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Privacy verklaring van Academic Software Consulting B.V., in het kort ASC, is statutair geregistreerd onder
de naam “Brainbox ICT B.V.” en tevens handelend onder de naam “Bureau Zorginnovatie”.
Wie zijn wij?
Wij zijn een besloten vennootschap die software –en innovatiediensten verleend, zoals implementatie,
maatwerk softwareontwikkeling, scholing en promotie van innovaties, het organiseren van innovaties en
meer. Op onze websites vind je meer informatie over de diversiteit van onze diensten. We leveren onder
meer de producten PhDTrack, De Zorginnovatiewinkel en Showroom Zorg van Nu.
Wat doet ASC ter bescherming van mijn privacy?
We hebben maatregelen genomen in lijn met de wetgeving van de AVG en verzamelen uitsluitend
gegevens om ons werk goed uit te kunnen voeren. We doen dat met grote zorgvuldigheid en beloven
nooit op enige manier misbruik te maken van persoonsgegevens of andere privacygevoelige gegevens.
Wat doen jullie met mijn gegevens?
We verzamelen alleen gegevens waarmee we ons werk voor jou op de meest efficiënte wijze kunnen
uitvoeren. Deze persoonlijke, professionele en financiële gegevens gebruiken we alleen om onze
diensten te kunnen leveren, facturen te versturen of je op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Kan ik zien welke data jullie van mij gebruiken?
Dat kan zeker. In het softwarepakket PhDTrack kun je zelf alle data zien en exporteren. De systemen die
wij gebruiken voor administratie en beheer van onze eigen werkprocessen bevat soms ook gegevens,
zoals factuurgegevens of een nieuwsbrief. Als je een mail zullen we zo snel mogelijk je laten zien welke
data we hebben en kunnen we op verzoek dat ook verwijderen.
Worden mijn gegevens overgedragen over grenzen binnen of buiten de EU?
We maken gebruik van diverse handige tools van Amerikaanse bedrijven zoals Mailchimp en Slack. De
bedrijven waar wij software van in gebruik hebben, die (nog) niet in Europa hun gegevens opslaan
voldoen aan de EU-U.S. privacy shield framework. We leggen buiten contact -en mailgegevens geen
informatie buiten de EU vast. Een overzicht van de software die we gebruiken en waarvoor, vind je op
onze website.
Hoe veilig zijn jullie servers en computers?
We werken zoveel mogelijk in de cloud op beveiligde verbindingen (SSL). Lokaal opgeslagen gegevens
staan op computers met antivirus software en versleutelde harde schijven. De software die we gebruiken
wordt up to date gehouden en gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers.
Met wie neem ik contact op als ik belangrijke vragen heb over ASC en privacy beleid?
Voor meer informatie over PhDTrack of ASC kun je mailen naar het volgende e-mailadres:
info@academicsoftwareconsulting.nl
Voor meer informatie over De Zorginnovatiewinkel of Showroom Zorg van Nu van Bureau Zorginnovatie
kun je mailen naar info@dezorginnovatiewinkel.nl

