
Diagnose.me Privacy Policy 
 
This is the Privacy Policy of Diagnose.me B.V., Dorpsdijk 63, 
4156AM Rumpt, Netherlands (“Company”, “us”, “our” or 
“we”). This Privacy Policy explains how we collect and use 
any persona data of the user (“User” or “you”) of our 
services (“Services”). Our Services include all of our 
websites including diagnose.me and applications including 
AIDA and AIDA Coach. 
 
 
Any protected health information that you provide to us is 
also subject to the General Data Protection Regulation 
2016/679 (“GDPR”). 
 
This Privacy Policy may be changed over time. You are 
advised to regularly review this Privacy Policy for possible 
changes. This Privacy Policy was last changed on 1 March 
2020. 
 
 
By using our Services you give us consent to process your 
personal data as described in this Privacy Policy. 
 

Політика Конфіденційності Diagnose.me 

Це Політика конфіденційності Diagnose.me B.V., 
Дорбстійк 63, 4156AM місто Рампт, Нідерланди 
(“Компанія”, “нас”, “наші”, ”наш” чи “ми”). Ця Політика 
Конфіденційності пояснює, як ми збираємо та 
використовуємо будь-які персональні дані користувача 
("Користувач" або "Ви") наших послуг ("Послуги"). Наші 
послуги включають усі наші веб-сайти, включаючи 
diagnose.me та додатки AIDA та AIDA Coach. 

Будь-яка захищена інформація про охорону здоров’я, 
яку ви нам надаєте, також підпадає під дію Загального 
Регламенту Захисту даних 2016/679 ("GDPR"). 

Ця Політика конфіденційності з часом може бути 
змінена. Вам рекомендується регулярно переглядати 
цю Політику Конфіденційності щодо можливих змін. Ця 
Політика конфіденційності востаннє була змінена 1 
березня 2020 року. 

Використовуючи наші Послуги, ви даєте згоду на 
обробку ваших персональних даних, як описано в цій 
Політиці конфіденційності. 

1. 
What personal data we hold 
 

1. 
Які особисті дані ми маємо 

1.1 
When you register to use our Services, you provide us with 
basic information such as your email, date of birth, and if 
you have been granted the use of our Services trough one 
of our partners we may ask you to provide us with an 
identifier you have with such partner. 

1.1 
Коли ви реєструєтесь для використання наших Сервісів, 
ви надаєте нам базову інформацію, таку як адреса 
Вашої електронної пошти, дата народження і якщо вам 
було надано користування нашими послугами через 
одного з наших партнерів, ми можемо попросити вас 
надати нам ідентифікатор, який ви маєте з цим 
партнером. 

1.2 
When you use our Services to order a second opinion 
report, you may provide us with medical data such as 
gender, age, anamnesis, medical imaging data (including X-
ray, CT scan, MRI, PET, Ultrasound, Mammography), and 
medical reports. 

1.2 
Використовуючи наші Послуги для замовлення сервісу 
другої медичної думки, ви можете надати нам такі 
медичні дані, як стать, вік, анамнез, дані медичних 
зображень (включаючи рентген, КТ, МРТ, ПЕТ, УЗД, 
мамографію) та медичні звіти. 

1.3 
When you use our Services to talk to a specialist via the 
phone, video or audio conference, messaging, or email, we 
may store a record of such communication. 

1.3 
Коли ви використовуєте наші Сервіси для розмови з 
фахівцем через телефон, відео- чи аудіоконференцію, 
обмін повідомленнями чи електронною поштою, ми 
можемо зберігати запис такого спілкування. 

1.4 
When you use our personalized digital information 
Services, you may provide us with lifestyle, nutrition, 
fitness, illness, and symptoms information. 

1.4 
Використовуючи наші персоналізовані цифрові 
інформаційні послуги, ви можете надавати нам 
інформацію про спосіб життя, харчування, фітнес, 
хвороби та симптоми. 

1.5 
When you use our applications, we may with your express 
permission import data from your device from third-party 
services such as Apple HealthKit and Google Fit. Such 

1.5 
Коли Ви використовуєте наші додатки, ми можемо за 
вашим дозволом, імпортувати дані з вашого пристрою 
зі сторонніх служб, таких як Apple HealthKit та Google Fit. 



imported data may include your heartbeat rate, number of 
steps taken, distance traveled, the intensity of your physical 
activity, and sleep patterns. You must explicitly grant us the 
permission to read and write such data to and from Apple 
HealthKit and Google Fit. You can grant or deny permission 
separately for each type of data. You may also revoke such 
permission at any time. 

Такі імпортовані дані можуть включати частоту 
серцебиття, кількість виконаних кроків, пройдену 
відстань, інтенсивність фізичного навантаження та 
режим сну. Ви повинні прямо надати нам дозвіл на 
читання та записування таких даних до та від Apple 
HealthKit та Google Fit. Ви можете надати або 
заборонити дозвіл окремо для кожного типу даних. Ви 
також можете будь-коли відключити такий дозвіл. 

1.6 
When you make any payments while using our Services, 
your payment information is processed directly by a third-
party payment processor. We do not have access to your 
card number. 

1.6 
Коли ви здійснюєте будь-які платежі під час 
використання наших Сервісів, ваша платіжна інформація 
обробляється безпосередньо стороннім процесором 
платежів. Ми не маємо доступу до номера вашої 
платіжної картки. 

1.7 
When you use our websites and applications, we may 
automatically collect your technical and usage information. 
 
 
1.7.1 Technical information is information about your 

device such as your device model, operating system 
and version, browser, time zone, and IP address. 

1.7.2 Usage information is information about your use of 
our Services such as the time of your visit, the 
specific page or screen you visit, the length of such 
visits, and your interaction with our Services (such 
as button presses, clicks, mouse-overs, scrolling). 

1.7.3 We may work with partners who provide us with 
analytical tools. We may use cookies and similar 
tools to collect this information. Please see our 
Cookie Policy which is appended at the bottom of 
this Privacy Policy. 

1.7   
Коли ви використовуєте наші веб-сайти та додатки, ми 
можемо автоматично збирати вашу технічну 
інформацію та інформацію про використання. 
 
1.7.1 Технічна інформація - це інформація про ваш 

пристрій, така як модель вашого пристрою, 
операційна система та версія, браузер, часовий 
пояс та IP-адреса. 

1.7.2 Інформація про використання - це інформація 
про ваше використання наших Сервісів, таких як 
час вашого візиту, конкретна сторінка або екран, 
який ви відвідуєте, тривалість таких відвідувань 
та ваша взаємодія з нашими Сервісами (такі як 
натискання кнопок, кліки, перехід миші, 
прокручування). 

1.7.3 Ми можемо працювати з партнерами, які 
надають нам аналітичні інструменти. Ми 
можемо використовувати файли cookie та 
подібні інструменти для збору цієї інформації. 
Перегляньте нашу політику щодо cookie, яка 
додається внизу цієї Політики Конфіденційності. 

2. 
Who is the controller of your data? 
 

2. 
Хто є контролером ваших даних? 

2.1 
The Company is the controller for the processing of your 
personal data. The Company has notified the Dutch Data 
Protection Authority (DDPA) in The Hague of its processing 
of personal data. The notification indicates what data are 
processed by the Company and for what purpose and to 
which persons or entities the data will be provided. 

2.1 
Компанія є контролером обробки ваших персональних 
даних. Компанія повідомила Нідерландське Управління 
Захисту Даних (Dutch Data Protection Authority (DDPA) ) у 
Гаазі про обробку персональних даних. У повідомленні 
вказується, які дані обробляються Компанією та з якою 
метою, яким фізичним особам чи юридичним особам 
дані будуть надаватися. 

3.  
For what purpose do we process your personal data? 
 

3. 
З якою метою ми обробляємо Ваші особисті дані? 



3.1 
Email address 
 
3.1.1 To provide access to our Services and for the 

necessary communication between you and our 
Services. 

3.1.2 To notify you of updates to our Services. 
3.1.3 To communicate our offerings to you on an 

infrequent basis. 

3.1 
Адреса електронної пошти 

3.1.1 Забезпечити доступ до наших Сервісів та 
необхідну комунікацію між вами та нашими 
Послугами. 

3.1.2 Щоб повідомити Вас про оновлення наших. 
3.1.3 Сервісів.Повідомляти вам про наші пропозиції 

час від часу. 

3.2 
Date of birth, partner identifier 
 
3.2.1 To verify your eligibility to use our Services. 

3.2 
Дата народження, ідентифікатор партнера 
 
3.2.1 Щоб підтвердити свою придатність                  

використовувати наші Послуги. 

3.3 
Medical data such as gender, age, anamnesis, medical 
imaging data, and medical reports. 
 
3.3.1 We process your medical data for the purpose of 

delivering it to the specialist of your choice so that 
the specialist can deliver a report to you. Your 
relationship with the specialist is governed by the 
separate Report Agreement between you and the 
specialist. The provision of health personal data is 
necessary for conclusion and performance of the 
Report Agreement and provision of related 
services, to which you have granted your explicit 
approval by executing the Report Agreement. 

3.3.  
Медичні дані, такі як стать, вік, анамнез, дані медичних 
зображень та медичні звіти. 
 
3.3.1 Ми обробляємо ваші медичні дані для того, щоб 

передати їх спеціалісту, якого Ви обрали, щоб 
спеціаліст міг зробити Вам звіт. Ваші стосунки зі 
спеціалістом регулюються окремою Угодою про 
Звіт між Вами та фахівцем. Надання 
персональних даних щодо охорони здоров’я 
необхідне для укладення та виконання Угоди 
про Звіт та надання супутніх послуг,  яким Ви 
надали своє явне схвалення, виконавши Угоду 
про звіт. 

3.4 
The record of your text, audio, or video communication 
with our specialists or support staff. 

3.4.1 To improve our Services. 

3.4 
Запис вашого текстового, аудіо- чи відеозв'язку з 
нашими спеціалістами або службою підтримки. 

3.4.1 Щоб покращити наші Послуги. 

3.5 
Your lifestyle, nutrition, fitness, illness, symptoms, and 
medical condition information as provided by you. 
 
 
3.5.1 To provide you with personalized digital 

information Services. 

3.5 
Інформація про Ваш спосіб життя, харчування, фізичну 
форму, хвороби, симптоми та медичний стан, що 
надаються Вами. 
 
3.5.1 Для надання персоналізованих цифрових 

інформаційних послуг. 

3.6. 
Your Apple HealthKit and Google Fit activity data. 

3.6.1 We use the activity data for the purpose of 
providing you with the application AIDA Coach. 

3.6 
Ваші дані про активність з HealthKit Apple та Google Fit. 

3.6.1 Ми використовуємо дані про активніть, щоб 
надати вам додаток AIDA Coach. 

3.7 
Your technical and usage information 
 
 

3.7.1 We analyze your and other users technical and 
usage data in order to improve your and other 
users’ experience of using our Services, 
troubleshoot problems, update our Services 
and/or develop new ones. 

3.7 
Ваша технічна інформація та інформація про 
використання 
 

3.7.1 Ми аналізуємо Ваші технічні дані, та дані 
інших користувачів, та дані щодо 
використання, щоб покращити досвід та 
використання інших користувачів щодо 
використання наших Сервісів, усунути 



неполадки, оновити наші Послуги та / або 
розробити нові. 

4. 
Sharing your data with others 

4. 
Обмін Вашими даними з іншими 
 

4.1 
We will never sell or give your personal data to a third party 
to be used for a third-party marketing purposes. 

4.1 
Ми ніколи не продаватимемо чи надаватимемо Ваші 
особисті дані третій стороні з метою використання для 
сторонніх маркетингових цілей. 

4.2 
We use third parties for certain processes, such as website 
hosting. As far as these third parties have access to 
personal data in order to execute these processes, we have 
taken the required organizational and contractual measures 
to ensure that your personal data are exclusively processed 
for the purposes mentioned above. 

4.2. 
Ми використовуємо послуги третіх сторін для певних 
процесів, таких як хостинг веб-сайтів. Наскільки ці треті 
сторони мають доступ до персональних даних для 
здійснення цих процесів, ми вжили необхідні 
організаційні та договірні заходи для забезпечення 
виключної обробки ваших персональних даних для 
цілей, зазначених вище. 

4.3 
We may disclose your information in response to 
subpoenas, court orders, or other legal requirements; to 
exercise our legal rights or defend against legal claims; to 
investigate, prevent, or take action regarding illegal 
activities, suspected fraud or abuse, violations of our 
policies; or to protect our rights and property. 

4.3 
Ми можемо розголосити Вашу інформацію у відповідь 
на судові позови, ухвали суду чи інші юридичні вимоги; 
здійснювати свої законні права або захищатись від 
юридичних вимог; розслідувати, запобігати чи вживати 
заходів щодо незаконної діяльності, підозри у 
шахрайстві чи зловживанні, порушеннях нашої політики; 
або для захисту наших прав та власності. 

4.4 
We use LiveAgent service for the purpose of improving the 
customer experience by implementing chat box and call 
agent into the web and mobile applications. The service 
does not have access to your data directly unless you share 
the data through the communication channel with us.  

4.4 
Ми використовуємо сервіс LiveAgent з метою 
поліпшення досвіду роботи з клієнтами, впроваджуючи 
чат-скриньку та дзвінки  агенту у Інтернеті та мобільних 
додатках. Сервіс не має доступу до Ваших даних 
безпосередньо, якщо Ви не поділитесь даними по 
каналу зв'язку з нами. 

4.5 
We do not use the information gained from Apple HealthKit 
or Google Fit for advertising or similar services. 

4.5 
Ми не використовуємо інформацію, отриману від Apple 
HealthKit або Google Fit для реклами чи подібних послуг. 

4.6 
We do not disclose any information gained from Apple 
HealthKit or Google Fit to a third party without the express 
permission from the user. 

4.6 
Ми не розголошуємо будь-яку інформацію, отриману 
від Apple HealthKit або Google Fit, третій стороні без 
явного дозволу користувача. 

4.7 
We do not sell information gained from Apple HealthKit or 
Google Fit to advertising platforms, data brokers, or 
information resellers. 

4.7 
Ми не продаємо інформацію, отриману від Apple 
HealthKit або Google Fit, рекламним платформам, 
брокерам даних або торговим посередникам. 

4.8 
While using our Services, you may choose to utilize services 
offered by one of our Partners. In such case you will leave 
our platform and our partner may be able to identify that 
you came from our platform. All information collected in 
such case is subject to their privacy policy and other terms.  

4.8 
Під час використання наших Сервісів Ви можете 
користуватися послугами, пропонованими одним із 
наших партнерів. У такому випадку Ви залишите нашу 
платформу, і наш партнер може виявити, що Ви 
прийшли з нашої платформи. Вся інформація, зібрана в 
такому випадку, підпадає під їх політику 
конфіденційності та інші умови.  

5. 
For what period do we retain your personal data? 

5. 
На який період ми зберігаємо Ваші особисті дані? 



 

5.1 
Personal data will be stored on your account until you 
delete this data or ask us to do so. Hard copies of the data 
are automatically destroyed after one year of storage.  

5.1 
Особисті дані зберігатимуться у Вашому обліковому 
записі до тих пір, поки Ви не видалите ці дані або не 
попросите нас це зробити. Паперові копії даних 
автоматично знищуються після року зберігання. 

6. 
May persons below the age of 16 provide personal data? 

6. 
Чи можуть особи, які не досягли 16 років, надавати 
особисті дані? 
 

6.1 
Persons below the age of 16 may only provide us with 
personal data if they have written permission of one of 
their parents or their legal guardian who has read this 
Privacy Policy. 

6.2 
Особи, які не досягли 16-річного віку, можуть надати 
нам особисті дані лише у тому випадку, коли вони 
мають письмовий дозвіл одного з батьків або їх 
законного опікуна, який прочитав цю Політику 
Конфіденційності. 

7. 
How do we secure the data? 

7. 
Як ми захищаємо дані? 
 

7.1 
Your privacy is guaranteed at all times. Your personal data 
are treated strictly confidential and we have taken the 
appropriate technical and organizational security measures 
against loss or unlawful processing of this data. To this 
purpose we use several security techniques including 
secure servers, firewalls and encryption, as well as physical 
safeguard of the locations where the data is stored. All 
communication with the app and website requires HTTPS. 
Passwords are hashed, not stored, using industry-standard 
methods. 

7.1 
Ваша конфіденційність гарантована завжди. Ваші 
особисті дані обробляються суворо конфіденційно, і ми 
вжили відповідних технічних та організаційних заходів 
безпеки проти втрати чи незаконної обробки цих даних. 
Для цього ми використовуємо кілька методів захисту, 
включаючи захищені сервери, брандмауері та 
шифрування, а також фізичний захист місць, де 
зберігаються дані. Для всього спілкування з додатком та 
веб-сайтом потрібна HTTPS розгирення. Паролі 
хешируються, не зберігаються, з використанням 
стандартних методів. 

8. 
Who to address regarding questions and requests of 
access, removal etc. 

8.  
До кого звертатися з приводу питань та запитів 
доступу, видалення тощо. 
 

8.1 
You can request access to the data that we hold about you 
at any time, and have these corrected or removed by 
sending a request to privacy@diagnose.me or 
 
Diagnose.me B.V. 
Kingsfordweg 103 
1043 GP Amsterdam  
The Netherlands 
 
We can charge a (low) reimbursement fee. 

8.1 
Ви можете в будь-який час надіслати запит на доступ до 
даних, які ми зберігаємо про Вас, і виправити їх або 
вилучити, надіславши запит на privacy@diagnose.me або 
 
Diagnose.me B.V. 
Kingsfordweg 103 
1043 GP Amsterdam  
The Netherlands 
 
Ми можемо стягувати (низьку) плату за відшкодування. 

8.2 
Contact details of person responsible for data protection: 
 
Lukas Alner 
Email: privacy@diagnose.me 
Phone: + 421 2 21025074 

8.2 
Контактні дані особи, відповідальної за захист даних: 
 
Лукаш Алнер 
Електронна пошта: privacy@diagnose.me 
Телефон: + 421 2 21025074 



8.3 
You are entitled to lodge a complaint with a supervisory 
authority: 
 
Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA) 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 
 
 
For more information please visit: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-
dpa/contact-us 

8.3 
Ви маєте право подати скаргу до контролюючого 
органу: 
 
Нідерландський Орган Захисту Даних  
(Голландський DPA) 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 
 
Для отримання додаткової інформації відвідайте: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-
dpa/contact-us 

 

Cookie Policy 

 

 

Політика щодо файлів cookie 

1. 
Our websites use cookies. A cookie is a small text file that 
we send to your internet browser so that we are able to 
recognize your browser when you return. Cookies can 
collect data on your use of our websites such as which 
pages are visited and the duration of each visit. When you 
use our websites, the cookie sends data to us. 

1. 
Наші веб-сайти використовують файли cookie. Файл 
cookie - це невеликий текстовий файл, який ми 
надсилаємо до вашого веб-переглядача, щоб ми могли 
розпізнати Ваш веб-переглядач при поверненні. Файли 
cookie можуть збирати дані про ваше використання 
наших веб-сайтів, наприклад, які сторінки відвідуються 
та тривалість кожного відвідування. Коли ви 
використовуєте наші веб-сайти, cookie надсилає нам 
дані. 

2. 
We do not retain a cookie longer than necessary. We use 
session cookies and permanent cookies: 
 
(i) A session cookie can track usage such as the webpages 

you visit and what options you use. When you close the 
internet browser, the session is ended and the cookie is 
deleted. 

(ii) A permanent cookie enables our websites to recognize 
you at a subsequent visit. 

2. 
Ми не зберігаємо файли cookie довше, ніж потрібно. Ми 
використовуємо сесійні файли cookie та постійні файли 
cookie: 
(i) Сеанс cookie може відстежувати використання, 

наприклад, веб-сторінки, які ви відвідуєте, та які 
параметри ви використовуєте. Коли ви закриєте 
Інтернет-браузер, сеанс закінчується, а файл 
cookie видаляється. 

(ii) Постійний файл cookie дозволяє нашим веб-
сайтам розпізнавати вас при наступному 
відвідуванні. 

3. 
The Company stores cookies that are essential in providing 
the functionalities of our websites. If you do not wish to 
receive any cookies at all, you may set your browser to 
refuse cookies altogether. Please note that in that case you 
may no longer be able to use all the functionalities of our 
websites. 

3. 
Компанія зберігає файли cookie, які є важливими для 
забезпечення функціональності наших веб-сайтів. Якщо 
ви взагалі не бажаєте отримувати файли cookie, Ви 
можете налаштувати веб-переглядач взагалі 
відмовлятися від файлів cookie. Зверніть увагу, що в 
такому випадку ви більше не зможете використовувати 
всі функції наших веб-сайтів. 

4. 
Your choices: 
 
4.1 Only if you have given prior consent, we place 
cookies that are not strictly necessary for providing the 
functionalities of our websites. Through such non-strictly 
necessary cookies we collect information about your use of 
our websites and remember your preferences. Examples of 
collected information are which pages are visited and the 

4. 
Ваш вибір: 
 
4.1 Тільки якщо ви дали попередню згоду, ми 
розміщуємо файли cookie, які не є строго необхідними 
для забезпечення функціональності наших веб-сайтів. 
Через такі не суворо необхідні файли cookie ми 
збираємо інформацію про Ваше використання наших 
веб-сайтів і пам’ятаємо Ваші вподобання. Прикладами 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us


length of each visit. Through these cookies we aim to 
improve your and others’ experience of using our Services. 
If you do not consent to cookies being placed, these 
cookies will be blocked. 

 
 
 

4.2 Only if you have given prior consent, we will use 
Google Analytics' cookies. If you do not consent to the 
placement of such cookies, these cookies will be blocked. 
Google Analytics is a web analysis service that is offered by 
Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses cookies to 
analyze the usage of websites by Users. Google uses 
aggregated statistical data to give us an insight into the way 
users use our Services. Google may only provide this data 
to third parties if Google is required to do so by law, or to 
the extent that third parties process this data on behalf of 
Google. 

 

зібраної інформації є, які сторінки відвідуються та 
тривалість кожного відвідування. Завдяки цим файлам 
cookie ми прагнемо покращити Ваш та досвід  інших від 
використання наших Сервісів. Якщо ви не даєте згоду на 
розміщення файлів cookie, ці файли cookie будуть 
заблоковані. 

 
4.2 Тільки якщо Ви надали попередню згоду, ми 
будемо використовувати файли cookie Google Analytics. 
Якщо Ви не даєте згоду на розміщення таких файлів 
cookie, ці файли cookie будуть заблоковані. Google 
Analytics - це послуга веб-аналізу, що пропонує компанія 
Google Inc. («Google»). Google Analytics використовує 
файли cookie для аналізу використання веб-сайтами 
користувачами. Google використовує узагальнені 
статистичні дані, щоб зрозуміти, як користувачі 
користуються нашими Сервісами. Google може надавати 
ці дані третім сторонам лише в тому випадку, коли 
Google вимагає цього зробити законом або в тих 
випадках, коли треті сторони обробляють ці дані від 
імені Google. 

 


