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Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens 
Versie 1.1 d.d. 15-04-2020 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij verzamelen 
door middel van de Know Yourself app en de daarmee verbonden accessoires en het 
persoonlijke account. 
 

Gegevens die wij verzamelen 

De gegevens die wij verzamelen zijn naast uw naam en inloggegevens (gebruikersnaam en 
wachtwoord), de gegevens over uw hartritme variabiliteit. Deze gegevens worden gebruikt 
om in een vroeg stadium een indicatie af te kunnen geven of uw stressniveau omhoog gaat 
en of het van belang kan zijn om het stressniveau onder controle te krijgen. Dit wordt gedaan 
door de data in uw account weer te geven. Deze gegevens kunt u delen met een jobcoach. 
Dit zou uitval op uw werk kunnen voorkomen. 
 

Bescherming van uw gegevens 

Er worden passende administratieve, technische en fysieke maatregelen gehanteerd om de 
van u verkregen persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoeld(e), onwettig(e) of 
ongeautoriseerd(e) vernietiging, manipulatie, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of 
gebruik. 
 

Delen van gegevens 

Uw gegevens zijn van u. Dat wil zeggen dat alleen u inzage en toegang hebt tot uw 
gegevens in de app en dat deze gegevens met niemand worden gedeeld tenzij u daar zelf 
toe besluit (b.v. bij ondersteuning door een jobcoach). Slechts een beperkt aantal 
medewerk(st)ers van het verwerkingsteam heeft toegang tot persoonlijke gegevens in het 
kader van hun verantwoordelijkheden om uw verzoek(en) uit te voeren. 
Uw gegevens worden niet gedeeld met externe bedrijven, noch worden uw gegevens buiten 
de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. 
 

Bewaren van uw gegevens 

Uw gegevens worden door ons bewaard vanaf het moment dat u zich hebt ingeschreven via 
de app tot uiterlijk twee maanden nadat u uw deelname via de app van de dienst heeft 
opgezegd. 
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Uw rechten 

Door in te loggen via de app krijgt u toegang tot alle informatie die wij van u hebben 
verzameld. U kunt via deze app uw accountgegevens bijwerken of een verzoek indienen tot 
aanpassing van uw gegevens of tot beëindiging van uw deelname. Door uw deelname te 
beëindigen erkent u dat u niet langer toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de 
informatie waardoor ondersteuning voor u bemoeilijkt wordt of mogelijkerwijs te laat wordt 
gestart. U kunt, voordat u deelname beëindigd, wel verzoeken om de door ons verzamelde 
data aan u te leveren, zodat u met deze data in de toekomst bij ons of bij een andere 
aanbieder verder kunt gaan met de verzamelde historische gegevens. 
 

Contact 

U kunt contact met ons opnemen om uw gegevens bij te werken, een verzoek in te dienen of 
ons vragen te stellen. De makkelijkste manier is door in te loggen op de app. 
U kunt ook contact met ons opnemen via onderstaand adres: 
Carapax IT B.V. 
Stationsplein 9H 
2801 AK Gouda 
info@carapaxit.nl 
tel. +31(0)182 606 707 
 

Klachtenprocedure 

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en u 
bent die mening ook na overleg nog toegedaan, dan kunt u een privacyklacht melden bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via het meldingsformulier klachten: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten . 
 

Let wel:  

De AP gaat pas met uw klacht aan de slag als u deze eerst heeft ingediend bij Carapax IT 
B.V. U kunt uw klacht indienen bij de AP als u niet tevreden bent met onze reactie op uw 
klacht of als wij na 4 weken nog niet hebben gereageerd.. 
Ook als u twijfelt of u een privacy klacht wilt of kunt melden bij de AP kunt u contact 
opnemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP via telefoonnummer 088 - 1805 
250, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
 

Slotbepaling: 

De tekst van deze privacyverklaring is origineel in het Nederlands opgesteld en daarna in 
andere talen vertaald. In het geval dat de vertaling afwijkt van het origineel, prevaleert de 
Nederlandse tekst boven de vertaling. 


