
Ons Privacy beleid: 

 

 

1. Omvang dataset: 

Big data is populair, zo ook in de wereld van DNA-onderzoek. Sommige DNA-bedrijven onderzoeken duizenden genen en 

leveren een kleinschalig rapport aan de consument. Wij noemen dit data-gedreven bedrijven en staan hier ver vandaan. Het is 

belangrijk te melden dat wij alleen op de plaatsen in het DNA kijken waar we moeten zijn voor uw rapport, nergens anders. Ook 

ons lab in Scandinavië kijkt alleen maar op de plaatsen in uw DNA die nodig zijn voor de rapportage. 

 

2. Europees laboratorium: 

Ons laboratorium is gevestigd in Scandinavië, een bewuste keuze! Veel DNA-materiaal wordt naar Amerika gestuurd en de 

vraag is of het mogelijk is om gegevens in Amerika echt privé te houden. Er bestaat een privacywet in Amerika (Patriot act) die 

het lastiger maakt gegevens te beschermen. Niet voor niets is er een EU-US privacy shield nodig als er gevoelige gegevens 

met Amerika gedeeld worden. 

 

3. Barcode-systeem: 

Onze DNA-testen bevatten een registratiecode met een extra beveiligingscode en een systeem dat herkent of een sample is 

ingevoerd. Ons lab krijgt alleen het monster met de barcode toegestuurd en heeft dus geen persoonsgegevens van onze 

klanten. 

 

4. Geen enge ziektebeelden: 

Als u een DNA-lifestyle-onderzoek aanvraagt, wilt u wellicht niet met ziektebeelden geconfronteerd worden. Wij begrijpen dit en 

zorgen ervoor dat een lifestyle-onderzoek ook alleen over lifestyle gaat, niet over ziekten. Dit is overigens niet vanzelfsprekend, 

er zijn DNA-onderzoeken die ziektebeelden in lifestyle-pakketten verwerken. 

 

5. Het recht vergeten te worden: 

Omdat wij geen data-gedreven bedrijf zijn, vinden wij het geen enkel probleem als u gegevens wilt laten verwijderen. We slaan 

een kopie van uw rapport op zodat we u altijd nog een kopie kunnen sturen mocht u het kwijt zijn. Ook kunt u hierdoor op een 

later moment uw persoonlijke DNA-kookboek bestellen. Als u niet wilt dat we uw gegevens bewaren, dan kunt dat bij ons 

aangeven en verwijderen we al uw gegevens. 

 

6. Vernietiging sample: 

Wij kennen geen DNA-databank. Als uw DNA-onderzoek geslaagd is, wordt uw wangslijm-sample vernietigd. 


