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Definities:
SOFTWAREFIRMA

Een softwarefirma actief in de Belgische gezondheidssector

MEDEWERKER

Een natuurlijk persoon in dienst bij SOFTWAREFIRMA aangesteld om
software ten behoeve van de Belgische gezondheidssector te ontwikkelen,
te onderhouden of te beheren.

Ondergetekende 1 erkent MEDEWERKER te zijn en als zodanig niet gebonden te zijn aan enig
medisch beroepsgeheim.
Ondergetekende 1 verbindt zich eraan enig certificaat ter beschikking gesteld door, namens of ten
behoeve van het eHealth-platform enkel te gebruiken voor het testen en ondersteunen van de
integratie van basisdiensten door het eHealth-platform ter beschikking gesteld in software of een
dienst, gemaakt of ingericht door ondergetekende 1 of de firma waarvoor hij werkzaamheden verricht.
Het is nadrukkelijk verboden om hoger vermelde certificaten te gebruiken om persoonsgegevens, al
dan niet betreffende de gezondheid, te verwerken in de zin van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
voor andere doeleinden dan vermeld in voorgaande alinea.
Ondergetekende 1 mag onderhavig certificaat enkel gebruiken voor zover hij of zij werkzaam is voor
SOFTWAREFIRMA en voor zover ondertekende ook daadwerkelijk betrokken is bij de ontwikkeling,
het onderhoud of het beheer van software voor de Belgische gezondheidssector.
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Ondergetekende 2 bevestigt:
1
• Rechtsgeldig vertegenwoordiger te zijn van SOFTWAREFIRMA.
• Dat hiervoor genoemde MEDEWERKER bij SOFTWAREFIRMA is aangesteld om software
ten behoeve van de Belgische gezondheidssector te ontwikkelen, te onderhouden of te
beheren.
• Dat SOFTWAREFIRMA de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor ieder oneigenlijk
gebruik van het hoger vermeld ter beschikking gesteld certificaat.
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Er dient bewijs geleverd te worden dat “Ondergetekende 2” de softwarefirma rechtsgeldig kan
verbinden. Dit bewijs kan geleverd worden door een kopie van de statuten waarin de bevoegdheden worden
toegewezen en kopie van de benoeming van de betrokkene (of bevestiging van een eventuele delegatie van
bevoegdheden aan de vermelde persoon).
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