
Privacyverklaring betreffende Geneesmiddelenbewaking 

Deze verklaring informeert u over de manier waarop de Baxter-entiteit (hierna "Baxter", "wij", "we" of "ons"), 
geregistreerd als de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel, 
samen met zijn filialen, opvolgers, cedenten en onderaannemers zoals beschreven in deze Privacyverklaring uw 
persoonsgegevens verzamelt, opslaat, verwerkt, gebruikt en bekendmaakt.  

 

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen 

Baxter verwerkt uw persoonsgegevens om toezicht te kunnen houden op de veiligheid van geneesmiddelen door 
informatie over bijwerkingen te verzamelen, en bijwerkingen op te sporen, te beoordelen en te voorkomen. 

Baxter verwerkt uw persoonsgegevens op basis van het volgende: 

(1) Als u een bijwerking meldt die zich bij iemand anders heeft voorgedaan - op basis van het feit dat dit noodzakelijk is 
om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van geneesmiddelen. 

(2) Als u als patiënt een bijwerking bij uzelf meldt – op grond van het feit dat het om redenen van algemeen belang 
voor de volksgezondheid noodzakelijk is. 

 

De verstrekking van uw persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis (tenzij u een beroepsbeoefenaar in de 
gezondheidszorg bent die verplicht is bijwerkingen te melden), maar als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen 
wij uw vraag niet beantwoorden.  

We gebruiken deze gegevens niet voor enig ander doel en uw persoonsgegevens worden niet met andere partijen 
gedeeld, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld door regelgevende instanties) of tenzij de andere partij 
namens Baxter optreedt als gegevensverwerker. 

 

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wij redelijkerwijs noodzakelijk achten voor het bereiken van de 
hierboven vermelde doeleinden en zoals vereist en/of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.  

 

Met wie wij uw persoonsgegevens delen en internationale gegevensdoorgifte 

Voor de hierboven beschreven doeleinden kan Baxter uw persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven van de 
Baxter-groep en aan de serviceproviders van Baxter die namens Baxter handelen, zoals leveranciers van IT-
systeembeheer en gebruikersondersteuningsdiensten en dienstverleners die meldingen over bijwerkingen verwerken.  

Sommige van de hierboven genoemde derden kunnen uw persoonsgegevens buiten uw land verwerken. Het niveau 
van gegevensbescherming is in andere landen mogelijk niet gelijk aan het niveau in uw land. We geven uw 
persoonsgegevens echter alleen door aan landen met een passend beschermingsniveau die de Europese Commissie 
(EC) heeft goedgekeurd, of we nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ontvangers een passend 
beschermingsniveau bieden. Dit doen we bijvoorbeeld door het afsluiten van overeenkomsten voor gegevensdoorgifte. 
U kunt informatie over dergelijke derden en kopieën van de overeenkomsten die Baxter met hen heeft gesloten, 
opvragen door te schrijven naar privacy@baxter.com. 

 

Uw rechten 

U hebt de volgende rechten: 

− Nagaan of wij persoonsgegevens over u bewaren, voor welke doeleinden en welk soort persoonsgegevens, en 
kopieën van die gegevens opvragen. 

− Uw persoonsgegevens laten corrigeren of laten verwijderen indien deze onjuist zijn of worden verwerkt voor 
andere dan de bovenvermelde doeleinden. 

− Ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

− In bepaalde omstandigheden, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

− Informatie opvragen over de identiteit of categorie van derde partijen aan wie uw persoonsgegevens worden 
doorgegeven. 

− Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in uw land.  

 

Gegevensbeheerder 

De beheerder die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Baxter-entiteit die is 
ingeschreven als de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel, 
aangegeven in de bijsluiter. Verzoeken en vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: 

Voor België : Voor Nederland : 
Baxter S.A.,  Baxter B.V., 
Bd René Branquart 80,  Kobaltweg 49 
7860 Lessines, Belgique  NL-3542 CE Utrecht, Nederland 
Tel : 02 / 386 80 00  Tel : 030 2488 911 
Ter attentie van Local Data Privacy Officer Ter attentie van Local Data Privacy Officer 


