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Informatie en toestemmingsformulier patiënt (EU) - Parkinson’s KinetiGraph®

Behandelende kliniek: ………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………. 

Belangrijk: lees dit formulier aandachtig door voordat u het ondertekent. 

In dit formulier staat u hoe uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd wanneer u het Parkinson’s KinetiGraph® 
systeem gebruikt, en wat er met die informatie gedaan wordt. De aanbieder van het Parkinson’s KinetiGraph systeem 
is Global Kinetics Corporation Limited, Level 9, 31 Queen St, Melbourne Victoria 3000, Australië en de aan haar 
verbonden bedrijven (gezamenlijk te noemen: “GKC”). Nadat u het formulier heeft doorgelezen, vragen wij u dit te 
ondertekenen om daarmee uw toestemming kenbaar te maken voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door 
GKC.  

Parkinson's KinetiGraph en de PKG®-service
Het Parkinson’s KinetiGraph systeem bestaat uit: de PKG® watch, een om de pols gedragen medisch hulpmiddel; het 
internetportaal of de tablet/computer gebruikt om gegevens te uploaden en resultaten te tonen; en het pdf-
document dat de resultaten toont, bekend onder de naam PKG. U bent doorverwezen door uw arts om de PKG-watch 
te gebruiken om uw symptomen van de ziekte van Parkinson te meten. GKC verzamelt gegevens van de PKG-watch en 
analyseert uw symptomen. GKC stelt een PKG op en verstrekt deze informatie aan de kliniek waar u onder 
behandeling bent.  

In dit formulier verwijzen we naar de bovenstaande activiteiten als de “PKG-service”. In sommige gevallen heeft de 
PKG-service ook betrekking op het neurologie-team van GKC in Australië dat korte verslagen maakt over de PKG. Deze 
rapportages worden doorgestuurd naar de kliniek waar u onder behandeling bent om uw kliniek te helpen de 
gegevens in de PKG te begrijpen. De PKG-service stelt de kliniek waar u onder behandeling bent in staat om de 
werkzaamheid van de medicatie die aan u is voorgeschreven beter te begrijpen en om aanpassingen te doen als u die 
nodig heeft.  

De rol van uw behandelende kliniek 
GKC geeft technische ondersteuning aan gebruikers van de PKG-watch maar GKC geeft geen medisch advies aan 
patiënten die de PKG-service gebruiken. Als u vragen heeft over uw gezondheid, behandeling of recept of hoe de 
kliniek die u behandelt uw persoonlijk gegevens gebruikt, neem dan direct contact op met uw behandelende kliniek. 

Als u vragen heeft over dit toestemmingsformulier, de PKG-service of hoe GKC uw persoonlijke gegevens gebruikt, 
neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van GKC met de contactinformatie in dit 
formulier. 

Uw persoonlijke gegevens 
Om de PKG-service te kunnen leveren, ontvangt en verwerkt GKC de volgende informatie: 

• uw contactgegevens, inclusief uw volledige naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

• een patiëntcode of een vergelijkbaar nummer dat de kliniek waar u onder behandeling bent aan u heeft
toegewezen;

• de naam van uw behandelend arts;
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• uw geslacht (als dat relevant is voor de PKG-service) en geboortedatum, uw medicatie, het tijdstip waarop u de
medicatie inneemt en de dosering evenals gegevens over eventuele gevorderde therapieën die u krijgt voor
bewegingsstoornissen; en

• alle gegevens over en resultaten van uw gebruik van de PKG-watch.

In dit formulier verwijzen we naar al deze informatie gezamenlijk als uw “persoonlijke gegevens”. 

Hoe uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt 
Als u daarvoor toestemming geeft op dit formulier, zal de kliniek waar u onder behandeling bent persoonlijke 
gegevens verstrekken aan GKC zodat GKC u kan registreren voor de PKG-service, de PKG-watch direct aan u kan 
leveren (of in sommige gevallen aan de behandelende kliniek zodat zij de PKG-watch aan u kan leveren), de PKG-
service kan uitvoeren en u met doorlopende technische ondersteuning kan helpen.  

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met derde partijen die GKC helpen de PKG-service te leveren. 
Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen die een aanzienlijke invloed op u kunnen hebben als gevolg 
van uw gebruik van de PKG-watch omdat uw medische behandeling altijd zal worden bepaald door de medisch 
deskundigen in de kliniek waar u onder behandeling bent.  

Wettelijke grondslag voor verwerking 
GKC verwerkt uw persoonlijke gegevens op basis van de toestemming die u op dit formulier verleent. U kunt uw 
toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van 
GKC met onderstaande contactgegevens. GKC bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens ook als we een 
wettelijke of reglementaire verplichting hebben om dat te doen.  

Uw rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens 
U heeft het recht om toegang te vragen en te krijgen voor inzage in de persoonlijke gegevens die GKC van u heeft en 
vragen dat uw persoonlijke gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd (onderhevig aan eventuele wettelijke 
uitzonderingen).  U heeft tevens het recht om te bevestigen dat de persoonlijke gegevens worden verwerkt en andere 
informatie te krijgen over deze verwerking. U heeft (in de meeste gevallen) op elk moment het recht om uw 
toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in te trekken of te vragen om deze persoonlijke 
gegevens over te dragen aan een andere instantie.  

Als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens intrekt, dan zullen uw persoonlijke gegevens 
worden verwijderd, behalve als GKC verplicht is deze geheel of gedeeltelijk te bewaren. Als u denkt dat GKC inbreuk 
heeft gemaakt op uw privacy, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende 
autoriteit voor gegevensbescherming. De toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming waar GKC onder 
valt, is de commissie gegevensbescherming in Ierland (www.dataprotection.ie) waar het hoofdkantoor van GKC in de 
EU is gevestigd (Global Kinetics Corporation EU Sales and Marketing Limited).  

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van GKC door gebruik te maken van de 
onderstaande contactinformatie als u de persoonlijke gegevens die GKC van u bewaart wilt inzien of corrigeren of als 
u een verzoek of klacht wilt indienen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Waar uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen 
GKC bewaart uw persoonlijke gegevens in de EU maar de gegevens zijn toegankelijk vanuit de kantoren van GKC in 
Australië om het de betrokken medewerkers van GKC mogelijk te maken de PKG-service te leveren. 

http://www.dataprotection.ie/
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Hoe lang zullen uw persoonlijke gegevens worden bewaard? 
GKC bewaart een dossier van uw persoonlijke gegevens voor zolang dat nodig is om de PKG-service aan u te leveren 
en voor een periode van acht jaar daarna in verband met een eventuele doorlopende behandeling, eventuele 
reglementaire of wettelijke kwesties of het welzijn van de patiënt.  

Onderzoek 
Als u hieronder uw toestemming heeft, dan zal GKC geanonimiseerde gegevens bewaren en archiveren (gegevens die 
niet langer informatie bevatten waardoor u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd) voor doeleinden van doorlopend 
onderzoek en productontwikkeling.  

Uw toestemming 
Plaats hier uw paraaf 

Ik wil de PKG-watch ontvangen en gebruikmaken van de 
PKG-service (inclusief technische ondersteuning voor mijn gebruik van de PKG-watch):  

Ik geef mijn expliciete toestemming aan GKC om mijn persoonlijke gegevens te  
verzamelen, te gebruiken, openbaar te maken, te verwerken en opslaan op de manier 
die hierboven is beschreven: 

Ik geeft mijn expliciete toestemming aan GKC voor toegang tot mijn persoonlijke gegevens vanuit 
Australië en voor het leveren van PKG en het verstrekken van rapportages aan de kliniek  
waar ik onder behandeling ben: 

Ik ga ermee akkoord dat GKC mijn geanonimiseerde persoonlijke gegevens gebruikt voor  
eigen onderzoek en ontwikkeling van GKC om haar producten en diensten te verbeteren: 

Ik accepteer dat als ik niet alle gevraagde informatie doorgeef of als ik ervoor kies om contact te hebben met GKC op 
een anonieme basis of de PKG-watch niet gebruik zoals geïnstrueerd, dat GKC dan wellicht de PKG-service niet aan mij 
kan leveren.  

Volledige naam  …………………………………………………………………………………..………….. 

Adres  …………………………………………………………………………………..………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

*Handtekening:  ___________________________________  Datum: ____________________

*Indien een daartoe door de patiënt gemachtigde persoon (“vertegenwoordiger”) dit formulier ondertekent om
namens de patiënt toestemming te geven, vul dan de onderstaande gegevens in:

Volledige naam van de vertegenwoordiger: ……………………………………………………………………………. 

Adres  …………………………………………………………………………………..………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

(a)

(b)

(c)

(d)
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Basis voor machtiging: ………………………………………………………………………………………. 

Handtekening:  ___________________________________  Datum: ____________________ 

Dit formulier wordt bewaard in de archieven van GKC.  U kunt op elk moment vragen om een kopie van dit 
toestemmingsformulier. 

Neem contact met ons op 
Global Kinetics Pty. Ltd.
Attention: Data Protection Officer 
Level 9, 31 Queen Street 
Melbourne, Victoria 3000, Australië 
dpo@globalkineticscorp.com  
EU-contactnummer: +44 755 406 1572 




