Overeenkomst BOOSTHNet
Deze overeenkomst is tussen 457 Independent BV als gegevensverwerker, verantwoordelijke en
vertegenwoordiger van het product BOOSTH en het online portal BOOSTHNET en u als gebruiker van
BOOSTHNET in de hoedanigheid van zorgprofessional. Deze overeenkomst heeft als primair doel het
vastleggen van de gebruikersvoorwaarden voor BOOSTHNet en de bescherming van de privacy van de
patiënten / gebruikers / spelers van BOOSTH.
BOOSTHNet
Een door BOOSTH gebouwd internetportaal voor professionals die een zakelijke relatie onderhouden met
BOOSTH. Het internetportaal heeft als primair doel om professionals toegang te geven tot beweegdata van
de specifieke BOOSTH speler die hiervoor toestemming heeft gegeven. BOOSTHNet is een monitor,
stimulatie- en communicatiemiddel voor de professional.
De ondergetekende
Door BOOSTH en de professionals die middels een persoonlijke inlogcode toegang hebben tot BOOSTHNet,
hierna te noemen als “gebruiker’ van BOOSTHNet.
Doelstelling BOOSTHNet
Het doel van BOOSTHNet is dat professionals de volgende handelingen kunnen verrichten:
• Het uitnodigen en toestemming vragen aan patiënten en/of hun ouders om de data welke voortkomen
uit het spelen van BOOSTH (gekoppeld aan de acytivity tracker) te tonen in BOOSTHNet voor die
specifieke BOOSTHNet gebruiker als onderdeel van het behandelplan en behandeling van de patiënt.
• Het uitnodigen van patiënten om een BOOSTH activity tracker (of andere data drager) te bestellen als
onderdeel van hun behandeling
• Het inzien van data gerelateerd aan beweeggedrag van aangemelde patiënten.
• Berichten toesturen naar de patiënt om deze te informeren en te motiveren bij het spelen / gebruiken /
dragen van BOOSTH
Geheimhoudingsverplichting
De gebruiker van BOOSTHNet verklaart middels ondertekening van deze overeenkomst dat hij zijn
persoonlijke inlogcode uitsluitend gebruikt voor zijn professionele werkzaamheden bij de in deze
overeenkomst genoemde instelling.
De inlogcode is strikt persoonlijk en mag dan ook niet aan derden worden gegeven. Alle informatie die
wordt verkregen via BOOSTHNet en de gegevens van betreffende patiënten vallen onder het
beroepsgeheim.
Misbruik inlogcode
Indien de gebruiker van BOOSTHNet vermoedens heeft dat zijn persoonlijke inlogcode onrechtmatig wordt
gebruikt, dient de gebruiker dit direct te melden aan BOOSTH. Dit kan schriftelijk middels info@boosth.nl
onder vermelding van misbruik inlogcode of telefonisch naar 0880080179.

BOOSTH behoudt zich het recht voor om de toegang tot BOOSTHNet te kunnen blokkeren, waarbij de
gebruiker voorafgaand geïnformeerd wordt.
Gegevens gebruiker
De door de gebruiker verstrekte gegevens worden uitsluitend en behoeve van de activiteiten op
BOOSTHNet gebruikt.
Informatieverstrekking
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de informatie op BOOSTHNet
besteden, is het mogelijk dat de informatie die op ons portaal wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
De informatie op ons portaal wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde
met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de gegevens die hij ter beschikking krijgt via BOOSTHNet. De
gebruiker heeft uitsluitend toegang tot de gegevens van patiënten die daarvoor toestemming hebben
gegeven aan u als BOOSTHNet gebruiker.

Ondergetekende gaat hierbij akkoord met de voorgaande voorwaarden van deze overeenkomst.
Voornaam:

……………………………………………………………………………………….

Achternaam:

………………………………………………………………………………………..

Functieomschrijving:

………………………………………………………………………………………..

E-mail werk:

………………………………………………………………………………………..

Naam instelling / praktijk:

………………………………………………………………………………………..

