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Passage Bio, Inc. (hierna: "Passage Bio", "wij", "ons" of “onze") is een farmaceutisch bedrijf dat
transformatieve therapieën ontwikkelt voor de behandeling van zeldzame monogene aandoeningen van
het centrale zenuwstelsel. Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop wij uw
persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen en om u inzicht te geven in uw privacyrechten en hoe
u deze kunt uitoefenen.
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1.

TOEPASSINGSBEREIK

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken, op onze websites, voor
clinical trials en in het kader van patiëntenondersteuningsprogramma's en andere online- en
offlinediensten. Om dit Privacybeleid makkelijker leesbaar te maken, worden onze websites, mobiele
applicaties en andere diensten hierna gezamenlijk aangeduid als “Diensten”. Wij kunnen een aanvullende
privacyverklaring aan iemand verstrekken op het moment dat wij persoonsgegevens van die persoon
verzamelen. Zo ontvangt u bijvoorbeeld bij deelname aan een clinical trial, of op het moment dat u
gegevens aan ons verstrekt in het kader van werving voor een van onze clinical trials, een specifieke
privacyverklaring, waarin wij een beschrijving geven van de wijze waarop wij in het kader van de
uitvoering van dat onderzoek met uw persoonsgegevens omgaan. Een dergelijke privacyverklaring is van
toepassing op elk gebruik dat wij in dat kader van uw persoonsgegevens maken.
2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
De categorieën persoonsgegevens die wij van u verzamelen zijn afhankelijk van de manier waarop u met
ons in communiceert en hoe u met onze Diensten en de wettelijke voorschriften omgaat. Zo kunnen wij
verschillende soorten gegevens verzamelen, afhankelijk van of u deelnemer bent aan een clincal trial,

zorgverlener, belangenbehartiger van een patiënt of een bezoeker van onze website. Wij verzamelen
gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, gegevens die wij automatisch verkrijgen wanneer u
gebruikmaakt van onze Diensten en gegevens afkomstig uit andere bronnen, zoals diensten van derden en
externe organisaties, een en ander zoals hieronder beschreven.
A. Rechtstreeks van u verkregen informatie
Wij kunnen de volgende door u aan ons verstrekte persoonsgegevens verzamelen:
•

Zorgverleners. Als u werkzaam bent in de gezondheidszorg kunnen wij bepaalde gegevens
verzamelen, zoals uw zakelijke contactgegevens, accreditatiegegevens, gegevens over
organisaties waarvan u lid bent, informatie over uw deelname aan onze programma's en
activiteiten, over onze interacties met u, uw publicaties, uw foto en/of het door u voorschrijven
van onze producten en informatie in eventuele met ons gesloten overeenkomsten.

•

Gegevens in het kader van een aanmelding of verwijzing voor clinical trials. Wanneer u zich
aanmeldt voor onze Diensten, zoals onze patiëntenondersteuningsprogramma's, of als u via een
van onze verwijzingswebsites vraagt om in contact te worden gebracht met een van onze clinical
trial-scentra, kunnen wij gegevens verzamelen zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer,
woonadres, geboortedatum en relevante informatie over uw medische achtergrond.

•

Deelnemers aan clinical trials. In aanvulling op gegevens in het kader van een aanmelding of
verwijzing voor een clinical trial, kunnen onze clinical trial-centra in verband met uw deelname
aan een clinical trial uw rijbewijs- of paspoortnummer of Burgerservicenummer (BSN)
verzamelen, alsmede gegevens over uw gezondheid, zoals welke medicijnen u gebruikt, uw
medische achtergrond, medische verzekeringsgegevens, uw lichamelijke en geestelijke
aandoeningen, diagnoses, behandelingen, genetische informatie en medische achtergrond van
familieleden. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden deze gegevens uitsluitend
verzameld wanneer u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

•

Wettelijk vereiste gegevens. Wij zijn daarnaast verplicht om bepaalde persoonsgegevens te
verzamelen om te voldoen aan de wettelijke voorschriften, zoals informatie over eventuele
ongewenste bijwerkingen die u bij het gebruik van onze producten heeft ondervonden.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden deze gegevens uitsluitend verzameld
wanneer u ons daartoe toestemming heeft gegeven.

•

Belangenbehartigers van patiënten. Als u belangenbehartiger bent van een patiënt kunnen wij
gegevens over u verzamelen zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

•

Uw interacties met ons. Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen, zoals uw naam, emailadres en zakelijke contactgegevens, wanneer u informatie over onze Diensten aanvraagt,
wanneer u zich aanmeldt voor e-mail alerts, verzoekt om klant- of technische ondersteuning,
solliciteert op een vacature of anderszins contact met ons heeft.

•

Klantonderzoek. Wij kunnen u vragen om deel te nemen aan een klantonderzoek. Als u besluit
daaraan deel te nemen, kunt u worden gevraagd om bepaalde gegevens te verstrekken, waaronder
persoonsgegevens.

B. Automatisch verzamelde gegevens

Wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten kunnen wij automatisch persoonsgegevens over u
verzamelen:
•

Automatische gegevensverzameling. Wanneer u gebruikmaakt van onze Diensten kunnen wij
automatisch bepaalde gegevens over u verzamelen, zoals uw internetprotocol-adres (IP-adres),
gebruiksinstellingen, MAC-adres, cookie-ID's, informatie over uw mobiele serviceprovider,
mobiele reclame en andere unieke ID's, browser- of apparaatgegevens, locatiegegevens (inclusief
geschatte locatie ontleend aan IP-adres) en internetprovider. Voorts kunnen wij automatisch
gegevens verzamelen over uw gebruik van onze Diensten, zoals welke pagina's u voor, tijdens en
na het gebruik van onze Diensten bezoekt, informatie over de links waarop u klikt, het soort
content dat u bekijkt, de frequentie en duur van uw activiteiten en andere informatie over de wijze
waarop u van onze Diensten gebruik maakt.

•

Cookies, pixeltags/webbeacons en andere technologie. Wij, evenals derden die content,
advertenties of andere functionaliteiten op onze Diensten aanbieden, kunnen cookies, pixeltags,
lokale opslag- en andere technologie (hierna gezamenlijk: “Technologieën”) gebruiken om
automatisch gegevens te verzamelen op het moment dat u van onze Diensten gebruik maakt.

•

Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de browser van uw apparaat worden
geplaatst en waarop voorkeuren worden opgeslagen waardoor uw gebruikservaring wordt
vergemakkelijkt en verbeterd.

•

Pixeltags/Webbeacons. Een pixeltag (ook wel webbeacon genoemd) is een in onze Diensten
ingebed stukje code dat gegevens verzamelt over de wijze waarop u onze Diensten gebruikt.
Dit stelt ons onder meer in staat om te registreren dat een gebruiker een bepaalde webpagina
heeft bezocht of op een bepaalde advertentie heeft geklikt. We kunnen daarnaast webbeacons
opnemen in onze e-mails om te zien of deze worden geopend, worden doorgestuurd of dat
daarop wordt gereageerd.

Ons gebruik van deze Technologieën kan in de volgende algemene categorieën worden
ingedeeld:

•

Operationeel noodzakelijk. Hiertoe behoren Technologieën waarmee u toegang krijgt tot
onze Diensten, applicaties en hulpmiddelen die nodig zijn om afwijkend gedrag op de
website te signaleren, frauduleuze activiteiten te voorkomen en de beveiliging te verbeteren,
of waarmee u gebruik kunt maken van onze functionaliteiten;

•

Prestatie-gerelateerd. Wij kunnen gebruikmaken van Technologieën om de prestaties van
onze Diensten te evalueren, inclusief als onderdeel van analyses waarmee wij inzicht krijgen
in de wijze waarop onze Diensten worden gebruikt (zie het onderdeel Analyse hierna);

•

Functionaliteitgerelateerd. Wij kunnen gebruikmaken van Technologieën waarmee we u
een betere functionaliteit kunnen bieden op het moment dat u toegang krijgt of gebruik maakt
van onze Diensten. Zo kunnen wij u identificeren op het moment dat u op onze Diensten
inlogt of uw specifieke voorkeuren, interesses of in het verleden bekeken onderwerpen
bijhouden;

•

(Gerichte) advertenties. Wij kunnen onze eigen Technologieën of die van derden gebruiken
voor het leveren van content, waaronder advertenties die relevant voor u kunnen zijn, op onze
Diensten of op de websites van derden,

In onderdeel 5 hierna leest u welke keuzes u hebt ten aanzien van het gebruik van deze
Technologieën.

•

Analyse. Wij kunnen voor het verwerken van analytische informatie over onze Diensten onze
eigen Technologieën en hulpmiddelen of die van derden inzetten, waaronder:
o

Google Analytics. Zie voor meer informatie Google Analytics’ Privacy Policy. Als u wilt
weten hoe u kunt voorkomen dat Google Analytics gebruikmaakt van uw gegevens, klik
dan hier.

o

New Relic. Zie voor meer informatie New Relic's Privacy Policy.

C. Gegevens afkomstig uit andere bronnen.
Wij kunnen gegevens over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals doorverwijzingen, diensten van derden,
openbare bronnen, sociale media en andere organisaties. Als u bijvoorbeeld zorgverlener bent, kunnen wij
gegevens verzamelen over het ziekenhuis waaraan u bent verbonden, uw vergunning, interessegebieden,
contactgegevens zoals adres, e-mail en telefoonnummer, en andere relevante gegevens.
3. HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende zakelijke doeleinden, zoals het verlenen van onze
Diensten, administratieve doeleinden en om onze producten en Diensten aan te bieden, een en ander zoals
hierna beschreven.
A. Verlenen van onze diensten
Wij gebruiken uw gegevens om onze overeenkomst met u uit te voeren en om u onze Diensten aan te
bieden, zoals:
•
•
•
•
•
•

het beheren van uw gegevens en accounts;
het verlenen van toegang tot bepaalde onderdelen, functionaliteiten en functies van onze
Diensten;
het reageren op verzoeken om klant- of technische ondersteuning;
het communiceren met u over uw account, activiteiten op onze Diensten en beleidswijzigingen;
het in behandeling nemen van uw sollicitatie indien u reageert op een op onze Diensten geplaatste
vacature; en
zorgen dat u zich kunt aanmelden voor evenementen.

B. Administratieve doeleinden
Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende administratieve doeleinden, zoals:
•
•
•
•
•
•

het nastreven van onze gerechtvaardigde belangen zoals direct marketing, onderzoek en
ontwikkeling (waaronder marketingonderzoek), netwerk- en informatiebeveiliging en
fraudepreventie;
het opsporen van beveiligingsincidenten, het beschermen tegen kwaadaardige, bedrieglijke,
frauduleuze of illegale activiteiten en het vervolgen van degenen die daarvoor verantwoordelijk
zijn;
het meten van interesse in en gebruik van onze Diensten;
kortdurend, vluchtig gebruik, zoals contextuele afstemming van advertenties;
het verbeteren, upgraden of uitbreiden van onze Diensten;
het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten;

•
•
•
•
•
•

het waarborgen van interne kwaliteitscontrole en veiligheid;
het vaststellen en verifiëren van de identiteit van personen;
het verwijderen van bugs en het identificeren en herstellen van gebreken in onze Diensten;
het controleren van interacties, transacties en andere compliance-activiteiten;
het handhaven van de naleving van onze overeenkomsten en ons beleid; en
het naleven van onze wettelijke verplichtingen.

C. Aanbieden en adverteren van onze producten en Diensten
Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om op uw interesses en voorkeuren afgestemde content en
advertenties aan te bieden. Wij kunnen u deze content en advertenties aanbieden voor zover dit wettelijk
is toegestaan.
Onze marketing richting u kan bestaan uit e-mailcampagnes, op specifieke doelgroepen afgestemde
advertenties, op interesse gebaseerde advertenties en gepersonaliseerde advertenties, inclusief door uw
activiteiten te volgen op verschillende apparaten (“cross-device tracking”).
Als u vragen heeft over onze marketingactiviteiten of als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden
gebruikt voor marketingdoeleinden, kunt u te allen tijde op de hieronder vermelde wijze contact met ons
opnemen.
D. Overige doeleinden
Wij gebruiken uw gegevens op uw verzoek en voor zover wettelijk toegestaan ook voor andere
doeleinden.
•

Toestemming. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden die duidelijk
aan u bekend worden gemaakt op het moment dat u uw persoonsgegevens verstrekt, of met uw
toestemming.

•

Anonieme en geaggregeerde gegevens. Wij kunnen persoonsgegevens en andere informatie
over u gebruiken om geanonimiseerde en/of geaggregeerde informatie te genereren, zoals
anonieme demografische gegevens en locatiegegevens, informatie over het apparaat dat u
gebruikt voor onze Diensten, of andere analyses die door ons worden verricht.

4. HOE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij kunnen uw gegevens voor verschillende zakelijke doeleinden verstrekken aan derden, zoals voor het
verlenen van onze Diensten, het beschermen van ons of anderen of in het kader van een belangrijke
zakelijke transactie zoals een fusie of de verkoop of overdracht van activa, een en ander zoals hieronder
beschreven.
A. Verstrekking in het kader van onze dienstverlening
Hieronder worden de categorieën derden vermeld met wie wij uw gegevens kunnen delen.
•

Klinische onderzoeksorganisaties. Als u deelneemt aan een clinical trial en onderzoeken, kunnen de
betreffende clinical trial-centra de door u in het kader van uw deelname verstrekte persoonsgegevens
delen met de klinische onderzoeksorganisatie (ook wel “CRO” genoemd) met wie wij een
samenwerkingsverband zijn aangegaan en die verantwoordelijk is voor het organiseren van het
onderzoek of het uitvoeren van de clinical trial. Wij spannen ons in om geen persoonsgegevens

rechtstreeks te verzamelen van de deelnemers aan een clinical trial, uitgezonderd gegevens over
geneesmiddelenbewaking; alle gegevens die wij van de clinical trial-centra en CRO’s ontvangen,
moeten worden geanonimiseerd.
•

Clinical trial-centra. Als u via onze verwijzingswebsite verzoekt om in contact te worden gebracht
met een clinical trial-centrum kunnen wij uw persoonsgegevens delen met het clinical trial-centrum
dat het dichtst bij u in de buurt ligt, zodat dit centrum contact met u kan opnemen over deelname aan
het onderzoek.

•

Dienstverleners. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze externe dienstverleners,
waaronder klinische onderzoeksorganisaties, bedrijven die diensten verlenen voor onze
patiëntenondersteuningsprogramma’s en andere dienstverleners, die deze informatie gebruiken om
ons te helpen bij onze dienstverlening. Hiertoe behoren dienstverleners die IT-ondersteuning, clinical
trial-diensten, hosting, klantenservice en aanverwante diensten aan ons verlenen.

•

Zakelijke partners. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met zakelijke partners om u te voorzien
van een product of dienst waarom u heeft verzocht. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met
zakelijke partners met wie wij gezamenlijk producten of diensten aanbieden.

•

Gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde
ondernemingen.

•

Advertentiepartners. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met externe advertentiepartners. Deze
externe advertentiepartners kunnen Technologieën en andere trackingmiddelen op onze Diensten
aanbrengen om gegevens te verzamelen over uw activiteiten en uw apparaat (b.v. uw IP-adres,
cookie-ID’s, bezochte pagina(‘s), locatie, tijdstip). Deze advertentiepartners kunnen deze gegevens
(en vergelijkbare gegevens die via andere diensten zijn verzameld) gebruiken om u gepersonaliseerde
advertenties aan te bieden wanneer u een digitaal onderdeel van hun netwerk bezoekt. Deze worden
ook wel aangeduid als “op interesse gebaseerde advertenties” of “gepersonaliseerde advertenties”.

•

API's/SDK's. Als onderdeel van de functionaliteit van onze Diensten kunnen wij gebruikmaken van
Application Program Interfaces ("API's") en Software Development Kits ("SDK's") van derden. Voor
meer informatie over dit gebruik van API's en SDK's kunt u op de hieronder vermelde wijze contact
met ons opnemen.
B. Verstrekking in het kader van onze bescherming en die van anderen

Wij kunnen de door ons opgeslagen gegevens van u inzien, bewaren of verstrekken aan derden indien wij
te goeder trouw van mening zijn dat dit vereist of passend is: om te voldoen aan een verzoek van een
handhavingsinstantie of in verband met de nationale veiligheid en in het kader van een gerechtelijke
procedure, zoals een rechterlijk bevel of dagvaarding; om uw of onze rechten, eigendommen of
veiligheid, of die van anderen, te beschermen; om de naleving van ons beleid of onze overeenkomsten te
waarborgen; om aan ons verschuldigde bedragen te innen; dan wel om medewerking te verlenen aan een
onderzoek naar of vervolging van vermeende of feitelijke illegale activiteiten.
C. Verstrekking in het kader van een fusie of de verkoop of andere overdracht van activa
Wij kunnen uw gegevens, voor zover dit wettelijk en/of contractueel is toegestaan, verkopen of
overdragen in het kader van een fusie, overname, due diligence in verband met een financiering,
reorganisatie, faillissement, onder curatele of onder bewind stelling, aankoop of verkoop van activa, of
overdracht van diensten aan een andere aanbieder.

5. UW KEUZES EN -RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS
Uw keuzes. De keuzes die u met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft, worden bepaald door de
geldende wet- en regelgeving en worden hieronder beschreven.
•

Email- en telefonische berichten. Als u een ongewenste e-mail van ons ontvangt, kunt u
aangeven dat u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen door te klikken op de afmeldlink
onderaan de e-mail. U blijft wel transactiegerelateerde e-mails ontvangen met betrekking tot de
door u afgenomen producten of Diensten. Wij kunnen u ook bepaalde niet-promotionele
berichten over ons en onze Diensten toesturen (bijv. met betrekking tot onze Diensten of nieuwe
versies van onze algemene voorwaarden of dit Privacybeleid); voor deze berichten kunt u zich
niet afmelden.

•

SMS-berichten. Als u geen SMS-berichten van ons wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven door
het volgen van de in het betreffende sms-bericht vermelde instructies of door anderszins contact
met ons op te nemen.

•

“Do Not Track.” Volg mij niet (“DNT”) is een privacy-instelling waarover gebruikers van
sommige webbrowsers beschikken. Wij reageren echter niet op door webbrowsers verzonden
DNT-signalen of vergelijkbare mechanismen.

•

Cookies en op interesse gebaseerde advertenties. U kunt de plaatsing van Technologieën op uw
apparaat beëindigen of beperken of deze verwijderen door uw voorkeuren in uw browser of
apparaat aan te passen. Dit kan er echter toe leiden dat onze Diensten niet langer naar behoren
werken. U dient er ook rekening mee te houden dat cookie opt-outs niet effectief zijn op mobiele
toepassingen. Bij bepaalde mobiele toepassingen is het echter wel mogelijk om aan te geven dat u
geen op persoonlijke interesses afgestemde advertenties wenst te ontvangen; u kunt dit doen door
de instructies te volgen voor Android, iOS en andere.
Daarnaast heeft de online advertentie-industrie websites opgezet waarop u kunt aangeven dat u
geen gerichte advertenties wenst te ontvangen van de aangesloten partners en andere
adverteerders die deelnemen aan deze vorm van zelfregulering. Deze websites zijn bereikbaar via
Network Advertising Initiative, de Digital Advertising Alliance, de European Digital Advertising
Alliance en de Digital Advertising Alliance of Canada. Hier vindt u ook meer informatie over
gerichte advertenties, keuzes voor consumenten en privacy.
NB: Houd er rekening mee dat u zich apart in elke browser en op elk apparaat dient af te melden.

Uw privacyrechten. U heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving:
•

Recht van inzage in uw persoonsgegevens, waaronder (i) het verkrijgen van bevestiging of wij
uw persoonsgegevens verwerken, (ii) het verkrijgen van inzage in of een afschrift van uw
persoonsgegevens en (iii) het ontvangen van een elektronische kopie van de persoonsgegevens
die u aan ons heeft verstrekt, of het door ons desgewenst laten verzenden van deze gegevens aan
een ander bedrijf (“recht op gegevensoverdraagbaarheid”);

•

Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. In
sommige gevallen kunnen wij hulpmiddelen beschikbaar stellen waarmee u uw persoonsgegevens
zelf kunt aanpassen;

•

Recht op wissing van uw persoonsgegevens;

•

Recht op beperking van en het recht van bezwaar tegen onze verwerking van uw
persoonsgegevens; en

•

Recht op intrekking van de door u verleende toestemming voor onze verwerking van uw
persoonsgegevens.

Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u op de hieronder vermelde wijze contact met ons
opnemen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen conform de geldende wet- en regelgeving
6. BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met deze
Privacyverklaring worden behandeld. Helaas is geen enkel systeem 100% veilig en kunnen wij de
veiligheid van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt dan ook niet verzekeren of garanderen. Wij
hebben passende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven
en verlangen van onze externe dienstverleners en partners dat zij dit eveneens doen. Voor zover wettelijk
toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor ongeoorloofde openbaarmaking.
Door gebruik te maken van onze Diensten of door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee
akkoord dat wij op elektronische wijze met u kunnen communiceren over veiligheids-, privacy- en
administratieve aangelegenheden met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten. Zodra wij constateren
dat er sprake is van een inbreuk op een beveiligingssysteem, zullen wij trachten u daarvan elektronisch op
de hoogte te stellen door een kennisgeving te plaatsen op onze Diensten, dan wel per post of door het
verzenden van een e-mail.
7. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Alle door ons verwerkte gegevens kunnen naar alle landen ter wereld worden doorgegeven, verwerkt en
opgeslagen, waaronder mede begrepen de Verenigde Staten of andere landen waarvan de wetgeving
inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens wellicht afwijkt van die van het land waar u
woont. Wij streven ernaar uw gegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wettelijke
voorschriften.
[OPTIONAL: Indien wij persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten de Europese
Economische Ruimte, zorgen wij voor passende waarborgen om deze doorgifte in overeenstemming
met de geldende wet- en regelgeving te laten plaatsvinden.]
[TRANSLATION: If we transfer personal data to countries outside the European Economic Area,
we will put in place appropriate safeguards to ensure that this transfer complies with the applicable
laws and regulations.]
8. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
De overeenkomstig deze Privacyverklaring verzamelde persoonsgegevens worden door ons bewaard
zolang u gebruikmaakt van onze Diensten of wij deze nodig hebben om te voldoen aan het (de)
doeleinde(n) waarvoor deze verzameld zijn, om onze Diensten te kunnen leveren, geschillen op te lossen,
in rechte verweer te voeren, audits te verrichten, legitieme bedrijfsdoeleinden na te streven, naleving van
onze overeenkomsten af te dwingen en de geldende wet- en regelgeving na te leven.

9. PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN
Hoewel de Diensten niet gericht zijn op kinderen jonger dan 13 jaar (dan wel een andere wettelijke
minimumleeftijd), kunnen wij bepaalde gegevens over kinderen verzamelen wanneer zij deelnemen aan
een clinical trial. We treffen extra maatregelen om van de ouder of voogd verifieerbaar toestemming te
verkrijgen voordat wij gegevens over kinderen verzamelen.
Als u ouder of voogd bent en van mening bent dat uw kind ons zonder uw toestemming
persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan op de hieronder vermelde wijze contact met ons op. Als wij
constateren dat een kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt in strijd met de geldende wettelijke
voorschriften, worden deze persoonsgegevens door ons verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om
deze gegevens te bewaren.
10. OVERIGE BEPALINGEN
Websites/apps van derden. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites/apps en andere
websites/apps kunnen links bevatten naar onze Diensten. Deze diensten van derden worden niet door ons
gecontroleerd. Wij raden onze gebruikers aan om de privacyverklaring van elke website en elke app die
zij bezoeken of gebruiken door te lezen. De privacyverklaring en/of de content van deze andere websites
of apps worden niet door ons onderschreven, gecontroleerd of goedgekeurd en wij zijn daar dan ook niet
verantwoordelijk voor. Het verstrekken van persoonsgegevens aan deze websites or apps van derden
geschiedt voor eigen risico.
Toezichthoudende Autoriteit. Indien u zich in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, het
Verenigd Koninkrijk of Brazilië bevindt, heeft u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een
klacht in te dienen indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is
met de geldende wet- en regelgeving.
Wijzigingen in ons Privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid van tijd tot tijd
naar eigen inzicht te herzien. Ingeval van een belangrijke wijziging van dit Privacybeleid wordt u daarvan
in kennis gesteld conform de wettelijke voorschriften. Als u onze Diensten na de inwerkingtreding van
het gewijzigde Privacybeleid blijft gebruiken, wordt u geacht met dit nieuwe Privacybeleid akkoord te
gaan.
11.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Heeft u vragen over de wijze waarop wij met uw privacy omgaan of over dit Privacybeleid, of wilt u uw
in dit Privacybeleid vermelde rechten uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen op het volgende
adres:
Passage Bio, Inc.
2 Commerce Square, 28th Floor
Philadelphia, PA 19103
267-866-0311
info@passagebio.com

