Algemene voorwaarden voor deelname aan Coronaz
1. Coronaz is de COVID-19 module van het Emma Platform. Het Emma platform is CE Medical Device
Class I gecertificeerd en de ontwikkelaar Medicine Men B.V. heeft de ISO 27001 en de NEN 7510
certificaten voor informatiebeveiliging in de zorg behaald. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op uw gebruik van Coronaz.
2. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten
en plichten bij het gebruik van Coronaz. Medicine Men kan deze algemene voorwaarden van
tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld vanwege verandering van wet- en regelgeving. Medicine Men zal u
hierover tijdig informeren. De meest actuele voorwaarden kunt u altijd raadplegen via de coronaz.nl
website.
3. Coronaz wordt ingezet als extra hulpmiddel vanwege de corona virus
uitbraak. De dienst is geen vervanging van spoedzorg of reguliere zorg. Iedereen kan altijd
gebruik (blijven) maken van de reguliere zorg. U bent in geen geval verplicht gebruik te maken
van Coronaz.
4. De Coronaz app geeft adviezen aan de hand van uw antwoorden op vragenlijsten. Deze adviezen
bieden geen waterdichte diagnose. U bent zelf verantwoordelijk om in te schatten of u hierop kan
wachten of dat u spoedzorg nodig heeft.
5. Coronaz is een crisismaatregel. Dat betekent dat wij nu niet kunnen inschatten wat er
precies gaat gebeuren. Om die reden behoudt Medicine Men zich het recht voor de reactietermijnen
aan te passen en/of te verruimen. Ook kan Medicine Men op ieder moment besluiten nieuwe
aanmeldingen voor Coronaz te weigeren en/of bestaande deelname te stoppen.
6. Coronaz is bedoeld voor persoonlijk gebruik. U kunt enkel gebruik maken van Coronaz als u 18 jaar
of ouder bent. Ook moet u in het bezit zijn van een koortsthermometer. Verder hebt u
een e-mail adres nodig waarop u mails kunt ontvangen en een geschikt mobiel device. Het gaat om
Android versie 7 of hoger OF Apple versie iOS12 of hoger. Ook moet u akkoord gaan met de
gebruikersvoorwaarden in de Emma 6 app (zie
https://medicinemen.eu/gebruiksvoorwaarden/?cat=c)
7. Gebruik van Coronaz voor gebruikers van de Emma 6 app is kosteloos.
8. Adviezen via Coronaz worden gegeven op basis van de informatie die u verstrekt. Wij verwachten
dat u juiste en volledige informatie over uw gezondheid geeft.
9. Medewerkers van Medicine Men kunnen (samen met u) besluiten de toegang tot de app te
sluiten. Ook kunt u altijd zelf uitloggen en de app verwijderen.
10. Medicine Men is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die verwerkt worden in de
app. Medicine Men verwerkt uw gegevens voor het doel zoals hierboven omschreven. Medicine Men
verwerkt uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het verstrekken van juiste gezondheidszorg,
het verbeteren van Coronaz en het Emma Platform en tevens noodzakelijk om redenen van
algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid. Medicine Men zal daarnaast enkel uw
geanonimiseerde gegevens gebruiken voor onderzoek om onder andere inzicht te krijgen in de
verspreiding van het corona virus. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
11. Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd uit de Emma 6 app stuurt u dan een e-mail naar
support@medicinemen.nl. Dit geldt ook bij verzoeken om inzage, rectificatie, aanvulling, beperking

of eventuele bezwaren. Wij zullen op zo kort mogelijke termijn reageren maar houdt u er rekening
mee dat dit door de corona virus uitbraak langer kan duren dan normaal.
12. De informatie die u via verstrekt via de app is medische informatie. Wij raden u daarom aan het
device waarmee u gebruik maakt van de Emma 6 app te beveiligen met een wachtwoord. Medicine
Men heeft maatregelen getroffen om uw privacy en de veiligheid en de betrouwbaarheid van de
gegevensuitwisseling te waarborgen.
13. U bent zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een internetaansluiting voor uw device en voor
de kosten daarvan. Medicine Men is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in de
beschikbaarheid van het internet.
14. Hebt u een klacht over Coronaz of de Emma 6 app? Voor vragen en advies kunt u terecht op
support@medicinemen.nl.
15. Indien u meent dat de gegevensverwerking binnen Coronaz niet in overeenstemming is met de
wet- en regelgeving, kunt u hierover een melding doen bij de Functionaris Gegevensbescherming
(FG) van Medicine Men.
16. De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van naleving van
privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) vindt u veel informatie, o.a. ook over privacyregelgeving en
gegevensverwerking in de zorg.
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