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Privacy beleid Rover van Mierlo Consulting bv (RvMC) / Logicapps 

RvMC / Logicapps is, in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp), de zogeheten verantwoordelijke voor de door haar gebruikte en 

opgeslagen persoonsgegevens. Dit houdt in dat RvMC / Logicapps beslist of en 

welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op 

welke manier. 

RvMC / Logicapps is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in 

overeenstemming zijn met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze 

worden verwerkt. 

Persoonsgegevens 

RvMC / Logicapps verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van 

de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen 

over een identificeerbare natuurlijke persoon. 

RvMC / Logicapps gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om 

contact met u te kunnen opnemen. Hiertoe heeft u de gegevens beschikbaar 

gesteld via de website en of apps van RvMC / Logicapps. 

Grondslag van de verwerking 

RvMC / Logicapps moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren 

op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is 

het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene voor 

de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend (artikel 8, onder 

a, van de Wbp). Deze toestemming geeft u als u uw persoonsgegevens doorgeeft 

via de website en of apps van RvMC / Logicapps. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Artikel 13 van de Wbp verplicht RvMC / Logicapps  om passende technische en 

organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of 

onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de 

verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

RvMC / Logicapps  bewaart de persoonsgegevens die u invult op een RvMC / 

Logicapps  website- of een formulier in een app, 7 jaar. 
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Uw privacy rechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het 

recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 

36 van de Wbp). 

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u, RvMC / Logicapps  verwerkt, 

kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 

weken. 

Voordat RvMC / Logicapps  uw inzageverzoek in behandeling neemt controleren 

wij, wie u bent. RvMC / Logicapps  vraagt u een kopie van een identiteitsbewijs 

bij uw inzageverzoek te voegen.  

RvMC / Logicapps  zal u op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten: 

 of wij uw persoonsgegevens gebruiken, en zo ja: 

 om welke gegevens het gaat; 

 wat het doel is van het gebruik; 

 aan wie wij de gegevens eventueel hebben verstrekt; 

 wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is. 

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een 

aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen, wijzigen of aan 

te vullen. 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: 

RvMC / Logicapps  

Inzageverzoek Wbp 

Javakade 134 

1019RW Amsterdam 

Privacy beleid OLVG Pijn app; 

RvMC / Logicapps  ontwikkelt voor OLVG Amsterdam de PIJN app. RvMC / 

Logicapps  heeft geen toegang tot de persoonsgegevens die u via deze app aan 

OLVG ter beschikking heeft gesteld. Als u wilt weten welke persoonsgegevens de 

OLVG Pijn app verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij OLVG. 

Hieronder is het privacy beleid van OLVG inzake deze app weergegeven. 

De gegevens die u in de PIJN app invoert, worden opgenomen in uw elektronisch 

patiënten dossier. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt om toegang te 

geven tot de app of u de mogelijkheid te bieden uw pijnscores aan de betrokken 

zorgverleners in OLVG door te geven. Verder zal extra informatie over het 

gebruik van de OLVG PIJN app verzameld worden om deze te kunnen 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-inzage
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/recht-op-correctie-en-verwijdering
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verbeteren. Deze gegevens worden anoniem verzameld en geanalyseerd. Voor 

deelname aan wetenschappelijk onderzoek zal expliciet om uw toestemming 

gevraagd worden. OLVG draagt zorg voor een passende mate en vorm van 

beveiliging van persoonsgegevens welke beveiliging in overeenstemming is met 

de daaraan gestelde eisen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. U 

kunt met het OLVG contact opnemen met een verzoek om inzage in de 

persoonsgegevens die OLVG van u heeft geregistreerd. Indien die informatie 

(deels) onjuist en / of onvolledig is kunt u het OLVG verzoeken de betreffende 

informatie te corrigeren, te verwijderen of aan te vullen. 

 


