
PRIVACYVERKLARING 
 
 
1. Onderwerp 
Deze privacyverklaring wordt uitgegeven door de naamloze vennootschap naar Belgisch recht 
('naamloze vennootschap'/'société anonyme') CHANGE ACCELERATOR IN RESPIRATORY CARE, 
afgekort als 'CARE', met hoofdkantoor in de Kempische Steenweg 303 (PB 100), 3500 Hasselt, 
BELGIË, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0711.933.577, 
hierna de 'Verwerkingsverantwoordelijke' genoemd. 
 
Het doel van deze privacyverklaring is de gebruikers en bezoekers van de Galenus Health App 
en van de online-interface te informeren over de manier waarop hun gegevens worden 
verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.  
 
Deze privacyverklaring wordt uitgegeven en gepubliceerd met het oog op de naleving van alle 
verplichtingen die aan de verwerkingsverantwoordelijke worden opgelegd door de 
verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (hierna de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming').  
 
Deze privacyverklaring kan in de toekomst worden aangepast en gewijzigd. De gebruikers en 
bezoekers worden uitgenodigd om de privacyverklaring regelmatig te verifiëren en te lezen. 
 
2. Verklaring 
Door de Galenus Health App te raadplegen en te openen, erkennen de gebruiker en de 
bezoeker uitdrukkelijk dat hun gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens in de betekenis 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kunnen worden verwerkt door CARE, 
in overeenstemming met de voorwaarden en principes die in deze privacyverklaring worden 
uiteengezet.  
 
3. Aard van de verzamelde gegevens en verzamelmethode 
De gebruiker en de bezoeker erkennen dat de gegevens die zij aan de Galenus Health App 
verstrekken en de gegevens die automatisch worden geïdentificeerd door middel van 
computerapparatuur, zullen worden verwerkt. Deze gegevens kunnen onder meer het 
volgende omvatten: 

- identificatiegegevens zoals voornaam, naam, geboortedatum, login en wachtwoord;  
- contactgegevens zoals woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers;  
- verbindingsgegevens zoals domeinnaam, inclusief dynamisch IP-adres (automatisch 

geïdentificeerd door de server van de verwerkingsverantwoordelijke);  
- locatiegegevens; 
- gezondheidsgegevens en biometrische gegevens in verband met hun luchtweg- of 

aanverwante aandoening; 
- gegevens over hun gezinsleven of leefgewoonten.  

 
De gegevens worden verzameld aan de hand van door de gebruiker of de bezoeker ingevulde 
formulieren of door middel van geautomatiseerde computerprocessen.  



 
CARE verzamelt enkel persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden zoals 
beschreven in artikel 4 van deze verklaring.  
 
CARE pseudonimiseert gegevens die voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, meer in 
het bijzonder gezondheidsgegevens, na het verzamelen ervan. Het opheffen van de 
pseudonimisering kan alleen plaatsvinden na ondertekende goedkeuring door de DPO van 
CARE en louter voor onderzoeksdoeleinden.  
 
4. Doeleinden van de verwerking  
Alle gegevens, al dan niet persoonlijke, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:  

- wetenschappelijke en statistische onderzoeken over gezondheidsgegevens, o.a.: 
o statistische studies uitvoeren;  
o klinisch en gezondheidseconomisch onderzoek uitvoeren op het vlak van 

chronische luchtwegaandoeningen; 
- het beheer van de Galenus Health App en het gebruik ervan door de gebruiker, onder 

andere:  
o een persoonlijk profiel en een account voor de gebruiker aanmaken en 

beheren en zijn/haar activiteit op de Galenus Health App opvolgen; 
o een wetenschappelijk profiel van de gebruiker aanmaken en de evolutie ervan 

opvolgen; 
o de toestand van de gebruiker monitoren; 
o de gebruiker identificeren en registreren op de Galenus Health App; 
o de behoeften van de gebruiker identificeren en mogelijke antwoorden op de 

gestelde vragen definiëren;  
o zogenaamde 'pushmeldingen' gekoppeld aan zijn/haar behoeften en profiel 

versturen;  
o de gebruiker informeren over updates en wijzigingen die aan de Galenus Health 

App werden aangebracht;  
- Om de contacten tussen de gebruiker en zijn/haar arts(en) (of, in voorkomend geval, 

de dokterspraktijk, het ziekenhuis of de door de gebruiker gemachtigde instelling) 
mogelijk te maken, ongeacht of deze contacten deel uitmaken van een therapeutische 
relatie of opvolging of van voorlichtingsacties, onderzoeken en klinische of medische 
testactiviteiten 	

- andere doeleinden die in artikel 5 Galenus Health zijn opgesomd. 
 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de Galenus Health App kan de 
verwerkingsverantwoordelijke ertoe gebracht worden om de gegevens te verwerken voor 
doeleinden die niet in deze privacyverklaring zijn gespecificeerd. In dit geval zal de 
verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte brengen van deze 
nieuwe verwerkingsdoeleinden. De gebruiker moet de mogelijkheid krijgen om een verdere 
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te weigeren. De gebruiker erkent dat het niet-
verlenen van toestemming ertoe kan leiden dat hij/zij niet langer de Galenus Health App kan 
gebruiken. 
 
 
 



5. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens 
 
De verwerkingsverantwoordelijke kan de persoonsgegevens van de gebruikers en bezoekers 
verwerken op de volgende rechtsgronden: 
 

- de toestemming van de gebruikers of bezoekers: 
o voor de verwerking van zijn/haar gezondheidsgegevens; 
o voor de verwerking voor wetenschappelijke of statistische onderzoeken;  
o voor het verlenen van marketingdiensten; 

- de legitieme belangen van CARE: 
o voor communicatie met de gebruiker of bezoeker; 
o voor het oplossen van eventuele vragen of klachten van de gebruiker of 

bezoeker;  
o voor het beheer van informatieprocessen; 
o voor marktonderzoek (o.a. geografische locatie van de gebruikers van het 

platform via Firebase);  
o voor IT- of gebruiksonderzoeken (o.a. verbetering van de verleende diensten, 

volgen van het gebruik van functies van het platform); 
o voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van oneerlijk of illegaal gebruik 

van de App of de persoonsgegevens; 
o voor de administratie van de kosten en vergoedingen; 

- het nakomen van wettelijke verplichtingen: 
o fiscale en boekhoudkundige verplichtingen; 
o andere wettelijke verplichtingen (o.a. verplichtingen in verband met de 

verwerking van gezondheidsgegevens). 
 
De gebruiker of bezoeker kan te allen tijde zijn/haar toestemming intrekken. Een dergelijke 
intrekking brengt onvermijdelijk met zich mee dat de gebruiker niet langer de Galenus Health 
App kan gebruiken. De gebruiker en de bezoeker erkennen dat de intrekking van hun 
toestemming niet automatisch inhoudt dat de verwerking in het verleden onrechtmatig is of 
dat verwerkingsactiviteiten op grond van een of meer andere rechtsgronden worden 
stopgezet. Verwerking in het verleden op basis van toestemming kan niet ter discussie worden 
gesteld. 
 
 
6. Bewaartermijn 
De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de gegevens zolang als redelijkerwijs noodzakelijk 
is met het oog op de verwerkingsdoeleinden, en in overeenstemming met de wettelijke en 
reglementaire vereisten.  
 
De persoonsgegevens van de gebruiker worden opgeslagen voor een periode van ten hoogste 
twee jaar vanaf de datum van de laatste verwerking. De verwerkingsverantwoordelijke 
behoudt zich wel het recht voor om documenten van wetenschappelijke aard, zoals 
statistieken die persoonsgegevens bevatten, gedurende maximaal dertig jaar na het opstellen 
ervan bij te houden. In dat geval zal de verwerkingsverantwoordelijke de in de statistieken 
opgenomen persoonsgegevens niet opnieuw gebruiken.  
 



Op het einde van de bewaartermijn stelt de verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk 
om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar of anoniem worden gemaakt, 
zodat de gegevens niet langer 'persoonsgegevens' in de betekenis van de Verordening 
Gegevensbescherming zijn.  
 
7. Overdracht aan derde partijen 
 
De gegevens van de gebruiker worden door de verwerkingsverantwoordelijke en zijn 
werknemers verwerkt, maar ook door andere aannemers (al dan niet verwerkers), 
commerciële partners, artsen en beroepsbeoefenaren op het gebied van medisch onderzoek 
die samenwerken met de verwerkingsverantwoordelijke om de aangeboden dienst te 
verlenen, op voorwaarde dat ze in België of in de Europese Unie zijn gevestigd.  
 
De gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen en gedeeld met de arts(en) van 
de gebruiker of eventueel met dokterspraktijken, ziekenhuizen of andere medische 
instellingen, op voorwaarde dat de gebruiker uitdrukkelijk heeft ingestemd met deze 
overdrachten en toegang na een uitdrukkelijk verzoek.  
 
De gebruiker kan de arts(en) van de gebruiker of, eventueel, de dokterspraktijken, 
ziekenhuizen of andere medische instellingen ook het recht verlenen om de gegevens van de 
gebruiker te extraheren, te downloaden, op te slaan of te reproduceren, op papier of in 
eender welk standaard elektronisch formaat. De arts(en) van de gebruiker of, eventueel, de 
dokterspraktijken, ziekenhuizen of andere medische instellingen blijven als enige 
verantwoordelijk voor eventuele verdere overdrachten of reproducties. De 
gegevensverwerker wijst elke verantwoordelijkheid af voor latere overdrachten die 
plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van deze laatsten.  
 
De verwerkingsverantwoordelijke moet alle relevante bepalingen van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming naleven wanneer hij verwerkers inschakelt. De 
verwerkingsverantwoordelijke moet er met name voor zorgen dat de verwerker:  

- de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de doeleinden zoals 
beschreven in de verwerkingsovereenkomst;  

- de persoonsgegevens enkel verwerkt volgens de gedocumenteerde instructie van de 
verwerkingsverantwoordelijke;  

- verzekert dat de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken, 
zich ertoe hebben verbonden de vertrouwelijkheid te respecteren;  

- de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte brengt van elke gegevensinbreuk 
binnen een termijn van maximaal 48 uur na de ontdekking van de inbreuk;  

- zich ertoe verbindt diverse passende veiligheidsmaatregelen te implementeren, 
rekening houdend met het verwerkingsdoeleinde.  

 
Daarnaast kan CARE, indien van toepassing, ook gepseudonimiseerde gegevens doorgeven 
aan de volgende geïdentificeerde derden:  
 

- EUFOREA (voor wetenschappelijke en statistische onderzoeken); 
- artsen (voor wetenschappelijke en statistische onderzoeken). 

 



CARE geeft niet-gepseudonimiseerde gegevens enkel door aan: 
 

- artsen (voor hun aangesloten patiënt); 
- dienstverleners op het vlak van IT en beveiliging (voor IT-administratie en technische 

verbetering van de App, de website of het platform). 
 
 De gebruiker die zich naar behoren heeft geïdentificeerd (door een kopie van zijn/haar 
identiteitsbewijs toe te voegen), kan zich te allen tijde verzetten tegen de overdracht van 
zijn/haar persoonsgegevens aan derden, door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend 
verzoek te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat vermeld staat in de 
rubriek 'Contactgegevens' van deze privacyverklaring. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke voldoet aan alle toepasselijke wettelijke en reglementaire 
bepalingen en zal er te allen tijde voor zorgen dat partners, werknemers, onderaannemers 
(met inbegrip van verwerkers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
of derden met toegang tot de persoonsgegevens zich aan deze privacyverklaring houden.  
 
De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van 
de gebruiker bekend te maken indien de wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van 
een overheidsinstantie dit vereist.   
 
Gegevens die worden doorgegeven aan medecontractanten die buiten de Europese Unie zijn 
gevestigd, worden doorgegeven in overeenstemming met de principes en vereisten van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. CARE geeft gepseudonimiseerde of 
geanonimiseerde gegevens alleen door aan landen waarvan bekend is dat zij een passend 
beschermingsniveau bieden of aan ondernemingen die gebonden zijn aan door de Europese 
Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen. 
 
8. Toegang van de gebruiker tot de gegevens en verzoek om een kopie  
De gebruiker kan op elk moment via de app een document in pdf-formaat downloaden, waarin 
een overzicht wordt gegeven van zijn/haar gegevens die in de app kunnen worden 
geraadpleegd. De gebruiker is zich ervan bewust dat hij/zij als enige verantwoordelijk blijft 
voor elke verdere mededeling aan derden of elke verdere reproductie, op welke drager dan 
ook, van dit bestand. 
 
De gebruiker die zich naar behoren heeft geïdentificeerd (door een kopie van zijn/haar 
identiteitsbewijs toe te voegen), kan om een gratis kopie van zijn/haar persoonsgegevens 
verzoeken, door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek te sturen naar de 
verwerkingsverantwoordelijke. Dit verzoek moet worden verstuurd naar het adres dat 
vermeld staat in de rubriek 'Contactgegevens' van deze privacyverklaring.  
 
De verwerkingsverantwoordelijke kan de gebruiker voor elk gevraagd exemplaar redelijke 
administratiekosten aanrekenen.  
 
Wanneer de gebruiker zijn/haar verzoek elektronisch doorgeeft, zoals gespecificeerd in de 
rubriek 'Contactgegevens' van deze privacyverklaring, wordt de informatie verstrekt in een 
gangbaar elektronisch formaat, behalve als de gebruiker uitdrukkelijk anders verzoekt.  



 
De kopie van de gegevens wordt binnen dertig dagen na het verzoek aan de gebruiker 
bezorgd. Deze termijn is indicatief en kan worden verlengd op basis van de inspanningen die 
vereist zijn om de gegevens te extraheren.   
 
 
9. Recht op rectificatie  
De gebruiker die zich naar behoren heeft geïdentificeerd, kan verzoeken om een kosteloze 
rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens, indien deze onjuist of onvolledig zijn.  Dit verzoek 
moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend worden verstuurd naar de 
verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat vermeld staat in de rubriek 'Contactgegevens' 
van deze privacyverklaring.  De verwerkingsverantwoordelijke geeft binnen dertig dagen na 
de ontvangst van het verzoek gevolg aan het verzoek. De gebruiker kan de gegevens ook zelf 
en te allen tijde corrigeren via zijn/haar persoonlijke ruimte die toegankelijk is via het tabblad 
'Instellingen' van de Galenus Health App.  
 
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de onderneming als enige bevoegd is om te bepalen 
welke gegevens relevant zijn voor de verwerkingsdoeleinden.  
 
10. Recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking 
Behalve wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen 
van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, en aangezien deze legitieme belangen 
prevaleren boven de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker, kan 
de gebruiker die zijn/haar identiteit naar behoren kenbaar heeft gemaakt (door een kopie van 
zijn/haar identiteitsbewijs bij te voegen), zich op elk moment, op grond van zijn/haar 
specifieke situatie, kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke 
gegevens. Dit verzoek moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend worden verstuurd naar de 
verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat vermeld staat in de rubriek 'Contactgegevens' 
van deze privacyverklaring.  
 
De verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het recht van bezwaar van de gebruiker 
ten uitvoer te leggen, als dwingende legitieme gronden die prevaleren boven de belangen, 
rechten en vrijheid van de gebruiker, of die bedoeld zijn voor de instelling, uitoefening of 
verdediging van juridische claims, zijn vastgesteld.  De gebruiker kan de beslissing van de 
verwerkingsverantwoordelijke aanvechten op grond van artikel 15 van deze privacyverklaring.  
 
De verwerkingsverantwoordelijke moet zonder onnodige vertraging reageren op het verzoek 
van de gebruiker en zijn weigering om gevolg te geven aan het verzoek motiveren.  
 
De gebruiker erkent dat ingevolge het verwerkingsdoel van de persoonsgegevens, het 
bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar gegevens kan leiden tot het verwijderen van de 
account van de gebruiker, als het bezwaar tegen de verwerking een normaal gebruik van de 
Galenus Health App	verhindert. 
 
 
 
 



11. Recht op beperkte gegevensverwerking 
De gebruiker die zich naar behoren heeft geïdentificeerd, kan bij de 
verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de beperking van de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens, indien een van de volgende bepalingen van toepassing is:  

- de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens wordt door de gebruiker betwist, in dit 
geval geldt de beperking slechts voor een periode die de 
verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de nauwkeurigheid van de 
persoonsgegevens te controleren;  

- de verwerking is onwettig en de gebruiker verzet zich tegen het wissen van de 
persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan;  

- de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor 
de doeleinden van de verwerking, maar ze zijn vereist door de gebruiker voor het 
instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;  

- voor een periode die nodig is om te onderzoeken of het verzoek van de gebruiker om 
bezwaar te maken tegen de verwerking al dan niet gerechtvaardigd is. Dit is met 
andere woorden de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een 
afweging te maken tussen de legitieme belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke en de legitieme belangen van de gebruiker. 
 

 
Dit verzoek moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend worden verstuurd naar de 
verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat vermeld staat in de rubriek 'Contactgegevens' 
van deze privacyverklaring. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker op de hoogte wanneer de beperking 
van de verwerking wordt opgeheven.  
 
12. Recht om te wissen ('recht om te worden vergeten') 
De gebruiker die zich naar behoren heeft geïdentificeerd (door een kopie van zijn/haar 
identiteitsbewijs toe te voegen), kan vragen om zijn/haar persoonsgegevens te wissen, indien 
een van de volgende bepalingen van toepassing is:  
 

- de verwerking is niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden; 
- de gebruiker trekt de toestemming voor de verwerking in en er zijn geen andere 

rechtsgronden voor de verwerking; 
- de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prevalerende 

rechtsgronden voor de verwerking; 
- de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. 

 
Het verzoek moet schriftelijk, gedateerd en ondertekend worden verstuurd naar de 
verwerkingsverantwoordelijke op het adres dat vermeld staat in de rubriek 'Contactgegevens' 
van deze privacyverklaring. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke kan zich verzetten tegen het wissen van de 
persoonsgegevens indien de toepasselijke wetgeving dit toestaat.  
 



De verwerkingsverantwoordelijke moet zonder onnodige vertraging reageren op het verzoek 
van de gebruiker en zijn weigering om gevolg te geven aan het verzoek, motiveren. 
 
Rekening houdend met het doel van de verwerking, kan de gebruiker ook – onder dezelfde 
voorwaarden en kosteloos – vragen dat zijn/haar persoonsgegevens worden gewist, of het 
gebruik van zijn/haar persoonsgegevens verbieden, indien deze onvolledig zijn, of indien ze 
geregistreerd, meegedeeld of bewaard zijn ondanks een verbod om dit te doen, of indien de 
persoonsgegevens langer dan toegestaan zijn bewaard. 
 
13. Recht op gegevensoverdraagbaarheid  
De gebruiker die zich naar behoren heeft geïdentificeerd (door een kopie van zijn/haar 
identiteitsbewijs toe te voegen), kan te allen tijde vragen om de hem/haar betreffende 
persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en 
machineleesbaar formaat, met het oog op de overdracht van deze gegevens naar een andere 
verwerkingsverantwoordelijke, als:  

- deze verwerking met behulp van automatische middelen gebeurt; en als 
- de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst tussen de 

gebruiker zelf en de verwerkingsverantwoordelijke.  
 

Onder dezelfde voorwaarden en voor zover dit technisch mogelijk is, kan de gebruiker de 
verwerkingsverantwoordelijke vragen om zijn/haar persoonsgegevens rechtstreeks aan een 
andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.  
Deze bepaling kan slechts worden toegepast voor zover ze geen afbreuk doet aan de rechten 
van de verwerkingsverantwoordelijke.  
 
 
14. Meldingen 
Bij gebruik van de Galenus Health App kan de gebruiker meldingen ontvangen 
('pushberichten'), sms'jes, e-mails, mms'jes, waarschuwingen of andere soorten meldingen. 
De gebruiker stemt bij het aanmelden in met deze meldingen. De gebruiker kan de ontvangst 
van deze berichten controleren of weigeren door de instellingen van zijn/haar persoonlijke 
account te wijzigen.  
 
15. Beveiliging  
De verwerkingsverantwoordelijke neemt de passende technische en organisatorische 
maatregelen om een veiligheidsniveau te garanderen dat geschikt is voor de risico's die zich 
voordoen, rekening houdend met de aard van de verwerkte gegevens. 
 
De verwerkingsverantwoordelijke moet rekening houden met de stand van de technologie, 
de kosten van de implementatie en de aard, de reikwijdte, de context en het doel van de 
verwerking, evenals met de risico's voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.  
 
Bij het overdragen of ontvangen van gegevens van de Galenus Health App moet de 
verwerkingsverantwoordelijke steeds de standaardencryptietechnologieën van de IT-sector 
implementeren. De verwerkingsverantwoordelijke heeft de passende maatregelen genomen 
ter bescherming en ter voorkoming van verlies, misbruik of vernietiging van de informatie die 



hij ontvangt van de Galenus Health App, onder meer door het gebruik van een beveiligde 
server.  
 
16. Klachten 
De gebruiker kan eventueel een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 
('Autorité de Protection des Données') op het volgende adres: 
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.: + 32 2 274 48 00, fax: 
+ 32 2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be. 
 
De gebruiker kan ook klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn/haar 
woonplaats.  
 
Voor meer informatie over de beschikbare rechtsmiddelen kan de gebruiker de volgende 
pagina, uitgegeven door de Belgische Commissie voor Gegevensbescherming 
(Gegevensbeschermingsautoriteit/Autorité de Protection des Données), raadplegen: 
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. 
 
17. Contactgegevens 
De gebruiker kan voor alle eventuele vragen en/of klachten contact opnemen met de 
verwerkingsverantwoordelijke op de volgende adressen:  
per e-mail: contact@galenus.health; 
per post: CHANGE ACCELERATOR IN RESPIRATORY CARE, Kempische Steenweg 303 (PB 110), 
3500 Hasselt, BELGIË.  
 
18. Toepasselijk recht en rechtsmacht 
Elke klacht met betrekking tot de door de onderneming geleverde diensten en elke klacht met 
betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze privacyverklaring wordt 
beheerst door het Belgische recht en is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van het 
gerechtelijk arrondissement Brussel.  
 
19. Slotbepalingen  
De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen 
tijde te wijzigen. Deze wijzigingen worden gepubliceerd met voorafgaande kennisgeving van 
hun inwerkingtreding.  
 
Deze privacyverklaring is gedateerd in augustus 2020. 
 
 


