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Privacybeleid

Aanbieder en verantwoordelijke instantie in de zin van de wet op de gegevensbescherming
SomnoMed AG
(Hierna “SOM”)
Baarerstrasse 125
6300 Zug/ Switzerland
Telefoon: +41 (0) 41 501 46 40
Fax:
+41 (0) 41 501 46 42
E-mail:
info@somnomed.com
Web:
http://www.somnomed.com
De vennootschap heeft tot doel het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen, distribueren en
verhandelen van tandheelkundige, tandtechnische en medisch-geneeskundige producten en
apparatuur en het verlenen van diensten in verband met voornoemde producten en
apparatuur.
Handelsregisternummer: CHE-113.950.331
Gegevensbeschermingscoördinator: EUDataProtection@somnomed.com
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Toepassingsgebied

2.1 Met deze gegevensbeschermingsverklaring ontvangen gebruikers informatie over het type,
de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van hun gegevens door de
verantwoordelijke aanbieder.
2.2 Het wettelijke kader voor gegevensbescherming wordt geboden door de Zwitserse federale
wet op de gegevensbescherming (Datenschutzgesetz, DSG) en de verordeningen inzake
gegevensbescherming
van
de
Europese
Unie
(hierna
"verordeningen
inzake
gegevensbescherming").
2.3 SOM zal haar medewerkers en samenwerkingspartners verplichten zich te houden aan de
regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.
2.4 De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe SOM deze bescherming garandeert en
welke gegevens voor welk doel worden verzameld.
2.5 Voor alle vragen en mededelingen met betrekking tot de wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming
van SOM op EUDataProtection@somnomed.com of per post op het bovenstaande adres van
SomnoMed AG.
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Verzameling van algemene informatie

Bij elke toegang tot dit aanbod wordt automatisch informatie verzameld door ons of de
aanbieder van de webruimte. Deze informatie, ook wel server log files genoemd, is van
algemene aard en laat niet toe om conclusies te trekken over uw persoon.
Onder andere de volgende gegevens worden verzameld: Naam van de website, bestand, datum,
datavolume, webbrowser en webbrowserversie, besturingssysteem, domeinnaam van uw
internetprovider, de zogenaamde referrer-URL (de pagina vanwaar u onze website bezoekt) en
het IP-adres.
Zonder deze gegevens zou het technisch niet mogelijk zijn om de inhoud van de website te
leveren en weer te geven. In dit opzicht is het verzamelen van gegevens absoluut
essentieel. Bovendien gebruiken we de anonieme informatie voor statistische doeleinden. Ze
helpen ons om ons aanbod van producten en technologie te optimaliseren. Wij behouden ons
ook het recht voor om achteraf de logbestanden te controleren in geval van vermoeden van
illegaal gebruik van ons aanbod.
4

Behandeling van persoonsgegevens

Definitie: Persoonsgegevens zijn alle informatie die een persoon
identificeert. Het zijn dus gegevens die tot een herleid kunnen worden.

op

unieke

wijze

Voor het kopiëren, imiteren en verspreiden van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van de
onderneming vereist.
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Deze gegevens worden door de aanbieder alleen verzameld, gebruikt en indien nodig
doorgegeven als de wetgever dit uitdrukkelijk toestaat of als de gebruiker instemt met het
verzamelen, verwerken, gebruiken en doorgeven van de gegevens.
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Persoonsgegevens

5.1 Om een bestelling te maken, worden de volgende gegevens verzameld en opgeslagen:
Algemene gegevens van potentiële klanten voor de dienst:
−
−
−
−
−
−
−
−

Voornaam en naam,
Bedrijfsnaam,
Land
Straat
Postcode
Plaats/stad
Telefoon
E-mailadres

(hierna "persoonsgegevens" genoemd).
5.2 SOM en haar samenwerkingspartners zullen de persoonsgegevens alleen voor andere dan
hierboven genoemde doeleinden gebruiken indien dit vereist is op grond van artikel
van de Zwitserse federale grondwet en de gegevensbeschermingsvoorschriften van
Zwitserse Bondsstaat (Datenschutsgesetz, DSG) om de legitieme belangen van derden
beschermen of om gevaren voor de staat of de openbare veiligheid te voorkomen of
strafbare feiten te vervolgen.

de
14
de
te
om

5.3 De persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt op servers in de Europese
Unie.
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Verrichten van belastbare diensten

Wij vragen aanvullende gegevens om u tegen betaling diensten aan te kunnen bieden. Dit
geldt bijvoorbeeld voor betalingsdetails.
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te garanderen, werken we met
versleutelingsmethoden (zoals SSL) via HTTPS, die de huidige stand van de techniek
weergeven.
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Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de informatie die u verstrekt
uitsluitend voor dit doel of om u te informeren over de omstandigheden die relevant zijn
voor deze dienst of registratie. Wij geven deze gegevens niet door aan derden.
Voor het ontvangen van de nieuwsbrief is een geldig e-mailadres vereist. Het IP-adres dat u
gebruikt om u te abonneren op de nieuwsbrief en de datum waarop u zich inschrijft op de
nieuwsbrief worden eveneens opgeslagen. Deze gegevens dienen als bewijs van misbruik
wanneer een extern e-mailadres voor de nieuwsbrief geregistreerd is. Om ervoor te zorgen
dat een e-mailadres niet misbruikt wordt door derden op onze mailinglijst, werken we in
overeenstemming met de wet met behulp van de zogenaamde "double opt-in" procedure. In het
kader van deze procedure worden de bestelling van de nieuwsbrief, het versturen van de
bevestigingsmail en de ontvangst van de registratiebevestiging vastgelegd.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de opslag van de gegevens, uw
e-mailadres en het gebruik ervan voor de nieuwsbrief in te trekken. Voor de herroeping
voorzien wij u in elke nieuwsbrief en op de website van een link. U hebt ook de
mogelijkheid om ons op de hoogte te stellen van uw wens om dit te herroepen via de
contactopties die in dit document vermeld worden.

Voor het kopiëren, imiteren en verspreiden van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van de
onderneming vereist.
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Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het online formulier of per e-mail, slaan wij de door u
verstrekte informatie op om uw vraag te beantwoorden en eventuele vervolgvragen te stellen.
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Integratie van diensten en inhoud van derden

Ons aanbod kan inhoud, diensten en prestaties van andere aanbieders omvatten. Hieronder
vallen kaarten van Google Maps, video's van YouTube en grafieken en afbeeldingen van andere
websites. Om deze gegevens op te roepen en in het browser van de gebruiker weer te geven,
is de overdracht van het IP-adres absoluut noodzakelijk. De aanbieders (hierna "externe
aanbieders" genoemd) zien dus het IP-adres van de betreffende gebruiker.
Hoewel we alles in het werk stellen om alleen gebruik te maken van externe leveranciers die
alleen het IP-adres nodig hebben om inhoud te leveren, hebben we geen invloed op de vraag
of het IP-adres mag worden opgeslagen. In dit geval wordt dit proces onder andere gebruikt
voor statistische doeleinden. Als we weten dat het IP-adres opgeslagen is, wijzen we onze
gebruikers hierop.
10 Cookies
Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die vanaf de
server op uw computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie over het browser, het IPadres, het besturingssysteem en de internetverbinding. Deze gegevens worden zonder uw
toestemming niet aan derden doorgegeven of aan persoonsgegevens gekoppeld.
Cookies hebben twee belangrijke functies. Ze helpen ons om het navigeren door onze website
en het correct weergeven ervan te vergemakkelijken. Ze worden niet gebruikt om virussen te
infiltreren of programma's te starten.
Gebruikers hebben de mogelijkheid om onze website te bezoeken zonder cookies. Hiervoor
moeten de overeenkomstige instellingen in het browser gewijzigd worden. Informeer u over de
helpfunctie van uw browser om te weten te komen hoe u cookies kunt deactiveren. We willen
er echter op wijzen dat sommige functies van deze website beperkt kunnen worden en het
gebruikerscomfort beperkt kan worden.
11 Facebook social plug-in
Op onze website maken we gebruik van plug-ins van het sociale netwerk Facebook (adres: 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS). U herkent de plug-ins - u vindt hier een
overzicht: http://developers.facebook.com/docs/Plug-ins/ - aan de "Vind ik leuk-knop" of
aan het logo van Facebook.
Als u een van onze websites via de Facebook-plug-in oproept, wordt er een directe
verbinding met Facebook tot stand gebracht. Wij hebben geen invloed op de aard en omvang
van de gegevens die door Facebook verzameld, opgeslagen en verwerkt worden. Wij kunnen u
alleen informeren op basis van ons kennisniveau.
Facebook krijgt via de plug-in te horen dat u de betreffende website van ons aanbod heeft
bezocht. Dit geldt ook voor gebruikers die niet bij Facebook geregistreerd zijn. In dat
geval bestaat de mogelijkheid dat Facebook het Ip-adres opslaat.
Als u lid bent van Facebook en ingelogd bent, kunt u een website met de Facebook-plug-in
aan uw Facebook-gebruikersaccount toewijzen. Bovendien sturen de plug-ins alle interacties
door, bijvoorbeeld als u de "Vind ik leuk-knop" gebruikt of een opmerking achterlaat.
Om te voorkomen dat Facebook informatie over u opslaat, dient u zich bij Facebook uit te
loggen voordat u onze websites bezoekt. U kunt de plug-ins ook blokkeren met browser addons (bijv. "Facebook Blocker").
Informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen, het doel en de omvang van de
gegevensverzameling
en
-verwerking
en
de
instellingsmogelijkheden
voor
de
privacybescherming
op
Facebook
vindt
u
hier:
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.

Voor het kopiëren, imiteren en verspreiden van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van de
onderneming vereist.
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12 Twitter social plug-in
Dit aanbod maakt gebruik van de functies van de Twitter-service. Deze functies worden
aangeboden door Twitter Inc, 1355 Folsom St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.
Twitter biedt de zogenaamde "Tweet"-functie. Als u de Twitter-functie op onze websites
gebruikt, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en indien nodig
aan andere gebruikers bekend gemaakt. De gegevens worden ook naar Twitter verzonden.
Wij als provider zijn niet op de hoogte van de inhoud van de verzonden gegevens en het
gebruik ervan door Twitter. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Twitter op
http://twitter.com/privacy. Twitter biedt u de mogelijkheid om uw eigen instellingen voor
gegevensbescherming
te
definiëren
onder
de
volgende
link:
http://twitter.com/account/settings.
13 Gegevenseconomie
Wij slaan persoonsgegevens alleen op in overeenstemming met de principes van
gegevensvermijding en gegevenseconomie zolang dit wettelijk vereist of voorgeschreven is
(wettelijke opslagtermijn). Als het doel van de verzamelde informatie niet langer van
toepassing is of als de opslagtermijn eindigt, blokkeren of verwijderen wij de gegevens.
14 Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar
U heeft het recht om op verzoek en kosteloos informatie over de door ons opgeslagen
persoonsgegevens op te vragen en/of om correctie, blokkering of verwijdering te verzoeken.
Uitzonderingen: Het gaat daarbij om de voorgeschreven gegevensopslag voor zakelijke
transacties of om gegevens die onderworpen zijn aan de wettelijke verplichting voor opslag.
Neem hiervoor contact op met onze coördinator voor gegevensbescherming (contactgegevens:
zie punt 1 hierboven).
Om een dataslot te allen tijde te kunnen overwegen, is het noodzakelijk om de gegevens in
een dataslotbestand te bewaren voor controledoeleinden. Indien er geen wettelijke
bewaartermijn bestaat, kunt u ook het wissen van de gegevens opvragen. Anders blokkeren wij
de gegevens indien u dat wenst.
15 Wijzigingen aan ons privacybeleid
Om ervoor te zorgen dat ons privacybeleid altijd voldoet aan de huidige wettelijke
vereisten, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen.
Dit geldt ook in het geval dat het privacybeleid aangepast moet worden als gevolg van
nieuwe of herziene diensten, bijvoorbeeld een nieuwe service. Het nieuwe privacybeleid
wordt dan bij een volgend bezoek aan onze website van kracht.

Versie: 28-03-2018

Voor het kopiëren, imiteren en verspreiden van dit document is de uitdrukkelijke toestemming van de
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