Privacyverklaring VitalGene B.V.
VitalGene wil dat jij zo lang mogelijk gezond kan leven en werken. Om hieraan bij te kunnen
dragen, willen we je persoonlijke lifestyle inzichten en adviezen geven. Hiervoor bieden we je
een genetische lifestyle profiel, zodat je je lifestyle aan kunt passen aan je genetische voorkeuren.
Middels bloedonderzoek krijg je inzicht in het effect van een aangepaste lifestyle.
Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. We beseffen ons dat je vertrouwen in ons stelt om
onderzoek uit te voeren. We verwerken en beveiligen je persoonlijke gegevens zorgvuldig.
Daarvoor hebben we deze privacyverklaring opgesteld. De privacyverklaring is gerelateerd aan
VitalGene B.V. (‘we’, ‘ons’ en ‘onze’) en haar website.
Deelname
Het DNA lifestyle onderzoek en de bloedonderzoeken zijn bestemd voor jou en niet voor derden,
bijvoorbeeld je werkgever. Het is jouw verantwoordelijkheid en keuze met wie je je resultaten
wilt delen. Je neemt deel op vrijwillige basis, wanneer je direct bij ons onze diensten afneemt, of
dat dat via de werkgever gebeurt.
Gebruik van persoonsgegevens voor de onderzoeken
Wij vragen alleen persoonsgegevens die we nodig hebben om onze dienst uit te kunnen voeren.
Voor het versturen van de kits en het resultaten boekwerk hebben we je naam- en adresgegevens
nodig. We vragen naar je e-mailadres voor correspondentie en toegang tot de app. Voor het
opstellen van je persoonlijke DNA boekwerk vragen we je geboortedatum, geslacht, gewicht en
lengte. Deze gegevens gebruiken we enkel om persoonlijke lifestyle adviezen te kunnen geven.
DNA- en bloedsample
Het onderzoeken van je DNA en bloed, gebeurt in een gecertificeerd laboratorium. Wij
onderzoeken alleen de bloedwaarden en genen, die we nodig hebben voor de resultaten die we
met je delen. We onderzoeken dus niet diverse genen, zonder dat jij hier weet van hebt. Het DNA
laboratorium krijgt slechts een code in combinatie met het speeksel- of bloedsample van ons,
waardoor de samples anoniem onderzocht worden. De bloed- en DNA samples worden na
succesvolle afronding van het onderzoek, vernietigd.
Verstrekking aan derden
Wij zullen je gegevens niet verstrekken aan derden of aan derden verkopen, wij publiceren je
gegevens ook niet. Wij zullen gegevens alleen ter beschikking stellen aan derden, die betrokken
zijn bij de uitvoering van onze dienst. Uitkomsten zullen slechts geanonimiseerd in rapportages
worden verwerkt, waarbij nooit een directe link naar jou als persoon mogelijk is.
Beveiliging app
Beveiliging van onze app vinden wij erg belangrijk. Onze software is ISO27001 gecertificeerd, wij
gebruiken uitsluitend veilige, SSL, verbindingen en toegang is alleen mogelijk middels een
gebruikersnaam en wachtwoord.
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Informatiepakket en nieuwsbrief
Indien je je aanmeldt voor ons informatiepakket en / of nieuwsbrief, zul je met enige regelmaat
informatie over ons ontvangen. Wanneer je werkgever initiatiefnemer is voor deelname en je je
zelf niet hebt aangemeld voor het informatiepakket en/of nieuwsbrief, zul je geen VitalGene
informatie ontvangen.
Links naar websites van derden en de App store
Onze app is te downloaden via de App store en de Google Play store. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de privacyverklaring van de aanbieders van deze stores. Wij zijn ook niet
verantwoordelijk voor de privacyverklaring van websites van derden, waar wij vanuit onze
website naar toe linken. We adviseren je de privacyverklaring van de desbetreffende website en
aanbieders van app stores te lezen.
Inzage
Inzage in de persoonsgegevens die bekend zijn bij ons is mogelijk. Je kunt contact opnemen via
onderstaand mailadres.
Veranderingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden gewijzigd. We raden u aan om deze
privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, om op de hoogte te blijven van veranderingen.
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