CANADA en EUROPESE UNIE
Algemene voorwaarden voor apparaat
Van kracht vanaf 25 september 2019
DIT DOCUMENT BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN,
EVENALS VOORWAARDEN, BEPERKINGEN, EN UITSLUITINGEN DIE OP U VAN TOEPASSING
KUNNEN ZIJN. LEES DIT ZORGVULDIG DOOR.
DOOR HET GEBRUIK VAN DIT APPARAAT VAN SPENCER (HET “APPARAAT”) ACCEPTEERT U EN
BENT U GEBONDEN AAN DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN (DEZE
“VOORWAARDEN”).
U MAG NIET DOORGAAN MET HET GEBUIK VAN HET APPARAAT ALS U (A) NIET AKKOORD
GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, (B) JONGER BENT DAN (1) 18 JAAR (2) DE WETTELIJKE
LEEFTIJD OM EEN BINDENDE OVEREENKOMST MET SPENCER HEALTH SOLUTIONS, INC.
(AANGEDUID ALS “SHS”, “ONS”, “WE” OF “ONZE” AFHANKELIJK VAN DE CONTEXT) AAN TE
GAAN OF (C) ALS HET U VOLGENS TOEPASSELIJKE WETGEVING VERBODEN IS OM TOEGANG
TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN HET APPARAAT OF EEN VAN DE
GERELATEERDE GOEDEREN OF DIENSTEN.
PRIVACYBELEID. Wij streven ernaar om uw privacy te respecteren en erkennen uw behoefte aan passende
bescherming en beheer van de persoonlijk identificeerbare informatie die u met ons deelt. Om meer te lezen over
onze privacypraktijken, voor informatie over hoe SHS persoonlijk identificeerbare informatie van haar gebruikers
verzamelt, gebruikt, opslaat en openbaar maakt, met inbegrip van gezondheids- en medische informatie, kunt u ons
Privacybeleid raadplegen dat beschikbaar is op https://spencerhealthsolutions.com/privacy-policy/ (zoals van tijd
tot tijd kan worden gewijzigd naar ons inzicht in ons Privacybeleid) evenals de aanvullende algemene voorwaarden
die zijn opgenomen in uw Toestemming (zoals hieronder beschreven). U begrijpt dat u door het gebruik van het
apparaat en onze SaaS instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijk identificeerbare
informatie en geaggregeerde gegevens zoals uiteengezet in ons Privacybeleid en om uw persoonlijk identificeerbare
informatie te laten verzamelen, gebruiken, overdragen naar en verwerken in de Verenigde Staten of een ander land
waar wij uw gegevens verwerken of de Saas-service beschikbaar stellen. U stemt er ook mee in om e-mails van ons
te ontvangen in verband met het gebruik of promotie van de SaaS-services.
Door in te stemmen met deze Voorwaarden, verklaart u hierbij het volgende:
ERKENNING. Ik erken en ga akkoord met het volgende met betrekking tot mijn gebruik van het apparaat en ik
zal SHS zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een wijziging met betrekking tot een van de volgende zaken:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)

SHS is geen apotheek en levert geen geneesmiddelen voor gebruik in het apparaat;
SHS is geen zorgverlener en geeft geen medisch advies. Alle door SHS verstrekte informatie, met inbegrip
van antwoorden op vragen over het gebruik van het apparaat, is uitsluitend voor informatieve doeleinden
en het vertrouwen op door SHS aan mij verstrekte informatie geschiedt uitsluitend op eigen risico. De
medische informatie die SHS verstrekt is niet bedoeld ter vervanging van advies, diagnose of behandeling
door een medische professional (zoals een gekwalificeerde dokter/arts, verpleegkundige of andere
zorgverlener).
Ik ben als enige verantwoordelijk voor de aankoop van medicijnen voor gebruik in het apparaat en SHS is
niet aansprakelijk voor gebruik, misbruik of claims met betrekking tot medicijnen. Het apparaat is bedoeld
om mij te helpen bij het innemen van voorgeschreven medicijnen en ik zal alle medicijnen die ik inneem
controleren en ik zal de juiste dosering en het juiste type medicijnen controleren voordat ik ze inneem,
ongeacht wat het apparaat mij aanbiedt;
Ik ben verantwoordelijk voor het kiezen van een apotheek die mijn medicijnen voor gebruik in het apparaat
bereidt (een “Deelnemende apotheek”) en voor het doorgeven aan die Deelnemende apotheek, indien van
toepassing, van al mijn recepten, zodat mijn medicijnen kunnen worden bereid voor gebruik met het
apparaat;
SHS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onderbrekingen in de internetdienstverlening
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veroorzaakt door een derde partij; en
Ik ben als enige verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn inloggegevens (de “Inloggegevens”), die te
allen tijde strikt vertrouwelijk moeten worden behandeld. Ik ben als enige verantwoordelijk voor alle
activiteiten die plaatsvinden via mijn inloggegevens en ik ga ermee akkoord SHS onmiddellijk op de hoogte
te stellen van onbevoegd gebruik van mijn inloggegevens of accounts of enige andere inbreuk op de
beveiliging. SHS noch haar verkopers en Deelnemende apotheken zijn aansprakelijk voor enig verlies van
mijn persoonlijke informatie dat zich kan voordoen als gevolg van het gebruik van mijn inloggegevens door
iemand anders, met of zonder mijn medeweten.
TOESTEMMING VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN VAN MIJN
PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT
TOT MIJN PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSINFORMATIE. Ik geef toestemming voor het verzamelen,
gebruiken en openbaar maken van mijn persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt
tot, mijn persoonlijke gezondheidsinformatie, zoals beschreven in deze Voorwaarden (“Toestemming”). In geval
van strijdigheid tussen deze Toestemming en het Privacybeleid van SHS, hebben de algemene voorwaarden van
het Privacybeleid voorrang. Niettegenstaande het voorgaande, begrijp en erken ik, met betrekking tot mijn gebruik
van het Apparaat, dat:
(vi)

(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)
(ix)

(x)
(xi)

het doel van deze toestemming betrekking heeft op mijn gebruik van het apparaat en dat deze vrijwillig
door mij is gegeven;
het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van mijn persoonlijk identificeerbare informatie, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn persoonlijke gezondheidsinformatie, waarvoor ik mijn
toestemming geef, strikt noodzakelijk is voor het volledige en correcte gebruik van het apparaat;
het apparaat mijn persoonlijk identificeerbare informatie zal verzamelen, gebruiken en openbaar maken,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn persoonlijke gezondheidsinformatie, en deze informatie zal
doorgegeven aan SHS, Deelnemende apotheken, distributeurs, verzorgers, zorgverleners en andere
geautoriseerde derde partijen;
de openbaarmaking en overdracht van mijn persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, mijn persoonlijke gezondheidsinformatie, zoals hierboven bepaald, het noodzakelijk kan
maken dat dergelijke informatie bekend wordt gemaakt aan personen of partijen buiten het land, de
provincie of het territorium waar ik woon;
hoewel het apparaat mijn persoonlijk identificeerbare informatie zal verzamelen, gebruiken en openbaar
maken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn persoonlijke gezondheidsinformatie, en deze
informatie zal doorgeven aan SHS, Deelnemende apotheken, distributeurs, verzorgers, zorgverleners en
andere geautoriseerde derden, deze ontvangers geen verplichting of verantwoordelijkheid hebben om deze
informatie te bekijken of actie te ondernemen na ontvangst van deze informatie;
deze toestemming voldoende autorisatie vormt voor Deelnemende apotheken, distributeurs, verzorgers,
zorgverleners en andere geautoriseerde derden om SHS mijn persoonlijk identificeerbare informatie te
verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn persoonlijke gezondheidsinformatie, waaronder
informatie met betrekking tot de diagnose, behandeling, de betaling van claims, en de aan mij verleende
of te verlenen gezondheidszorgdiensten, en die mijn naam, adres, burgerservicenummer en andere
informatie met betrekking tot mijn persoonlijke identificatie kunnen bevatten;
deze toestemming voldoende autorisatie vormt voor SHS om Deelnemende apotheken, distributeurs,
verzorgers, zorgverleners en andere geautoriseerde derden mijn persoonlijk identificeerbare informatie te
verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn persoonlijke gezondheidsinformatie, waaronder
informatie met betrekking tot de diagnose, behandeling, de betaling van claims, en de aan mij verleende
of te verlenen gezondheidszorgdiensten, en die mijn naam, adres, burgerservicenummer en andere
informatie met betrekking tot mijn persoonlijke identificatie kunnen bevatten;
het apparaat mijn persoonlijk identificeerbare informatie kan verzamelen, gebruiken, openbaar maken,
weergeven en overdragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn persoonlijke
gezondheidsinformatie van apparaten van derden die ik met het apparaat kan verbinden;
SHS geen verklaringen of garanties geeft met betrekking tot de mogelijkheid van apparaten van derden
die niet door SHS zijn goedgekeurd om daadwerkelijk verbinding te maken met het apparaat en dat SHS
evenmin verklaringen of garanties geeft met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie die wordt
overgedragen van apparaten van derden die ik op het apparaat kan aansluiten;
deze toestemming van kracht zal zijn vanaf het moment dat zij wordt gegeven en tot het moment dat zij
wordt herroepen, zoals hierin bepaald;
ik mijn toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van mijn persoonlijk
identificeerbare informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn persoonlijke
gezondheidsinformatie, op elk gewenst moment kan intrekken door middel van een schriftelijke
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(xii)

(xiii)

kennisgeving van herroeping van mijn toestemming aan SHS of de Deelnemende apotheek, distributeur,
verzorger, zorgverlener of een andere geautoriseerde derde van wie ik het apparaat heb ontvangen;
als ik op enig moment mijn toestemming voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van mijn
persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn persoonlijke
gezondheidsinformatie, intrek, dit mijn mogelijkheden om het apparaat volledig of correct te gebruiken,
nadelig kan beïnvloeden; en
SHS, Deelnemende apotheken, distributeurs, verzorgers, zorgverleners en andere geautoriseerde derde
partijen mijn persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mijn
persoonlijke gezondheidsinformatie, mogen anonimiseren (d.w.z. informatie wegnemen die aangeeft wie
ik ben, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving), samenvoegen met de geanonimiseerde
informatie van anderen die het apparaat gebruiken en de geanonimiseerde informatie gebruiken voor
andere doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek, bevolkingsanalyse en patiëntenzorg
en resultatenpanelen.
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SAAS-LICENTIE. Tenzij de leverancier van mijn apparaat afzonderlijke licentievoorwaarden verstrekt, erken ik
dat de toegang tot de software op dit apparaat wordt verleend via een abonnementsdienst (“SaaS-services”) en dat
mijn licentie voor het gebruik van de SaaS-services automatisch zal worden beëindigd bij het aflopen of vroegtijdig
beëindigen van mijn contract. Door in te stemmen met deze Voorwaarden erken ik dat ik de SaaS-services
uitsluitend voor mijn eigen persoonlijke doeleinden mag gebruiken en dat ik de SaaS-services niet (a) mag verhuren,
leasen, uitlenen, verkopen, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of op andere wijze
ter beschikking mag stellen aan een derde, of (b) de SaaS-services mag gebruiken of autoriseren op enige wijze of
voor enig ander doel dat onwettig is onder de toepasselijke wetgeving. Ik erken dat alle rechten, aanspraken en
belangen in en op de SaaS-services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle wijzigingen, verbeteringen en
intellectuele eigendomsrechten daarop, uitsluitend toebehoort aan SHS en/of haar toepasselijke licentiegevers.
WETTELIJKE BEVOEGDHEID. Ik accepteer deze Voorwaarden, als de persoon die het apparaat zal gebruiken
of, indien dit niet het geval is, die volledig gemachtigd is om deze Voorwaarden namens de persoon die het apparaat
zal gebruiken, te accepteren.
EUROPESE UNIE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ERKENNING EN
TOESTEMMING
SHS beschermt uw privacy in overeenstemming met de Canadese en Amerikaanse wetgeving. Naast de Toestemming
voor openbaarmaking, schrijft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU)
SHS aanvullende eisen voor met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie
die een betrokkene (zoals bepaald in de AVG), aan SHS, met inbegrip van haar werknemers, verstrekt.
SHS moet mogelijk persoonlijke informatie van u of van een ander bedrijf waaraan u uw persoonlijke informatie heeft
verstrekt, verzamelen, gebruiken en bewaren nadat u in de EU bent aangekomen om: het programma voor studie in
het buitenland uit te voeren; uw veiligheid te bevorderen; te assisteren bij nood- of andere gezondheidsbehandelingen
of regelingen; te communiceren met de wetshandhavings- en andere overheidsinstellingen; en te voldoen aan
eventuele andere verplichtingen die SHS heeft op grond van het SHS-beleid of het toepasselijke Amerikaanse of
Europese recht.
De rechtsgrond van SHS voor het opvragen van uw persoonlijke informatie is de noodzaak voor de uitvoering van
een overeenkomst tussen u en SHS. Voor bepaalde speciale soorten informatie, zoals informatie over uw gezondheid,
kan echter uw toestemming nodig zijn voordat SHS de informatie kan verwerken.
SHS kan persoonlijke informatie die van u is verzameld delen voor zover dit nodig is om het gebruik van het apparaat
en de SaaS-services te vergemakkelijken. Dit kan het delen van uw persoonlijke informatie met onze partners,
aannemers of overheidsfunctionarissen omvatten over zaken die in overeenstemming zijn met deze kennisgeving, ons
Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving. Aangezien SHS niet in de Europese Unie is gevestigd, kan persoonlijke
informatie die over u is verzameld, ook worden overgedragen aan en bewaard worden door partners, aannemers en
functionarissen van SHS of de overheid in de Verenigde Staten. Dergelijke overdrachten kunnen vereist zijn voor de
uitvoering van een contract tussen u en SHS, die de naleving van de Amerikaanse wetgeving omvat.
Ten slotte heeft u met betrekking tot de van u verzamelde persoonsgegevens het recht op toegang, correctie, wissen,
beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van de gegevens en het maken van bezwaar. U kunt meer te weten
komen over deze rechten en de omstandigheden waaronder ze kunnen worden uitgeoefend door de artikelen 15-22
van de AVG (https://gdpr-info.eu/chapter-3/) door te lezen.
Erkenning en toestemming dat ik deze kennisgeving heb gelezen en de inhoud ervan begrijp. Daarnaast:
•

•

erken ik dat de wettelijke basis voor de verwerking van mijn persoonlijke informatie kan inhouden dat de
verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen mij en SHS en dat de verwerking op
deze basis niet wordt beïnvloed door het intrekken van de toestemming voor de verwerking van mijn
persoonlijke gegevens.
geef ik toestemming voor het verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen naar de Verenigde Staten van
persoonlijke informatie over mijn gezondheid voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze kennisgeving.
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•

begrijp ik dat als de wettelijke basis voor de verwerking van mijn persoonlijke informatie mijn toestemming
is, ik mijn toestemming op elk moment kan intrekken, maar dat dit geen invloed heeft op de verwerking van
mijn persoonlijke informatie voorafgaand aan het intrekken van mijn toestemming.
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