PRIVACYVERKLARING
Als gebruiker van de Apoplex webapplicatie worden persoonsgegevens verzameld.
Jouw privacy is van uitermate belang voor AiPharmacy en de deelnemende partners.
We zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk
wordt behandeld en zullen je persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming
met privacywetgeving verwerken.
Dat betekent onder andere dat:
1. Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens
verwerken. Dat doen wij via onze privacybeleid;
2. Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
3. Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens
te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
4. Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken;
5. Wij jouw recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of te
verwijderen.
Aipharmacy is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De voorwaarden
voor het gebruik van de Apoplex Webapplicatie worden in de algemene voorwaarden
uitgelegd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij
verzamelen en gebruiken en met welk doel.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Aipharmacy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruiker bent van
de webapplicatie Apoplex, en/of omdat u deze zelf middels een e-mail aan
AiPharmacy verstrekt. Aipharmacy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw bedrijfsnaam
- Uw functie
- Uw BIG nummer (indien van toepassing)
- Uw (bedrijfs) adresgegevens
- Uw (bedrijfs) telefoonnummer
- Uw (bedrijfs) e-mailadres
- Uw (bedrijfs) bankrekeningnummer
- Uw (bedrijfs) IP-adressen

GEBRUIK MAKEN VAN DE WEBAPPLICATIE APOPLEX
Om gebruik te maken van de webapplicatie Apoplex moet u zich eerst aanmelden.
Na aanmelding bewaren wij de door jou opgegeven persoonsgegevens, zodat we de
gegevens uit jouw account aan een gebruikersaccount voor de webapplicatie
Apoplex kunnen koppelen. Zo kan jij gebruik maken van de webapplicatie Apoplex
en kunnen wij contact met je opnemen als dat nodig is. De rechtsgrond voor het
verwerken van jouw persoonsgegevens ten behoeve de webapplicatie Apoplex is het

uitvoeren van de overeenkomst die jouw deelname aan de webapplicatie Apoplex
regelt. Door in te loggen op www.apoplex.nl kun je toegang krijgen tot een
beheeromgeving waar je zelf zaken met betrekking tot jouw gegevens kunt instellen,
opgeven en wijzigen.

WAAROM UW GEGEVENS NODIG ZIJN
Aipharmacy gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een
met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit gebruikmaking van de
webapplicatie Apoplex. Daarnaast verwerkt Aipharmacy uw persoonsgegevens om u
telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

HOE LANG UW GEGEVENS WORDEN BEWAARD
Aipharmacy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens
worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot
stand komt. De gegevens die wij van u verwerken als gebruiker van de webapplicatie
Apoplex, worden bewaard voor zo lang je actief gebruiker van de webapplicatie,
tenzij er een wettelijke plicht is de gegevens langer bewaren vereist (zoals de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). De gegevens die we verwerken
voor de nieuwsbrief, bewaren we totdat u zich hiervoor heeft uitgeschreven.

RECLAME EN NIEUWSBRIEF
Wij brengen u, naast de informatie via de webapplicatie Apoplex, ook per e-mail en
post op de hoogte brengen van farmaceutisch nieuws, of over gerelateerde
producten en diensten. Wanneer jij hiervoor toestemming hebt gegeven, sturen wij je
maximaal eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich hiervoor kan afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw
expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

VERSTREKKING AAN DERDEN
AiPharmacy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst
kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website Apoplex worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. AiPharmacy gebruikt deze informatie om de werking van

de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd
en worden expliciet niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@aipharmacy.nl. Ook voor eventuele vragen over het privacy beleid, kunt u ons
op dit emailadres bereiken. Aipharmacy zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen
vier weken, op uw verzoek reageren. Het is mogelijk een aantal van uw eigen
instellingen via de eigen account aan te passen. Log hiervoor in op de webapplicatie.

BEVEILIGEN
AiPharmacy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te
beperken. De Apoplex webapplicatie maakt naast andere beveiligingsmaatregelen
gebruik van o.a. een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoons- en
accountsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met op via info@aipharmacy.nl. Apoplex is een webapplicatie in
eigendom van AiPharmacy. Aipharmacy is als volgt te bereiken: Postadres:
Fonteinkruid 12, 7944NL Meppel. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van
Koophandel: 67565395. E-mailadres: info@aipharmacy.nl

WEBSITES VAN DERDEN
Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van
links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden
op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij
raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid.
Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van
persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

