
ALETTA 1.0 Toestemmingsformulier

Dit formulier geeft een korte uitleg van het doel en de reikwijdte van de ALETTA 1.0 mobiele applicatie (“App”) zoals ontwikkeld
door MYCB1 B.V. (hierna ook aangeduid als “MYCB1”, “ons” of “wij”).

Door ondertekening van dit formulier erkent en accepteert u de verwerking van uw persoonsgegevens door MYCB1.

Doel
De App is ontwikkeld om uw kwaliteit van leven en therapietrouw te volgen, waarbij uw input wordt verstuurd naar uw
zorgverlener om de medicatie en voorgeschreven doses te verifiëren en te beoordelen.

In de App wordt u gevraagd om:
● Uw medicinale dosis in te voeren
● 5 vragen te beantwoorden die uw gezondheid op een bepaalde dag beschrijven

De App is geen medisch apparaat en is niet bedoeld om een   ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen.

Privacy
Het gebruik van de App is vrijwillig. Alle door u verstrekte informatie en input blijft strikt vertrouwelijk en is alleen toegankelijk
voor de volgende bevoegde personen: uw behandelend zorgverlener, uw bereidingsapotheek. Het technische
ondersteuningsteam van MYCB1 ALETTA heeft mogelijk toegang tot de verstrekte informatie voor ondersteunings- of
onderhoudsdoeleinden. Verzamelde gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen op beveiligde MYCB1-servers binnen
de EEA.

De door u verstrekte gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische rapportage, in welk geval de gegevens worden
geanonimiseerd. Met uw input in verband met het gebruik van de App zullen wij de werking en gebruiksvriendelijkheid van de
App verbeteren. Uw naam of andere informatie die u direct of indirect herkenbaar maakt, wordt niet gebruikt voor andere
doeleinden dan het aanmaken en verifiëren van uw App-profielaccount.

Meer details over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de MYCB1 Privacyverklaring:
https://mycb1.com/privacy-statement/.

Contact
U bent door uw zorgverlener geïnformeerd over het gebruik van ALETTA 1.0 en aan u is uitgelegd hoe u de App gebruikt. Als u
nog vragen hebt, neem dan contact op met Sau-Han Wong via sau-han@mycb1.com.

Ik heb de informatie op dit formulier gelezen en begrepen. Ik geef mijn geïnformeerde toestemming voor het gebruik van de
ALETTA 1.0 App ontwikkeld en beheerd door MYCB1 B.V.

MYCB1.COM
Sciencepark 106, 1098XG

Amsterdam The Netherlands


