
Night Shift Mobiele App privacyverklaring 
 
Privacyverklaring 
Advanced Brain Monitoring, Inc. (ABM) zet zich in om uw privacy te beschermen en Night ShiftTM (NS) -technologieën te ontwikkelen die de meest krachtige en 
veilige online ervaring bieden. In overeenstemming met deze toezegging handhaaft ABM de naleving van verschillende regelgevingsprogramma's. We zijn toegewijd 
om ervoor te zorgen dat al onze producten en diensten worden nageleefd, evenals de onderliggende verwerking van persoonlijke gegevens namens onze klanten. 

• Health Insurance Portability and Availability Act van 1996 (HIPAA) 
• Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act van 2009 (HITECH) 
• De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU) 
• EU-VS en Zwitserland-VS Privacy Shield Frameworks (Privacy Shield) 

Voor meer informatie over ABM`s nalevingsbeleid, ga naar de Privacyverklaring-link onderaan de startpagina van het Night Shift Portal. 
 
Over NS mobile App 
Wanneer een individu de NS mobile App gebruikt, wordt de informatie gedeeld met ABM 
ABM bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. De tijdsduur dat we informatie bewaren, is afhankelijk van de 
doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld en gebruikt. 
I. Informatie die u mogelijk verstrekt 

A. Registratie informatie 
Voor het gebruik van de NS Mobiele App is registratie van een Night Shift apparaat niet vereist. Als een gebruiker er echter voor kiest om een apparaat te 
registreren, hebben we de mogelijkheid om hem / haar op de hoogte te stellen van belangrijke verbeteringen die het gebruik van een apparaat ten goede 
kunnen komen (bijv. Rapportage, firmware of verbeteringen in de mobiele app). 
Om een apparaat te registreren in de mobiel NS App moet de gebruiker vermelden: 
• Toestel serienummer 
• Email adres 
• Klantnaam (optioneel) 
Deze informatie wordt opgeslagen in een beschermd veld van onze database om technische assistentie te verlenen. Als er een klantnaam is ingevoerd, 
wordt deze weergegeven op uw NS-rapport (en). 

B. Gebruiksinformatie 
De volgende informatie wordt opgeslagen in uw data file, elke keer dat u de Night Shift draagt: 
• Gebruik( Hoeveel nachten het apparaat is gebruikt) 
• Slaap ( hoeveel uur was u in slaap) 
• Wakker ( hoeveel uur was u wakker) 
• Positie ( hoe lang u op ue rug slaapt, en hoe snel u reageert op de vibratie ter voorkoming van rugligging) 
• Snurken ( Heeft u gesnurkt en zo ja, hoe luid) 

C. Rapport informatie         
Het primaire doel van het gebruik van de NS Mobile App is om uw voortgang te volgen door rapportages te genereren. Elke keer dat een rapport wordt 
gegenereerd, bewaren we een kopie van uw gegevensbestand en uw rapport in een beschermd veld van onze database om technische assistentie te 
bieden. In het Mobiel NS Rapport staat niet uw naam. De Standaard NS Rapportages (die beschikbaar zijn op het Night Shift portaal) kunnen optioneel 
vanuit de NS Mobiele App worden gegenereerd en naar uzelf of een derde worden gemaild. De Standaard NS Rapportages bevatten de Klantnaam die is 
ingevoerd bij het aanmelden via de Night Shift portal en / of Night Shift Mobiele App. 

D. Verbindingsinformatie 
Wanneer onze services worden gebruikt, kan ABM automatisch bepaalde informatie verzamelen en opslaan, waaronder informatie over mobiele 
apparaten, internetprotocol (IP) -adressen, verwijzings- / exitpagina's, datum- / tijdstempel, enz.       

II. Wanneer  wij uw informatie mogen delen  
We verspreiden of verstrekken uw gegevensbestand of   rapporten niet aan derden, met de volgende    uitzonderingen: 
A. Zorgverleners: met uw goedkeuring wordt uw rapport indien nodig met uw zorgverlener gedeeld om de naleving en / of effectiviteit van Night Shift te 

controleren. 
B. Distributeurs: indien van toepassing is uw gegevensbestand toegankelijk voor de distributeur/thuiszorgverlener bij wie u uw Night Shift hebt gekocht,of 

verkregen, zodat deze u technische assistentie kan bieden. 
III. Hoe uw informatie kan worden gebruikt 

ABM en haar distributeurs gebruiken uw informatie om: 
• Technische assistentie bieden als zich problemen voordoen met een apparaat, het registreren of beheren van een apparaat of het genereren van een 

rapport 
• Valideer de garantiedekking. 
• Via e-mail met u communiceren over belangrijke verbeteringen en verbeteringen aan onze apparaten en services. 
• Monitoren van soorten en trends van problemen die optreden bij het gebruik van de NS Mobile App voor gebruik bij het ontwikkelen van product- en 

service verbeteringen 
• Analyseren van gebruik en trends om niet ge-Identificeerde bevindingen te publiceren voor productmarketingdoeleinden en wetenschappelijke 

tijdschriften 
• Verifieer uw identiteit en voorkom fraude of andere ongeautoriseerde of illegale activiteiten.      

IV. Verwijdering van uw informatie 
Op verzoek en met uw begrip dat technische en garantie ondersteuning mogelijk niet langer beschikbaar is, kunnen uw persoonlijke gegevens uit onze database 
worden verwijderd.   

V. Aanvullende openbaarmaking van privacykennisgeving 
Voor meer informatie over uw individuele rechten op gegevensbescherming, gegevensbeveiligingsmaatregelen die we nemen en andere openbaarmakingen, 
gaat u naar de link Privacykennisgeving onder aan de startpagina van het Night Shift Portal. 

https://cportal.advanced-sleep.com/night-shift/home
https://cportal.advanced-sleep.com/night-shift/home

