteren van bestaande producten en diensten;
• Uitvoeren van enquêtes en vragenlijsten om extra gebruikersinformatie te
verzamelen voor gebruik in de Services, en om productontwikkeling en
onderzoeksinitiatieven te faciliteren;
• Statistisch onderzoek uitvoeren;
• Detecteren en beschermen tegen fouten, fraude of andere criminele of
kwaadwillige activiteiten en het afdwingen van onze Algemene Voorwaarden.
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over de
services, zoals wanneer:
• Reageren op uw vragen aan Services;
• Informeren u over activiteiten gerelateerd aan uw genetische analyseproces;
• Informeren u over productwijzigingen of nieuwe producten en diensten;
• Vragen u om deel te nemen aan Mijnlabtest.nl mediaproducties of
testimonials;
• Geven u informatie in reactie op technische, beveiligings- en andere
operationele problemen

en

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om nieuwe producten en aanbiedingen

aanbiedingen
Mijnlabtest.nl of
business partners.

van
haar

Genetische Informatie

van ons of onze zakelijke partners op de markt te brengen.
Opmerking: u kunt bepalen hoe wij u benaderen door de link voor afmelding te
gebruiken in elke e-mail die u ontvangt, door uw accountvoorkeuren te wijzigen
of door de instructies in andere marketingcommunicatie die u ontvangt te
volgen.

Mijnlabtest.nl gebruikt uw genetische informatie voor de volgende primaire
doeleinden:
• Resultaten van genetische analyses leveren;
• We kunnen u ook uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes en vragenlijsten
(geheel optioneel) op basis van uw DNA-gegevens.
• Bestuderen van geaggregeerde genetische informatie om de gezondheid, het
welzijn, het ouder worden of de fysieke gesteldheid van de bevolking en
etniciteit beter te begrijpen;
• Wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek uitvoeren; en,
• Verbetering van functies en functionaliteit in onze bestaande DNAgerelateerde producten, verbetering van de klantervaring bij Mijnlabtest.nlproducten, verbetering van de kwaliteit van onze laboratoriumprocessen en technologie, en bouwen van nieuwe producten en diensten, inclusief diensten
met betrekking tot persoonlijke gezondheid en welzijn .
We zullen aanvullende toestemming van u vragen voordat we aanvullende
gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsgeschiedenis)
verzamelen en verwerken als onderdeel van uw interactie met de Services

7. Wanneer delen we uw informatie en wie zijn de ontvangers?
Mijnlabtest.nl deelt uw individuele persoonlijke informatie (inclusief uw genetische informatie) niet
met derden zonder uw aanvullende toestemming anders dan beschreven in dit privacy beleid. In
het bijzonder zullen we uw genetische informatie niet delen met verzekeringsmaatschappijen,
werkgevers of derde marketeers zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De hieronder beschreven
omstandigheden verklaren wanneer delen kan optreden:
Met wie uw informatie gedeeld
kan worden / omstandigheden
waarin
delen
van
uw
informatie
zou
kunnen
voorkomen

Omschrijving

Derden
waarmee
gegevens wilt delen

Als u details van uw Genetische Informatie buiten de Diensten deelt, doet
u dit op eigen risico.

u

uw

Service Providers

Juridisch
of
regelgeving

We gebruiken andere bedrijven om ons te helpen de Services te leveren.
Als gevolg hiervan zullen deze partnerbedrijven een deel van uw
informatie in hun systemen opnemen. Onze partners zijn onderworpen aan
contractuele verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging en
vertrouwelijkheid in overeenstemming met dit Privacy beleid en
toepasselijke wetgeving.
Deze verwerkingspartners omvatten onze:
• Laboratoriumpartners;
• Verzendaanbieders;
• Betalingsverwerkers;
• Cloudservices infrastructuuraanbieders;
• Biologische monsteropslagfaciliteiten;
• Leveranciers die ons helpen bij marketing; analyse en fraudepreventie;
en,
• Diensten / functies / functionaliteitsproviders.
Wet-

en

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen als we denken dat dit
redelijkerwijs noodzakelijk is om:
• Te voldoen een aan geldig juridisch proces (bijvoorbeeld dagvaardingen,

dwangbevelen);
• De Algemene voorwaarden van Mijnlabtest.nl afdwingen of toepassen;
• Beschermen van de beveiliging of integriteit van de Services; of
• Beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van
Mijnlabtest.nl, onze werknemers of gebruikers.
Als we gedwongen zijn om uw persoonlijke gegevens aan
rechtshandhavingsinstanties bekend te maken, zullen we ons best doen
om u van tevoren op de hoogte te stellen, tenzij het volgens de wet
verboden is om dit te doen.
Indien Mijnlabtest.nl verwerft

Als Mijnlabtest.nl of haar bedrijven worden overgenomen of overgedragen
(ook in verband met een faillissement of een soortgelijke procedure),
zullen we uw persoonlijke gegevens delen met de verkrijgende of
ontvangende entiteit. De beloften in dit privacy beleid blijven van
toepassing op uw persoonlijke informatie die wordt overgedragen aan de
nieuwe entiteit.

8. Uw keuzes en toegang tot uw persoonlijke gegevens
Behoudens bepaalde uitzonderingen, hebt u het recht om toegang tot uw persoonlijke gegevens
te vragen en om een kopie te ontvangen van bepaalde informatie die u in een draagbaar
formulier hebt verstrekt, en om deze informatie te updaten, te verwijderen of te corrigeren met
behulp van de hulpmiddelen, zoals hieronder beschreven of door contact op te nemen met
Mijnlabtest.nl. Details en opties voor toegang tot deze informatie staan hieronder.
Type

Keuzes

Mijnlabtest.nl

U kunt de e-mail- en wachtwoordinformatie van uw account op elk gewenst moment in de
instellingen van Mijn account openen en bijwerken.
U kunt Mijnlabtest.nl om persoonlijke informatie vragen die is verzameld en verwerkt met
betrekking tot u.

Genetische
Informatie

Uw genetische informatie is van u en u hebt toegang tot het via uw online profiel voor het
geval dat uw resultaten in elektronische vorm waren.
Als uw resultaten in gedrukte vorm zijn en we ze al aan u hebben geleverd, is het
mogelijk om nog een exemplaar aan te vragen. In dit geval kan een extra vergoeding
worden toegepast.
Genetische informatie onbewerkte gegevens worden beschouwd als de natuurlijke
gegevens van Mijnlabtest.nl en kunnen niet met u worden gedeeld.

9. Wat zijn de Mijnlabtest.nl retentie activiteiten?
De Mijnlabtest.nl services zijn fundamenteel gebaseerd op het idee dat de persoonlijke reis van
zelfontdekking niet een eenmalige gebeurtenis is en zich voortzet over lange perioden - mogelijk
levens. Bovendien biedt de voortdurende verbetering van de functies van Mijnlabtest.nl in de loop
van de tijd voordelen en inzichten voor onze gebruikers. Dientengevolge weerspiegelen de
retentieactiviteiten van Mijnlabtest.nl deze blijvende waarde door gebruikersaccounts en
persoonlijke gegevens op ons systeem te bewaren totdat onze gebruikers ons informeren over
hun wens om hun gegevens te verwijderen of hun accounts te sluiten.
Informatie
Categorie

Retentie Periode

Account

Mijnlabtest.nl bewaart de persoonlijke informatie die u verstrekt tijdens het maken van uw
account totdat u ons vraagt deze op te heffen.

DNA

Mijnlabtest.nl behoudt uw DNA-gegevens indien nodig om u de functies en functionaliteit te

bieden die u hebt gekocht (of begaafd bent geweest), inclusief update- / upgradefuncties.
Opgeslagen / opgeslagen door Mijnlabtest.nl zijn:
• Speekselmonster
• DNA-monster
• Genetische informatie
Gebruikers
Informatie

In sommige gevallen kiezen we ervoor om gebruiksinformatie (bijvoorbeeld bezoeken aan
sites) te bewaren in een gedepersonaliseerde of geaggregeerde vorm. Eenmaal
geaggregeerd, is deze informatie niet langer persoonlijk en zal niet worden onderworpen aan
verwijderingsverzoeken van Mijnlabtest.nl-gebruikers.

10. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens verwijderen?
U kunt uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren verwijderen van Mijnlabtest.nl:
Informatie
Categorie

Hoe te verwijderen

Persoonlijke
Informatie

U kunt uw persoonlijke gegevens van Mijnlabtest.nl verwijderen door contact met ons op te
nemen.
Mijnlabtest.nl kan records bevatten met uw persoonlijke gegevens die we verplicht zijn te
bewaren als archieven en om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.
We houden registratie-informatie bij zoals het gerelateerd is aan uw bestelgeschiedenis
voor boekhoudkundige belangen.

Genetisch

Als u verzoekt dat Mijnlabtest.nl uw DNA-gegevens verwijdert, zullen we alle genetische
informatie van onze systemen binnen 60 dagen verwijderen.
Om de vernietiging van uw biologische monsters aan te vragen, moet u een verzoek per email of post sturen. Wanneer u e-mail verzendt, moet u een bevestiging van de bezorging
aanvragen om er zeker van te zijn dat e-mail niet verloren is gegaan of is afgeleverd aan
spam.

Algemeen

Houd er rekening mee dat er enige vertraging kan optreden bij het verwijderen van uw
persoonlijke gegevens van onze back-upsystemen nadat deze van onze systemen is
verwijderd. Onze partners kunnen ook bepaalde informatie die zij van ons ontvangen
behouden om te voldoen aan wet- of regelgeving die hen daartoe kan verplichten.
Mijnlabtest.nl kan ook bepaalde informatie bewaren die redelijkerwijs noodzakelijk is om te
voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief wetshandhavingsverzoeken),
geschillen op te lossen, de beveiliging te handhaven, fraude en misbruik te voorkomen en
om te voldoen aan de belastingwetgeving, betalingsindustrie, waardepapieren, en klinische
wettelijke nalevingsvereisten.

11. Beveiliging
Mijnlabtest.nl onderhoudt een uitgebreid informatiebeveiligingsprogramma dat is ontworpen om
de persoonlijke informatie van onze klanten te beschermen met behulp van administratieve,
fysieke en technische veiligheidsmaatregelen.
De specifieke beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zijn gebaseerd op de gevoeligheid
van de verzamelde persoonlijke informatie. We hebben maatregelen genomen om ons te
beschermen tegen ongepaste toegang, verlies, misbruik of wijziging van persoonlijke informatie
(inclusief genetische informatie) die onder onze controle valt.
Het Mijnlabtest.nl Security Team evalueert regelmatig onze beveiligings- en privacy procedures
en verbetert deze indien nodig om de integriteit van onze systemen en uw persoonlijke gegevens
te waarborgen.
We gebruiken de nieuwste standaard beveiligingsmechanismen bij het verwerken en opslaan van
persoonlijke informatie (inclusief genetische informatie), en we werken alleen samen met
beveiligingsbedrijven die voldoen aan onze veiligheidsnormen en zich eraan houden. Hoewel we
niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens niet zal plaatsvinden,
doen we ons best om dit te voorkomen.

Het is ook belangrijk dat u zich wapent tegen ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke
gegevens door sterke wachtwoorden te onderhouden en bescherming te bieden tegen
ongeoorloofd gebruik van uw eigen computer of apparaat.
Uw wachtwoord voor uw account zal alleen worden gebruikt voor online inloggen. We zullen in
geen enkele andere situatie om uw wachtwoord vragen. Informeer Mijnlabtest.nl onmiddellijk over
elk ongeoorloofd gebruik van uw account. Als u uw wachtwoord opnieuw wilt instellen of wijzigen,
kunt u dit doen door op de relevante links op de webpagina Mijnlabtest.nl te klikken.
Het delen van zelf gerapporteerde informatie via enquêtes of andere websitefuncties is vrijwillig
en uw aansprakelijkheid. Mijnlabtest.nl kan geen verantwoordelijkheid nemen voor informatie die
u vrijgeeft of die u ons vraagt openbaar te maken.
12. Gegevensoverdracht
Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan - en wordt
onderhouden op - computers buiten uw staat, provincie, land of andere rechtsgebieden van de
overheid waar de wetgeving inzake gegevensbescherming anders kan zijn dan die van uw
rechtsgebied.
Als u zich buiten de EU bevindt en ervoor kiest om ons informatie te verstrekken, houd er dan
rekening mee dat wij de gegevens, inclusief persoonlijke gegevens, in de EU verwerken.
Uw toestemming voor dit privacy beleid, gevolgd door uw inzending van dergelijke informatie,
betekent dat u akkoord gaat met die verwerking.
Mijnlabtest.nl zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat
uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld en dat geen
overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een organisatie of een land plaatsvindt, tenzij er
adequate controles aanwezig zijn, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere
persoonlijke informatie.
13. Wijzigingen in dit privacy beleid
We kunnen dit privacy beleid op elk moment wijzigen, maar we zullen een prominente
kennisgeving vooraf sturen van belangrijke wijzigingen, zoals het plaatsen van een kennisgeving
via de Services, op onze websites, of u een e-mail sturen, om u de kans te geven de wijzigingen
te bekijken en te kiezen of u de Services wilt blijven gebruiken.
We zullen u ook vanaf het moment van inwerkingtreding informeren over niet-materiële
wijzigingen in dit privacy beleid door een kennisgeving te plaatsen via de Services, op onze
websites of door u een e-mail te sturen. Als u onze Services blijft gebruiken na kennisgeving van
niet-materiële wijzigingen, betekent dit dat u instemt met het bijgewerkte privacy beleid.
Als u bezwaar maakt tegen eventuele wijzigingen, kunt u uw account verwijderen door contact
met ons op te nemen.
14. Informatie over kinderen
Mijnlabtest.nl zet zich in voor de bescherming van de privacy van zowel kinderen als
volwassenen. Noch Mijnlabtest.nl noch een van haar Services is ontworpen voor, bedoeld om
kinderen jonger dan 18 jaar aan te trekken of te richten. Een ouder of voogd mag echter een
speekselmonster verzamelen van, een account aanmaken voor en bieden informatie met
betrekking tot, zijn of haar kind. De ouder of voogd neemt de volledige verantwoordelijkheid op
zich om ervoor te zorgen dat de informatie die hij / zij aan Mijnlabtest.nl verstrekt over zijn of haar
kind veilig wordt bewaard en dat de verstrekte informatie juist is. Als u jonger bent dan 18 jaar,
vragen wij u om onze Service niet te gebruiken of ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken
zonder toestemming van uw ouder of voogd.

15. Juridische basis onder EU-verordening algemene gegevensbescherming voor de
verwerking van persoonsgegevens van inwoners van de EU.
Waar u hebt ingestemd met gegevensverwerking, biedt uw toestemming de wettelijke basis om
uw persoonlijke gegevens te verwerken. We vertrouwen op uw uitdrukkelijke toestemming om uw
genetische informatie te verwerken. U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst
moment in te trekken. Houd er rekening mee dat uw intrekking van toestemming voor het
verzamelen en verwerken van uw persoonlijke informatie geen invloed heeft op de
rechtmatigheid van het verwerken van uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming
voordat u uw toestemming intrekt.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken op basis van contractuele noodzaak om
een contract dat we met u hebben uit te voeren. Wij verwerken bijvoorbeeld uw
creditcardgegevens wanneer u deze verstrekt om onze Services te gebruiken of om update- /
upgrade-functies aan te schaffen, zoals onze DNA-testdiensten.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verwerken op basis van onze legitieme belangen,
inclusief het verstrekken en verbeteren van de services. Mijnlabtest.nl heeft bijvoorbeeld een
legitiem belang bij het begrijpen van uw inloggeschiedenis, zodat we uw interactie met onze
Services kunnen beoordelen. We hebben ook een legitieme interesse om interessante functies
aan te bieden en te ontwikkelen voor onze gebruikers. We gebruiken uw persoonlijke gegevens
om onze services veilig te houden en doen dit omdat we onze en onze legitieme belangen dienen
na te streven door ervoor te zorgen dat onze services veilig zijn en om ons te beschermen tegen
fraude, spam en misbruik.
Als we op legitieme belangen vertrouwen om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het
recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking (wat betekent dat u ons kunt vragen te
stoppen). U kunt uw privacy-instellingen gebruiken om bepaalde manieren te regelen waarop we
uw gegevens verwerken. U kunt ook contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens
om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking.
16. Identiteits- en contactgegevens van de datacontroller
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
• E-mail: info@mijnlabtest.nl
Mijnlabtest.nl klanten kunnen ons bereiken via telefoonnummer of u kunt vragen stellen via email. Contactgegevens zijn te vinden op de webpagina https://www.mijnlabtest.nl

