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Privacyverklaring onderzoek naar snurkgeluiden 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Philips en 
Kempenhaeghe voor het onderzoek naar snurkgeluiden. 
Laatste versie: 13 Februari 2019 
 
Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
De data voor deze studie is verzameld en wordt beheerd door Kempenhaeghe. Deze data wordt gedeeld 
met Philips voor de doelen die in deze privacyverklaring staan beschreven.  
 
Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe 
Sterkselseweg 65, 5591 VE Heeze 
Voor vragen rondom de dataverwerking vanuit Kempenhaeghe kunt u contact opnemen met 
Kempenhaeghe. 
 
Philips Electronics Nederland B.V. ("Philips") 
Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, Nederland 
Contacteer onze functionaris voor gegevensbescherming via dit contact formulier. 
(https://www.philips.nl/c-e/questions-and-feedback.html)  
 
 
Welke persoonsgegevens worden verzameld? Met welk doel? Met wie worden de persoonsgegevens 
gedeeld? Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard? 
Ter bescherming van uw privacy worden alle direct identificerende gegevens (zoals bijvoorbeeld: naam, 
medisch dossiernummer, contactgegevens) gescheiden van de onderzoeksgegevens (zoals meetgegevens) 
en vervangen door een deelnemerscode. Op alle studiespecifieke documenten, wordt naar u verwezen 
door een deelnemerscode, niet door naam. Philips ontvangt van Kempenhaeghe alleen de gecodeerde 
gegevens, dus geen direct identificerende gegevens. Deze gecodeerde gegevens worden in de 
privacywetgeving ook wel persoonsgegevens genoemd. In de tabel hieronder is te vinden om welke 
persoonsgegevens het voor deze studie gaat. 
 

Welke gegevens Doel Met wie gedeeld Bewaartermijn 

Audio microfoons 
slaapkamer 

analyse van 
geluidskenmerken 
snurken 

Kempenhaeghe en 
Philips 
 
 
 

Kempenhaeghe: Voor 
de bewaartermijnen 
van Kempenhaeghe 
kunt u contact 
opnemen met 
Kempenheaghe. 
 
Philips: Aan het eind 
van de studie wordt de 
data vernietigd of 
teruggegeven aan het 
instituut.  
  
 
 

Slaaphouding Om de invloed van 
lichaamspositie op 
snurken te bepalen 

Hoofdpositie  Voor het optimaliseren 
van de microfoon 
positie bij verschillende 
slaaphoudingen  

Ademhaling gemeten 
met borstbanden en 
luchtstroomsensor 

Analyseren van 
ademhaling en 
slaapapneu 

Snurken gemeten met 
microfoon op de hals 

Voor het vergelijken van 
snurkgeluiden van de 
microfoon op de hals 
ten opzichte van de 
snurkgeluiden die 
opgenomen zijn met de 
microfoons in de kamer  
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Registratie van 
slaapfases (wakker, 
lichte slaap, diepe slaap, 
droomslaap) 

Voor het onderzoeken 
van verschil in snurken 
tijdens verschillende 
slaapfases 

Leeftijd in jaren en 
geslacht  

 

Apneu/Hypopneu index 
(AHI)(aantal ademstops 
of sterk verminderde 
ademhalingen per uur)  

Voor het onderzoeken 
van overeenkomsten 
tussen snurkpatronen 
en de ernst van de 
slaapapneu 

 
Verder kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan: 

 Derde partijen die diensten aan ons leveren zoals: website hosting, informatietechnologie en 
gerelateerde infrastructuurvoorziening en controles. 
 

Wat is het doel en de wettelijke basis voor de verwerking? 
Op basis van wetenschappelijk onderzoek verwerkt Philips uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 Op basis van de snurkgeluiden proberen we meer inzicht te krijgen in slaapapneu. In de eerste fase 
van dit onderzoek zijn veel microfoons geplaatst en proberen we te bepalen wat de optimale 
positie is om snurkgeluiden goed te registreren.  

 Daarna proberen we op basis van de snurkgeluiden te voorspellen of iemand slaapapneu heeft.  
 
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen kan Philips uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende 
doelen: 

 Controles, om te verifiëren dat onze interne processen functioneren zoals bedoeld en verlopen 
volgens wettelijke, reglementaire of contractuele eisen; 

 Om te voldoen aan toepasselijke wetgeving - dit kan wetgeving buiten het land waar u woont 
omvatten; 

 Om te beantwoorden aan verzoeken van publieke en overheidsinstanties – dit kunnen instanties 
buiten uw woonland zijn; 

 Om mee te werken aan rechtshandhaving, bijvoorbeeld rechtshandhavingsverzoeken en 
opdrachten; 
 

Gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken voor de 
volgende doelen: 

 Als we persoonsgegevens anonimiseren, worden de gegevens niet langer beschouwd als 
persoonsgegevens. We kunnen dit doen om data te genereren, die we voor elk doel kunnen 
gebruiken en verstrekken. 

 
 
Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?  
We nemen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens 
binnen onze organisatie te beschermen. Als u redenen heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons 
niet langer veilig is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen zoals beschreven in de paragraaf “Hoe 
kunt u contact met ons opnemen?” onderaan deze privacyverklaring. 
 
Wat zijn uw rechten? 
Indien u: 

 Vragen heeft over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan; 

 Een verzoek tot inzage, rectificatie van uw persoonsgegevens of een beperking van de betreffende 
verwerking wilt indienen; 

 Een verzoek voor het wissen van uw persoonsgegevens wilt indienen; 
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 Uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens wilt intrekken, zonder dat dit afbreuk 
doet aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan; 

 Bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze gerechtvaardigde 
belangen; 

 Een verzoek wilt indienen om een digitale kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen met als 
doel de gegevens over te dragen aan een ander bedrijf (voor zover dit recht op 
gegevensoverdraagbaarheid van toepassing is volgens de geldende wet- en regelgeving),  

neemt u dan alstublieft contact met ons op zoals beschreven onder “Hoe kunt u contact met ons 
opnemen?” onderaan deze privacyverklaring. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met 
de toepasselijke wetgeving. 
 
Maak in uw verzoek duidelijk welke persoonsgegevens u zou willen wijzigen, of u wilt dat uw 
persoonsgegevens worden verwijderd, of laat ons weten welke beperkingen u wilt dat wij leggen op ons 
gebruik van uw persoonsgegevens. Om u te beschermen, kunnen we alleen verzoeken doorvoeren met 
betrekking tot de persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan de specifieke email die u gebruikt om uw 
verzoek te sturen en we moeten mogelijk uw identiteit controleren voordat we uw verzoek doorvoeren. 
We proberen uw verzoeken zo snel mogelijk uit te voeren als redelijkerwijs haalbaar is. 
 
Wees u ervan bewust dat we mogelijk bepaalde informatie moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden, 
er kunnen bijvoorbeeld wettelijke verplichtingen zijn om bepaalde informatie te bewaren. Als dit het geval 
is, kunt u de persoonsgegevens niet wijzigen of verwijderen totdat de desbetreffende bewaartermijn is 
verstreken. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De “Laatste versie” indicatie aan de bovenkant van deze 
privacyverklaring geeft aan wanneer deze voor het laatst is gewijzigd. Elke wijziging wordt van toepassing 
op het moment dat de herziene privacyverklaring wordt gepubliceerd. Als de wijziging een fundamentele 
verandering in de aard van de verwerking betekent (bijvoorbeeld een uitbreiding van de categorieën van 
ontvangers of data overdracht naar derde landen) of relevant voor u is en impact op u heeft, dan zullen we 
u op een expliciete en effectieve manier informeren voordat de wijziging van kracht wordt. 
 
Hoe kunt u contact opnemen?  
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over de manier waarop Philips uw 
persoonsgegevens gebruikt, neem dan contact op met onze gegevensbeveiligingsafdeling via dit contact 
formulier (https://www.philips.nl/c-e/questions-and-feedback.html) of via 
Philips Center HBT 16 
T.a.v.: Data Protection Officer 
P.O. Box 77900, 1070 MX  
Amsterdam, Nederland 
 
Meer informatie over de manier waarop Kempenhaeghe uw gegevens gebruikt kunt u vinden op de 
Kempenhaeghe website, of u kunt direct contact opnemen met Kempenhaeghe. 
 
U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie in uw land of 
regio, of waar een vermeende overtreding van geldende gegevensbeschermingswet plaatsvindt. 
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