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1. INLEIDING
Deze nota geeft gedetailleerde uitleg over de verwerking van persoonsgegevens door MintT SA ( "MintT" ) in het kader van de ISA-dienst (Intelligent
Sensor for Ageing) met betrekking tot (i) Verordening 2016/679 van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming- "AVG" ), van toepassing vanaf 25 mei 2018 en (ii) de
Belgische wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens, die een aanvulling vormt op de AVG
(aangenomen op 30 juli 2018 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5
september 2018, de datum van inwerkingtreding).
In het kader van de verwerking van persoonsgegevens gekoppeld aan de ISAdienst zijn de tussenkomende partijen enerzijds MintT en anderzijds medical
(de "Klant" ).
2. VERWERKINGSACTIVITEITEN VAN PERSOONSGEGEVENS
De levering van de ISA-dienst vereist de verwerking van persoonsgegevens
door MintT en door de Klant. MintT zal verschillende soorten verwerkingsactiviteiten uitvoeren.
Verwerkingsactiviteiten:
• beheer van de toegang van de administrator tot het
valdetectiesysteem;
• beheer van de sensoren;
• beheer van de kamerstatus en waarschuwingen
van valdetectie;
• beheer van de opvolging van de statuten van de kamer
(historiekgegevens);
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• beheer van de functie "nauwe opvolging".
MintT en de Klant worden, afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten, gekwalificeerd als verwerkingsverantwoordelijke, onderaannemer of derde in het kader
van de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens met betrekking tot de
ISA-dienst.

A/ Beheer van de toegang van de administrator tot het valde3

tectiesysteem
a. Categorieën van betrokkenen
Deze verwerkingsactiviteit omvat de toegang van de administrator tot het ISA-systeem via het platform dat toegankelijk zal zijn
via een subdomein op naam van de Klant (bijv. https://naamklant.mintt.app). De interface voor het alarmbeheer, voor de
"nauwe opvolging" (oogsymbool), het kamerbeheer, het beheer
van de opvolging van de vallen en het beheer van gebruikersprofielen is beschikbaar op dit platform.
De Klant krijgt administrator-toegang tot het door MintT gegenereerde platform.
De toegang tot het platform voor andere personen dan de administrator wordt beheerd door de Klant.
b. Categorieën verwerkte persoonsgegevens
• gegevens van de contactperso(o)n(en) bij de Klant:
naam, voornaam, e-mail, naam van de klant;
• identificatiegegevens: gebruikersnaam (bepaald
door de klant) en paswoord;
• toegangs- en wijzigingslogs;
• toegangs- en wijzigingsrechten.
c. Doel van de verwerking en wettelijke grondslag

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de legitieme belangen van MintT (namelijk zijn contractuele verplichtingen
tegenover de Klant nakomen) en van de Klant (namelijk om het
personeel dat is aangeduid om toegang te krijgen tot het platform
te identificeren en te beheren; dit draagt bij tot de naleving van de
wettelijke toezichtverplichting van de Klant).
d. Kwalificatie van de verwerkingsverantwoordelijke/onderaannemer
In het kader van deze activiteit zal MintT als enige verwerkingsverantwoordelijke optreden voor zover MintT als enige de doeleinden
(toegang tot het ISA-platform) en de middelen van de verwerking
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Het doel van de verwerking is het beheer en de administratie van
de toegang tot het platform.

bepaalt (creatie en configuratie van het systeem, voorafgaande
voorwaarden en gegevens die nodig zijn voor het verlenen van
toegang, enz.).
We dienen op te merken dat in het kader van de toegang tot het
platform voor andere personen dan de administrator, de Klant
de verwerkingsverantwoordelijke is. Hiervoor moet de Klant zijn
personeel op de hoogte brengen van deze verwerkingsactiviteit.
B/ Beheer sensoren
a. Beschrijving
De installatie van de sensoren kan worden uitgevoerd door MintT
of door de Klant (of een van hun respectievelijke onderaannemers).
Het beheer van de sensoren wordt gedaan door MintT. Als onderdeel van deze activiteit zullen de sensoren in de kamers diepte- en
intensiteitsdata genereren (ruwe beelden), die vervolgens worden
gebruikt om gesegmenteerde beelden aan te maken. Op basis van
de gesegmenteerde beelden detecteert het in de sensor geïnstalleerde algoritme van MintT een mogelijke val.
b. Categorieën van betrokkenen
• ziekenhuispatiënten (kamers uitgerust met
sensoren);
• personeel van de Klant.
c. Categorieën verwerkte persoonsgegevens
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• beelden en sequenties gegenereerd door het
ISA-systeem: dieptegegevens, intensiteitsdata en
gesegmenteerde beelden.
• sensornummers(hostnaam en GUID [16 tekens
volgens de RFC41222-norm] bepaald door MintT),
kamernummer, overeenkomstige Klant. (De link
tussen de naam van de patiënt en de sensor/kamer
wordt gemaakt via de systemen van de Klant; de
naam van de bewoner/patiënt wordt niet verwerkt
door MintT.)

d. Doel van de verwerking en wettelijke grondslag
Het doel van de verwerking is het beheren van de installatie van
5

de sensoren in de kamers, het controleren van de goede werking
ervan, het onderhoud en het aanmaken van gesegmenteerde beelden door het vastleggen van punten.
De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de legitieme
belangen van MintT (d.w.z. zijn contractuele verplichtingen jegens
de Klant nakomen, voor alle betrokken categorieën van personen)
en van de Klant (d.w.z. de implementatie van het ISA-systeem,
dat bijdraagt tot de naleving van de wettelijke verplichting van
de Klant om toezicht te houden, voor alle betrokken categorieën
van personen).
e. Kwalificatie van de verwerkingsverantwoordelijke/
onderaannemer
In het kader van deze activiteit wordt MintT beschouwd als de
enige verwerkingsverantwoordelijke voor zover MintT de doeleinden en middelen van de verwerking bepaalt (installatie van de
sensoren, productie van de software en algoritme voor de verwerking van de ruwe gegevens, configuratie van het systeem, bepaling
van de gegevens die nodig zijn om de sensor te identificeren).
C/ Beheer van de kamerstatus en waarschuwingen
van valdetectie
a. Beschrijving
Standaard bestaat de status van de kamer uit een "afwezigheid van detectie". Drie soorten bewegingsdetectie kunnen een
verandering veroorzaken in de status van de kamer: verplaatsingen, beweging in bed of vallen.

b. Categorieën van betrokkenen
• ziekenhuispatiënten (kamers uitgerust met
sensoren);
• personeel van de klant (verwerking enkel door de
klant).
c. Categorieën verwerkte persoonsgegevens
6
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In geval van een valdetectie wordt een waarschuwing aangemaakt
die de betreffende Klant in staat stelt de val te behandelen en de
nodige zorgen te verlenen. De kennisgeving aan de Klant vereist
dat persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Daarnaast impliceert de status van de kamer de verwerking van persoonsgegevens door de Klant.

• gegevens van het verplegend personeel die
binnen de instelling bekend zijn: telefoonnummer
(verwerking enkel door de klant) ;
• valwaarschuwing (datum, tijd, kamernummer);
• gegevens gesegmenteerde beelden (in geval van
valdetectie wordt een opname van de beelden
over de periode van 30'' voorafgaand aan de val en
de daaropvolgende 4' naar de Klant gestuurd; de
beelden worden dus bewaard gedurende een totale
periode van 4'30'' in geval van een valdetectie);
• status van de kamer (geen detectie/verplaatsing/
beweging in bed/val).
d. Doel van de verwerking en wettelijke grondslag
Het doel van de verwerking is het beheren van valdetectiewaarschuwingen.
De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de legitieme
belangen van MintT (d.w.z. zijn contractuele verplichtingen jegens
de Klant nakomen, voor alle betrokken categorieën van personen)
en van de Klant (d.w.z. de implementatie van het ISA-systeem,
dat bijdraagt tot de naleving van de wettelijke verplichting van
de Klant om toezicht te houden, voor alle betrokken categorieën
van personen).
e. Kwalificatie van de verwerkingsverantwoordelijke/onderaannemer
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MintT wordt beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke. De
gegevens worden echter wel doorgegeven aan de Klanten, die ze
voor hun eigen doeleinden kunnen verwerken (bijv. als bewijs van
de goede uitvoering van hun toezichtverplichting).

D/ Beheer van de opvolging van de statuten van de kamer
(historiekgegevens)
a. Beschrijving
De Klanten kunnen genieten van een gecentraliseerd systeem,
per kamer, van de historiek van de beweging in bed, verplaatsingen en vallen, wat tot een betere patiëntenzorg leidt. Er kan een
koppeling worden ontwikkeld om de communicatie tussen DPI en
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het MintT-systeem te verzekeren. Met deze koppeling kunt u een
val die door het systeem en de kwalificatie-elementen is geregistreerd, koppelen aan een patiëntendossier.
b. Categorieën van betrokkenen
• ziekenhuispatiënten (kamers uitgerust met
sensoren)
c. Categorieën verwerkte persoonsgegevens
• historiek van de bewegingen, verplaatsingen
en valwaarschuwing(en) (datum, tijdstip,
kamernummer);
• gegevens gesegmenteerde beelden (enkel bij een
val - opname van de beelden over de periode van
1’30'' voorafgaand aan de val en de daaropvolgende
4' ).

d. Doel van de verwerking en wettelijke grondslagen
Het doel van de verwerking is de opvolging van een val en de organisatie garanderen van de verzorging door de Klant ten gunste
van de patiënt.
De wettelijke grondslagen worden in fine bepaald door de Klant
(als verwerkingsverantwoordelijke), maar zullen waarschijnlijk de
volgende zijn: (i) de verwerking is noodzakelijk voor preventieve
geneeskunde, medische diagnose, gezondheidszorg, en (ii) de verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van
de Klant (d.w.z. de naleving van de wettelijke toezichtverplichting
van de Klant).

In het kader van deze verwerkingsactiviteit is de Klant verantwoordelijk voor de verwerking en is MintT de onderaannemer.
MintT biedt immers enkel een vrij te gebruiken en nuttige IT-dienst
aan om een eventuele val optimaal op te volgen.
E/ Beheer van de functie "nauwe opvolging"
a. Beschrijving
De functie "nauwe opvolging" laat toe om, in bepaalde beperkte
8
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e. Kwalificatie van de verwerkingsverantwoordelijke/onderaannemer

gevallen waarover de Klant beslist, de gesegmenteerde beelden in
real time te bekijken om na te gaan of een persoon die als risicovol
is geïdentificeerd, zou zijn gevallen zonder dat het systeem het
heeft gedetecteerd of om de aanwezigheid of afwezigheid van een
patiënt in zijn bed te controleren.
b. Categorieën van betrokkenen
• ziekenhuispatiënten (kamers uitgerust met
sensoren);
• bezoekers van de kamers uitgerust met sensoren;
• personeel van de Klant.
c. Categorieën verwerkte persoonsgegevens
• gesegmenteerde beelden in real time;
• datum en tijdstip van de raadpleging; personeelslid
dat de raadpleging heeft gedaan;
• kamernummer.
d. Doel van de verwerking en wettelijke grondslag
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Het doel van de verwerking is om gesegmenteerde beelden in realtime te bekijken om ervoor te zorgen dat een persoon die gevaar
loopt niet is gevallen of om te controleren of deze aanwezig of
afwezig is in bed.
De wettelijke grondslagen worden in fine bepaald door de Klant,
maar zullen waarschijnlijk de volgende zijn: (i) de verwerking is
noodzakelijk voor preventieve geneeskunde, medische diagnose,
gezondheidszorg, en (ii) de verwerking is noodzakelijk met het oog
op de legitieme belangen van de Klant (d.w.z. de naleving van de
wettelijke toezichtverplichting van de Klant).
e. Kwalificatie van de verwerkingsverantwoordelijke/onderaannemer
In het kader van deze verwerkingsactiviteit is de Klant verantwoordelijk voor de verwerking en is MintT de onderaannemer.
MintT biedt immers alleen een videobewakingsdienst aan.
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3. DOCUMENTATIE OVER DE NALEVING VAN DE VERPLICHTINGEN
INZAKE GEGEVENSBESCHERMING
MintT zorgt ervoor dat het zijn klanten alle hulp biedt die nodig is opdat de
Klanten hun verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming makkelijker kunnen nakomen.
Deze documenten zijn de volgende:
• voorbeeld van een kennisgeving voor de patiënten;
• voorbeeld van een kennisgeving voor de bezoekers (zichtbaar
op te hangen in de uitgeruste kamers)
• voorbeeld van een kennisgeving van MintT voor het personeel
van de Klant, waarop de Klant zich kan baseren om zijn personeel
te informeren;
• voorbeeld van een register van verwerkingsactiviteiten.
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Houd er rekening mee dat dit voorbeelden zijn en dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om de juistheid en adequaatheid ervan te controleren.
Hoewel er afdoende inspanningen zijn geleverd om deze voorbeelden op te
stellen, worden ze geleverd in de staat zoals ze zijn, en het gebruik van deze
voorbeelden gebeurt op eigen risico van de Klant. MintT SA staat niet in voor
de juistheid, adequaatheid, volledigheid of actualiteit van de voorbeelden of
de inhoud ervan. MintT SA is niet verantwoordelijk voor de verstrekte voorbeelden en is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere
of gevolgschade of schade voor winstderving of verlies van winst, inkomen,
goodwill, gebruik van gegevens, geleden door u of een derde partij, als gevolg
van het gebruik van de voorbeelden.
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