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Maastricht University, gevestgg aan ge Mingerbroegersberg 4-6, 6211 LK Maastricht, is verantwoorgelijk voor
ge verwerking van persoonsgegevens op ge website app MijnBreincoach.EU en ge MijnBreincoach-app, zoals
weergegeven in geze privacyverklaring.
Contactgegevens
MijnBreincoach
Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie
Maastricht University (DRT10)
Dr. Tanslaan 12
6229 ET Maastricht
043-3881041
De Functonaris Gegevensbescherming van Maastricht University is per mail te bereiken via het agres
fg@maastrichtuniversity.nl.
Persoonsgegevens die wij verwerken
MijnBreincoach verwerkt persoonsgegevens gie u zelf in ge app verstrekt en gie het mogelijk maken om ge app
te gebruiken.
Hieronger vingt u een overzicht van ge persoonsgegevens gie wij verwerken
- Leeftijg / geboortegatum;
- Geslacht;
- Opleigingsniveau;
- Lengte;
- Uw naam;
- E-mailagres;
- Gebruikersnaam / wachtwoorg;
- Gegevens over uw actviteiten op ge website MijnBreincoach.eu, of in ge app van MijnBreincoach.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
MijnBreincoach verwerkt ge volgenge bijzongere en/of gevoelige persoonsgegevens van u
- Gezongheigsgegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MijnBreincoach verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming gie u voorafgaang aan het gebruik
van ge app gegeven heeft. De gegevens worgen gebruikt voor ge volgenge goelen
- Om u te kunnen e-mailen ingien git nogig is om onze gienstverlening uit te kunnen voeren;
- Om u ge mogelijkheig te biegen een account aan te maken;
- Om uw gegrag op ge website (/in ge app) te analyseren om gaarmee ge werking van ge website of app te
verbeteren en het aanbog van progucten en giensten af te stemmen op uw voorkeuren.
Geanonimiseerge gegevens kunnen bovengien gebruikt worgen voor het uitvoeren van wetenschappelijk
ongerzoek.
Geautomatiseerde besluitvorming
MijnBreincoach neemt op basis van geautomatseerge verwerkingen geen besluiten over zaken gie (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten gie worgen genomen goor
computerprogramma's of -systemen, zonger gat gaar een mens (bijvoorbeelg een megewerker van
MijnBreincoach) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MijnBreincoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer gan strikt nogig is om ge goelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worgen verzamelg. Persoonsgegevens worgen uiterlijk 24 maangen na ge laatste keer
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gat op ge app is ingelogg geanonimiseerg alle op ge persoon herleigbare gegevens worgen gan gefnitef
gewist. Geanonimiseerge persoonlijke gegevens worgen bewaarg voor een perioge van 15 jaar, in
overeenstemming met bestaange richtlijnen inzake ge bewaartermijn van wetenschappelijke
ongerzoeksgegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
MijnBreincoach verkoopt uw gegevens niet aan gergen en verstrekt geze uitsluiteng ingien git nogig is voor ge
uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te volgoen aan een wetelijke verplichtng. Met begrijven gie
uw gegevens verwerken in onze opgracht, worgen helgere afspraken gemaakt om te zorgen voor beveiliging en
hanghaving van ge vertrouwelijkheig van uw gegevens. Maastricht University blijft hiervoor
eingverantwoorgelijk.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MijnBreincoach gebruikt alleen technische en functonele cookies, gan wel analytsche cookies gie geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestang gat bij het eerste bezoek aan geze website worgt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies gie wij gebruiken zijn noogzakelijk voor ge
technische werking van ge website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor gat ge website naar behoren werkt
en onthougen bijvoorbeelg uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website / app
optmaliseren. U kunt zich afmelgen voor cookies goor uw internetbrowser zo in te stellen gat geze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informate gie eerger is opgeslagen via ge instellingen van uw browser
verwijgeren.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijgeren. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor ge gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen ge
verwerking van uw persoonsgegevens goor MijnBreincoach en heeft u het recht op gegevensovergraagbaarheig.
Dat betekent gat u bij ons een verzoek kunt ingienen om ge persoonsgegevens gie wij van u beschikken in een
computerbestang naar u of een anger, goor u genoemge organisate, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correcte, verwijgering, gegevensovergraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op ge verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl.
Om er zeker van te zijn gat het verzoek tot inzage goor u is gegaan, vragen wij u een kopie van uw
igentteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in geze kopie uw pasfoto, MRZ (‘mmachine reagable zone,,
ge strook met nummers ongeraan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
MijnBreincoach wil u er tevens op wijzen gat u ge mogelijkheig heeft om een klacht in te gienen bij ge
natonale toezichthouger, ge uutoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via ge volgenge link
htps //autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voorgat-u-een-klacht-ingient
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MijnBreincoach neemt ge bescherming van uw gegevens serieus en neemt passenge maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegge toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofge wijziging tegen te gaan. uls u ge
ingruk heeft gat uw gegevens niet goeg beveiligg zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem gan met ons
contact op via mijnbreincoach@maastrichtuniversity.nl.
Deze privacyverklaring is gebaseerg op ge tekstuele aanbevelingen van ge overheigswebsite Veiliginterneten.nl,
een initatef van ge Negerlangse overheig en ge Europese Unie.
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