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1) Voorwerp van de Algemene Gebruiksvoorwaarden
De huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna de «AGV») zijn onderworpen aan het Franse
recht en hebben als voorwerp de bepalingen vast te leggen voor de terbeschikkingstelling van de
internetsite https://www.iomet.fr (hierna «de Dienst»), van zijn ruimte voor de
gezondheidsprofessional https://www.pro.iomet.fr en van de toepassingen voor aangesloten
smartphones en tablets (hierna «de Toepassingen (Apps)») en de gebruiksvoorwaarden van de dienst
door gezondheidsprofessionals, osteopaten en naturopaten (hierna «de Gebruiker»). Naar de
internetsite iomet.fr, zijn ruimte voor de gezondheidsprofessional, de toepassingen voor aangesloten
smartphones en tablets wordt hierna verwezen met de term «De Diensten».
De Diensten zijn bestemd voor gezondheidsprofessionals, met name:
-

De medische beroepen: artsen, verloskundigen en tandheelkundigen volgens de artikelen
L. 4111-1 tot L. 4163-10 van de Franse wetgeving inzake Volksgezondheid (de "Code de la
Santé Publique, CSP").
De apotheekberoepen: apothekers, apothekersassistenten in een apotheek en in een
ziekenhuisapotheek volgens de artikelen L. 4211-1 tot L. 4244-2 van de Franse wetgeving
inzake Volksgezondheid.
De paramedische beroepen (verpleegkundigen, masseurs-kinesitherapeuten, pedicurenvoetkundigen, ergotherapeuten en psychomotorische revalidatiespecialisten, logopedisten
en orthoptisten, assistenten medische elektroradiologie en medische laboratoriumtechnici,
gehoorprothesespecialisten, opticiens-brillenmakers, prothese- en orthesemakers, diëtisten),
zorgkundigen, kinderverzorg(st)ers en ambulanciers volgens de artikelen L. 4311-1 tot L.
4394-3 van de Franse wetgeving inzake Volksgezondheid.

De diensten zijn ook bestemd voor de osteopaten, naturopaten.
De AGV kunnen op elk moment gewijzigd worden om onder meer te voldoen aan de evoluties op
wetgevend, gerechtelijk, redactioneel of nog technisch vlak. De Gebruiker verbindt zich er bijgevolg
toe om de laatste versie van de geldende AGV na te leven.
Door gebruik te maken van de Dienst en de Toepassingen, aanvaardt u kennis te nemen van de
hierna beschreven AGV en deze na te leven, maar ook het geheel van de geldende wettelijke en
regelgevende bepalingen.

2) Wettelijke vermeldingen
De huidige site (https://www.pro.iomet.fr) wordt geredigeerd door het bedrijf LABORATOIRE
NUTERGIA (hierna «Nutergia»), vertegenwoordigd door Antoine LAGARDE, SAS (vereenvoudigde
aandelenvennootschap) met een kapitaal van 253.400 €, waarvan de maatschappelijke zetel zich
bevindt te rue Claude Bernard, 12700 Capdenac - France, ingeschreven in het Handelsregister van
Rodez onder het nummer 006 380 042.
Nutergia is te bereiken via de volgende gegevens:
– Telefoon: +33 (0)5 65 64 71 51
– Adres: Laboratoire NUTERGIA –Service IoMET- BP 52 - 12 700 CAPDENAC - FRANCE
– E-mail: iomet@nutergia.fr
Gegevens over de redactionele inhoud:
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– Directeur van de publicatie: Antoine LAGARDE
De site wordt gehost door het bedrijf OVH, vertegenwoordigd door Octave KLABA, met het kapitaal
van 10 059 500 €, ingeschreven in het Handelsregister van RCS Lille Métropole onder het nummer
424 761 419 00045, waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt te 2 rue Kellermann – 59100
Roubaix – France.
Het bedrijf dat deze site pro.iomet.fr host, is te bereiken via de volgende gegevens:
Telefoon: 1007

3) Franse wet nr. 78-17 «Informatique et Libertés» van 6 januari 1978
Het gebruik van de Diensten houdt een verwerking van persoonsgegevens in, onderworpen aan de
Franse wet nr. 78-17 «Informatique et Libertés» van 6 januari 1978.
De bestanden en verwerking van persoonsgegevens worden aangegeven bij de Franse "Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL)", die een ontvangstbewijs heeft afgeleverd onder het
nummer 1915171 v 0 en de bepalingen naleeft van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978
betreffende informatica, bestanden en vrijheden.
a) Wat is een persoonsgegeven?
Volgens artikel 2 van de Franse wet van 6 januari 1978: «Wordt onder persoonsgegeven verstaan,
iedere informatie betreffende een direct of indirect geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke
elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar identiteit».
Persoonsgegevens die identificatie mogelijk maken zijn onder meer namen en voornamen, adres, emailadres, telefoonnummer van de Gebruiker.
b) Bestemmelingen van de gegevens
De informatieverwerking van de persoonsgegevens van de Gebruiker is toegewezen aan Nutergia.
Nutergia verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden
door te geven of bewust aan derden mee te delen.
c) Verwerking van de Gebruikersgegevens door Nutergia
Nutergia verzamelt de accountgegevens van de Gebruiker, namelijk de gegevens die noodzakelijk zijn
voor toegang tot de Diensten: login, naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en
beroep. De antwoorden op deze gegevens zijn overigens verplicht om toegang te krijgen tot de
Diensten. Bij ontstentenis van antwoord is toegang tot de Diensten onmogelijk.
Nutergia verzamelt eveneens de statistische gegevens, wat onder meer omvat: de
inschrijvingsdatum, het aantal uitgevoerde profielen, de geraadpleegde pagina's, het type
internetbrowser, de browsertaal, het IP-adres van de Gebruiker.
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d) Doel van de gegevensverwerking
De informatieverwerking uitgevoerd door Nutergia is bedoeld voor statistische doeleinden en maakt
het mogelijk de gegevens, de adviezen, de diensten en het versturen van de nieuwsbrieven bestemd
voor de Gebruiker optimaal aan te passen.
De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid van personen gebeurt
door en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Nutergia verbindt zich ertoe
geen enkele verwerking van deze gegevens uit te voeren.
e) Bewaring van de gegevens
De persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende een periode die strikt noodzakelijk is voor
het doel van de bovengenoemde verwerking, en dit gedurende de volledige periode van gebruik van
de dienst IoMET door de gezondheidsprofessional, meer bepaald tijdens de contractuele relatie.
Indien geen gebruik gemaakt wordt van de dienst gedurende 2 jaar, verbindt Nutergia zich ertoe uw
gebruikersgegevens te schrappen.
f)

Uw rechten

Overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 hebt u recht tot toegang. Door uw
toegangsrecht uit te oefenen, kunt u informeren naar het doel van de verwerking, het type
geregistreerde gegevens, de herkomst en de bestemmelingen van de gegevens, de eventuele
overdracht van deze informatie naar landen die niet tot de Europese Unie behoren, met de nadere
toelichting dat de huidige AGV dezelfde informatie bepalen.
U hebt tevens het recht om de gegevens die u aanbelangen te corrigeren, aan te vullen, te updaten,
te blokkeren of te verwijderen wanneer ze verkeerd, incorrect, onvolledig, achterhaald zijn of
wanneer het verzamelen, gebruiken, meedelen of bewaren van de betrokken gegevens verboden is.
Ten slotte hebt u recht van bezwaar, dat u om gegronde redenen mag uitoefenen. Zo kunt u zich
ertegen verzetten dat de gegevens die u aanbelangen verzameld, geregistreerd, verspreid,
meegedeeld of bewaard worden. Bovendien kunt u er zich zonder kosten tegen verzetten dat de
gegevens die u aanbelangen gebruikt worden voor commerciële prospectie.
Om één van deze rechten uit te oefenen, volstaat het een brief te richten, vergezeld van elk bewijs
van uw identiteit (fotokopie van de nationale identiteitskaart of paspoort) naar het volgende adres:
Laboratoire NUTERGIA – Service IoMET- BP 52 - 12 700 CAPDENAC - FRANCE.

4) Inhoud en toegang tot de Diensten
a) Inhoud van de Diensten
De Diensten bieden de Gebruiker een ruimte aan waar hij onder meer:
– bionutritionele profielen kan opstellen, gepersonaliseerd voedings- en levensstijladvies kan
geven en zo nodig een op de persoon afgestemde kuur met voedingssupplementen kan
samenstellen;
– het overzicht van de bionutritionele profielen kan bewaren;
– op de hoogte kan blijven van de wetenschappelijke actualiteit;
– meer kan vernemen over de IoMET tool (e-learning) om er vertrouwd mee te raken;
– meer kan vernemen over de zeven bionutritionele terreinen van Nutergia om er vertrouwd mee
te raken.
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Nutergia behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de
Inhoud van de Diensten te wijzigen (behalve de persoonsgegevens van de patiënt waartoe Nutergia
geen toegang heeft).
De informatie en de adviezen aangeboden door de Diensten zijn niet exhaustief en worden louter ter
informatie verstrekt, om de Gebruiker in zijn aanpak te ondersteunen. De informatie, de nutritionele
en voedingsadviezen en de dienstverlening aangeboden door de Diensten vervangen in geen geval,
direct of indirect, een consultatie, bezoek of diagnosestelling bij een gezondheidsprofessional. Ze
worden onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd.
De toepassing van de informatie, van de nutritionele en voedingsadviezen en van de inname van de
voorgestelde voedingssupplementen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
b) Toegang tot de Diensten
De pro.iomet.fr ruimte is uitsluitend en alleen bestemd en toegankelijk voor de Gebruikers, zoals
bepaald in artikel 1 van de huidige AGV, die een opleiding over de IoMET tool hebben gevolgd,
tijdens een praktische workshop of een studiedag met basisinformatie over IoMET.
De toegang tot deze ruimte gebeurt door identificatie van de Gebruiker, die zich vooraf moet
registreren om zijn login te verkrijgen en zijn wachtwoord in te voeren. De login en het wachtwoord
zijn strikt persoonlijk en moeten vertrouwelijk blijven. Om zich te registreren, moet de Gebruiker
over een geldig e-mailadres beschikken. Tijdens het eerste bezoek wordt de Gebruiker gevraagd een
inschrijvingsformulier in te vullen waar hem informatie gevraagd wordt die zijn identiteit en
hoedanigheid als gezondheidsprofessional aantoont.
De apparatuur (computer, software, telecommunicatiemiddelen zoals gsm's, enz.) die toegang tot de
Diensten mogelijk maakt, is uitsluitend ten laste van de Gebruiker, evenals de aansluitingskosten
voor Internet.
Eénzelfde persoonlijke ruimte kan geen toegang bieden tot twee Gebruikers of twee verschillende
personen.

5) Intellectuele eigendomsrechten
De toegang tot de Diensten verleent de Gebruiker een privaat en niet-exclusief gebruiksrecht.
Met uitzondering van de merken, logo's of elke andere inhoud die aan derden toebehoort, is de
inhoud van de Diensten, met name de databanken, teksten, logo's, grafische voorstellingen,
afbeeldingen, geluiden, iconen en andere kentekens de eigendom van Nutergia. Ze worden
beschermd door de bepalingen van de Franse wetgeving over Intellectuele Eigendom.
De tekens «NUTERGIA» et «IOMET» zijn gedeponeerde handelsmerken.
Elk gebruik van inhoud, benamingen en merken, met name hun reproductie, hun voorstelling of,
meer algemeen, hun exploitatie, geheel of gedeeltelijk, met welk middel en op welke drager ook,
zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Nutergia, is verboden en vormt een daad van
namaak, die zowel strafrechtelijk als burgerlijk bestraft wordt (artikelen L. 335-1 en volgende, L. 3432 en volgende en L. 716-1 en volgende van de Franse wetgeving over Intellectuele Eigendom).
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De creatie van internetlinks naar of uitgaande van de Diensten, de creatie van «mirror» sites die de
elementen van de Diensten volledig of gedeeltelijk bevatten, is strikt verboden.
Nutergia is eigenaar van de gezondheidsvragenlijst, «bionutritioneel IoMET profiel» of «balans»
genoemd. De Gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van deze vragenlijsten – integraal of
fragmenten ervan – uitsluitend in zijn relatie met zijn patiënt mee te delen. Hij verbindt zich ertoe ze
niet te publiceren of online te plaatsen op andere sites dan de IoMET site.
De demontage, de reverse engineering, de decompilatie van het geheel of een gedeelte van de
Diensten zijn eveneens verboden.
Elk gebruik of elke reclame met betrekking tot de Diensten of de tekens «IOMET» en «NUTERGIA»
moet vooraf aan Nutergia gemeld worden.

6) Persoonsgegevens van de patiënten van de Gebruiker
Het gebruik van de Diensten houdt een verwerking van persoonsgegevens in, onderworpen aan de
Franse wet nr. 78-17 «Informatique et Libertés» van 6 januari 1978.
De bestanden en verwerking van persoonsgegevens worden aangegeven bij de Franse "Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL)", die een ontvangstbewijs heeft afgeleverd onder het
nummer 1915171 v 0 en de bepalingen naleeft van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978
betreffende informatica, bestanden en vrijheden.
Bovendien mogen de gezondheidsprofessionals, zoals opgesomd door de Franse wetgeving inzake
Volksgezondheid in de artikelen L. 4111-1 tot L. 4163-10, L. 4211-1 tot L. 4244-2 en L. 4311-1 tot L.
4394-3, uitsluitend en onder hun exclusieve verantwoordelijkheid, persoonsgegevens met betrekking
tot de gezondheid van de personen verzamelen of verwerken, en dit alleen in het kader van artikel 8,
I, 6° van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978.
Nutergia verbindt zich ertoe deze gezondheidsgegevens niet te verzamelen of te verwerken. Deze
gegevens zijn dus bestemd voor en worden verzameld, bewaard en verwerkt onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
Verder verbindt Nutergia zich ertoe om, overeenkomstig artikel L. 4113-7 van de Franse wetgeving
inzake Volksgezondheid, geen gegevens voortkomend uit voorschriften of medische informatie bij
artsen of apothekers, voor commerciële prospectie- of promotiedoeleinden te verzamelen, aan te
leggen of te exploiteren.
In het geval dat dergelijke gegevens verzameld en verwerkt zouden worden, gebeurt dit onder de
exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

7) Medisch geheim
De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de bepalingen na te leven met betrekking tot het
medisch geheim waaraan hij gebonden zou zijn, waarvan de voornaamste teksten hierna volgen.
Artikel L. 1110-4 van de Franse wetgeving inzake Volksgezondheid:
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«Elke persoon die verzorgd wordt door een gezondheidsprofessional, -instelling of -netwerk of elke
andere organisatie die bijdraagt tot de preventie en de gezondheidszorg, heeft recht op eerbiediging
van zijn privéleven en het geheim van de gegevens die hem aanbelangen.
Behalve in afwijkende gevallen, expliciet bij wet bepaald, omvat dit geheim alle informatie over de
persoon waarvan de gezondheidsprofessional, elk personeelslid van deze instellingen of organisaties
en elke andere betrokken persoon heeft kennisgenomen, door zijn activiteit met deze instellingen of
organisaties. Dit geldt voor elke gezondheidsprofessional en voor alle professionals die een rol spelen
in het gezondheidssysteem».
Hetzelfde artikel bepaalt «De mededeling van deze informatie in strijd met het huidige artikel
verkrijgen of proberen verkrijgen, wordt bestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van
15 000 euro.»
Artikel R. 4127-4 van de Franse wetgeving inzake Volksgezondheid: «Het beroepsgeheim ingesteld in
het belang van de patiënten geldt voor elk arts in de bij wet vastgelegde bepalingen. Het geheim
omvat alles waarvan de arts heeft kennisgenomen in de uitoefening van zijn beroep, met andere
woorden niet alleen wat hem werd toevertrouwd, maar ook wat hij gezien, gehoord of begrepen
heeft.»
Artikel 226-13 van het Franse wetboek van Strafrecht: «De onthulling van geheime informatie door
een persoon die er kennis van heeft, hetzij door zijn toestand of door zijn beroep, hetzij door een
functie of tijdelijke opdracht, wordt bestraft met een jaar gevangenisstraf en een boete van 15 000
euro.»

8) Cookies
Om een optimale service te kunnen verlenen, maakt Nutergia gebruik van cookies op de
verschillende toestellen van de Gebruikers. Deze cookies worden onder meer gebruikt om de
toegang van de Gebruikers tot hun accounts te vergemakkelijken.
a) Wat is een cookie?
Een cookie of magic cookie is een hoeveelheid data die de server van de site die u momenteel
bezoekt, namelijk https://pro.iomet.fr/, op uw harde schijf opslaat. Deze informatie wordt op uw
apparatuur opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om
informatie te lezen en te registreren.
b) Parameterinstelling van uw internetbrowser
Het is mogelijk deze cookies uit te schakelen. Bovendien kan uw internetbrowser worden ingesteld
om u te informeren over de cookies die op uw apparatuur worden geplaatst en om u te vragen of u
ze al dan niet aanvaardt.
De parameterinstelling kan de toegangsvoorwaarden tot de Diensten wijzigen.
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9) Waarborgen en verantwoordelijkheden
a) Verklarings- en informatieverplichtingen
De Gebruiker verbindt zich ertoe de nodige stappen te ondernemen om de persoonsgegevens bij zijn
patiënten te verzamelen en te verwerken, overeenkomstig de geldende wettelijke en regelgevende
bepalingen.
De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn patiënten te informeren over de rechten waarover ze
beschikken op grond van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 (onder meer recht op toegang,
correctie en bezwaar).
Meer algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe gebruik te maken van de Diensten met eerbiediging
van de voor hem geldende wettelijke, regelgevende en medisch tuchtrechtelijke bepalingen.
b) Gezondheidsgegevens
De Gebruiker verbindt zich ertoe geen gezondheidsgegevens over zijn patiënten op de site
pro.iomet.fr te verzamelen en te verwerken. Nutergia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
een eventuele inbreuk.
Bovendien verbindt de Gebruiker zich ertoe alle bepalingen geformuleerd door de huidige AGV te
eerbiedigen en meer bepaald alle punten met betrekking tot de «6) Persoonsgegevens» en het «7)
Medisch geheim».
c) Inlichtingen en opleidingen
De beoogde informatie, adviezen en pedagogische tools vormen de inhoud van de Diensten. Deze
laatste zijn er onder meer op gericht de Gebruiker op de hoogte te houden van de wetenschappelijke
actualiteit, maar hem ook meer te leren over en vertrouwd te maken met de IoMET tool en de
verschillende functies en inhouden.
De informatie en de adviezen aangeboden door de Diensten zijn niet exhaustief en worden louter ter
informatie verstrekt, om de Gebruiker in zijn aanpak te ondersteunen. Hoewel Nutergia alle
mogelijke middelen inspant om een kwaliteitsvolle inhoud aan te bieden, kan de nauwkeurigheid en
de juistheid van de informatie en de adviezen die ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker,
niet gegarandeerd worden.
De informatie, de nutritionele en voedingsadviezen en de dienstverlening aangeboden door de
Diensten vervangen in geen geval, direct of indirect, een consultatie, bezoek of diagnosestelling bij
een gezondheidsprofessional. Ze worden onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd.
De toepassing van de informatie, de nutritionele en voedingsadviezen en de inname van
voorgestelde voedingssupplementen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
Bovendien kan Nutergia geen enkel resultaat garanderen door deze toepassing.
Foto's van de producten zijn niet contractueel. Overeenkomstig de geldende wetgeving worden de
voedingssupplementen aangeboden door Nutergia bij de DGGCRF aangegeven.
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d) Toegang tot de Diensten en prestaties
Om de Diensten te gebruiken, moet de Gebruiker in het bezit zijn van apparatuur, software, een
Internetaansluiting en de nodige parameterinstellingen voor de goede werking van de verschillende
geleverde diensten.
Hoewel Nutergia zich ertoe verbindt om de Diensten maximaal toegankelijk te houden, 7 dagen op 7
en 24 uur op 24, is het aan geen enkele verplichting onderworpen om dit te bereiken. De toegang
kan dus onderbroken worden, onder meer om redenen van onderhoud en updating, of om alle
andere redenen, of ze nu van technische aard zijn of voortvloeien uit een geval van overmacht of
toeval, zoals bepaald door de geldende wetgeving en rechtspraak.
Nutergia garandeert niet de prestaties van de Diensten, onder meer in geval van wijzigingen die zich
kunnen voordoen omwille van technische configuraties of de kwaliteit van het netwerk.
Nutergia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren of averij aan de
Diensten en, meer algemeen, mogelijk veroorzaakt verlies van gegevens en de gevolgen ervan.
e) Veiligheid en vertrouwelijkheid
Nutergia en zijn webhost passen veiligheidsmaatregelen toe voor de lokalen en de
informatiesystemen om elke vervalsing, beschadiging, toegang door niet-geautoriseerde derden tot
de persoonsgegevens te vermijden.
Nutergia kan de eliminatie van elk risico op ongerechtvaardigd gebruik van de gegevens niet
garanderen, onder meer in geval van slechte bewaring van de login en het wachtwoord van de
Gebruiker.
De Gebruiker is onderworpen aan een veiligheidsverplichting. Hij moet de noodzakelijke maatregelen
treffen om de vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonsgegevens en van de verzamelde
persoonsgegevens over de gezondheid van de personen en hun onthulling aan niet-geautoriseerde
derden vermijden.
f)

Wachtwoord

De bewaring van het wachtwoord nodig voor de toegang tot de Diensten valt uitsluitend onder de
verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
g) Hyperlinks
De Diensten kunnen hyperlinks bevatten die verwijzen naar andere sites beheerd door derden.
Nutergia heeft geen enkele controle over deze laatste sites en kan dus niet aansprakelijk worden
gesteld voor de inhoud, de informatie, de aangeboden producten of diensten, maar ook niet voor
eventuele directe of indirecte schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze sites.
h) Aansprakelijkheidsbeperking
Algemeen kan Nutergia niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, wat
ook de oorzaak, herkomst of gevolgen ervan kunnen zijn, die voortvloeit uit de toegang tot de
Diensten of de onmogelijkheid van toegang, van het gebruik van de Diensten, van het gebruik van
producten of de diensten vermeld door de Diensten.
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10)

Financiering

Deze site aanvaardt noch ontvangt enig reclamefonds en wordt volledig door Nutergia gefinancierd.
Datum van inwerkingtreding: 01/09/15
Laatste herziening: 22/12/15
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