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Over ons 

LifeNet Health Europe GmbH is een naar behoren gekwalificeerde en gemachtigde weefselbank in Wenen, Oostenrijk en vormt het hoofdkantoor van de 

internationaal toonaangevende non-profitgroep LifeNet Health, de grootste en meest vertrouwde leverancier van bio-implantaatoplossingen, oftewel 

"Weefselproducten". Ieder jaar distribueert LifeNet Health meer dan 400.000 bio-implantaten om aan de behoeften van ziekenhuizen en patiënten wereldwijd 

tegemoet te komen. We hebben 35 jaar ervaring in veilige, klinisch werkzame transplantaten en uitstekende service voor klanten in de hele wereld.  

Meer informatie over ons en onze filosofie vindt u op: www.lifenethealth.org  

Uw weefselproducten – persoonsgegevens 

U of uw arts heeft contact opgenomen met LifeNet Health Europe GmbH voor levering van één of meer van onze weefselproducten om die te gebruiken als 

onderdeel van uw medische behandeling.  

Om er zeker van te zijn dat we u en uw arts uitsluitend voorzien van weefselproducten van de beste kwaliteit, geverifieerd op geschiktheid voor u en uw 

medische behandeling, wil uw arts persoonsgegevens van u aan ons ter beschikking stellen die het volgende kunnen omvatten:  

 Identificatiegegevens: naam, achternaam, geboortedatum, medisch dossiernummer,  

 Medische gegevens: geslacht, leeftijd, lengte en gewicht, bloedgroep, medisch resultaat en behandelingsdoel met betrekking tot de weefselproducten, 

röntgenopnames en beeldvorming door middel van magnetische resonantie (MRI). 

Wij verwerken (i) uw medische gegevens uitsluitend om te beoordelen of we geschikte weefselproducten voor u/uw medische behandeling in voorraad hebben 

en (ii) uw identificatiegegevens om u of uw arts van weefselproducten te voorzien in overeenstemming met artikel 6 § 1 sub a en artikel 9 § 2 sub a van de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensbescherming - General Data Protection Regulation, GDPR) en onze wettelijke verplichting om te zorgen voor de 

traceerbaarheid van onze weefselproducten. Om die reden kan het ook noodzakelijk zijn uw medische gegevens over te dragen aan het mondiale hoofdkantoor 

van LifeNet Health in Virginia Beach, Virginia, VS, waarmee LifeNet Health Europe GmbH een contractuele standaardclausule voor gegevensoverdracht is 

aangegaan, zoals bepaald door de Europese Commissie. Wij slaan uw persoonsgegevens slechts op zolang dit absoluut noodzakelijk is om te voldoen aan de 

eerdergenoemde contractuele en wettelijke verplichtingen (30 jaar, volgens de geldende Oostenrijkse weefselveiligheidswet - Gewebesicherheitsgesetz). 

U hebt het recht op inzage en rectificatie of vernietiging van uw persoonsgegevens of beperking van de verwerking tot het onderwerp van de data, en om protest 

tegen de verwerking aan te tekenen, evenals het recht op gegevensportabiliteit, alsmede om instructies te geven omtrent uw persoonsgegevens in het geval van 

overlijden. U hebt verder het recht om een klacht in te dienen bij de privacybeschermingsautoriteit in uw land. 

Omdat wij/LifeNet Health Europe GmbH uw persoonsgegevens zoals hierboven aangegeven moeten verwerken, verzoeken wij u vriendelijk dit 

instemmingsformulier als volgt in te vullen:  

Instemmingsverklaring 

Hierbij verklaar ik dat ik de bovenstaande informatie heb gelezen en begrepen, en er dus uitdrukkelijk mee instem dat LifeNet Health Europe GmbH mijn 

persoonsgegevens verwerkt, inclusief identificatiegegevens en medische gegevens, zoals hierboven aangegeven, en dat deze door mijn arts worden 

overgedragen aan LifeNet Health Europe GmbH met het doel een geschikte bio-implantaatoplossing voor mijn medische behandeling te vinden en te leveren 

aan mij of mijn arts. Voor dat doel stem ik er uitdrukkelijk mee in dat LifeNet Health Europe GmbH mijn medische gegevens overdraagt aan het mondiale 

hoofdkantoor van LifeNet Health in Virginia Beach, Virginia, VS. 

Ik besef dat ik te allen tijde het recht heb mijn toestemming (geheel of gedeeltelijk) in te trekken en mijn rechten uit te oefenen onder geldend recht, 

kosteloos per brief aan LifeNet Health Europe GmbH, Dietrichgasse 25, 1030 Wenen, Oostenrijk, of per e-mail aan eu_service@lifenethealth.eu. Dit laat 

onverlet de geldigheid van mijn instemming tot herroeping. Ik begrijp dat het herroepen van mijn instemming (geheel of gedeeltelijk) en/of het uitoefenen 

van bepaalde rechten onder de geldende wet op gegevensbescherming het voor LifeNet Health onmogelijk kan maken een geschikt bio-implantaat voor 

mij/mijn medische behandeling te vinden en dat LifeNet Health Europe GmbH niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het niet-leveren van 

weefselproducten. 

Plaats, datum:   

Instemming gegeven 
door: 

  

 Naam in blokletters Handtekening 

Instemming gegeven 
voor: 

  

(alleen indien van 
toepassing) 

Naam in blokletters Relatie tot de instemmingsverlener 
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