Algemene voorwaarden
Een ieder die gebruik maakt van de Stichting Biobank Oost Nederland (STIBION) heeft kennis
genomen van, en gaat akkoord met, onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden voor gebruik van STIBION
Het gebruik van STIBION wordt bepaald door deze overeenkomst. STIBION is een stichting
zonder winstoogmerk die de afname, de opslag, het beheer en de uitgifte van urine- en
bloedmonsters in combinatie met gezondheidsgegevens van de donor, verzorgt. STIBION is
gevestigd aan de Hengelosestraat 500, 7521 AN, Enschede, Nederland. STIBION biedt geen
medisch advies en stelt geen diagnose.
STIBION geeft partijen die geïnteresseerd zijn in haar monsters en gegevens een persoonlijke,
niet overdraagbare en niet exclusieve licentie voor het gebruik van haar dienst voor de duur
van het betreffende contract.
De gebruiker van STIBION is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid (o.a. goede virusscanner)
en integriteit van de computer waarmee de website geraadpleegd wordt, en de gegevens
worden overgedragen.

STIBION dienstverlening
STIBION neemt bloed en urine af van deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven.
Bloed wordt verwerkt tot plasma en opgeslagen in gecontroleerde vriezers bij een
temperatuur van -80 graden Celsius. Urine wordt verwerkt tot cel vrije urine en opgeslagen in
gecontroleerde vriezers bij -20 graden Celsius.
Gegevens van deelnemers die daarvoor toestemming hebben gegeven, worden verkregen
door middel van vragenlijsten die de deelnemers invullen, via huisartsen en van nationale
gegevensbanken zoals PALGA en IKNL. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde
server. STIBION handelt in overeenstemming met nationale en internationale regels op het
gebied van veilige informatieoverdracht.
STIBION stelt lichaamsmateriaal en gegevens van deelnemers in geanonimiseerde vorm ter
beschikking aan partijen die onderzoek doen naar gezondheidsmonitoring en vroege detectie
van ziekte, mits een onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de daartoe bevoegde
toetsingscommissie.
STIBION handelt conform normen zoals 'informatiebeveiliging in de zorg, NEN7510, 7511 en
7512' en normen voor het veilig gebruik van wachtwoorden (NEN12251). Alleen de
deelnemers, hun behandelend artsen en de biobank beheerder hebben toegang tot de
persoonsgegevens. Bescherming van de privacy wordt beschreven in de privacy verklaring.

Beschikbaarheid STIBION dienstverlening
STIBION streeft naar een beschikbaarheid van haar dienstverlening van 24 uur per dag, 7
dagen per week (24/7). Hiervoor heeft STIBION verschillende technische maatregelen

genomen. STIBION kan niet garanderen dat de 24/7 beschikbaarheid in alle gevallen
gerealiseerd wordt. STIBION aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm
dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van
de informatie van deze site danwel voortkomend uit technische gebreken.

Verwijzing Nederland ICT voorwaarden 2014
Naast bovenstaande zijn op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten van STIBION,
voor zover niet in tegenspraak met bovenstaande, de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van
toepassing, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.
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