DigiTrust B.V. verklaart dat het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg van

Sense Health B.V.
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NEN 7510-1:2017

Informatiebeveiliging in de zorg – deel 1

Managementsysteem voor het toepassingsgebied: Informatiebeveiliging gerelateerd aan: “De
reikwijdte van het ISMS betreft alle R&D en gegevens met betrekking tot de Niceday service
voor de GGZ en bedrijfsactiviteiten van Sense Health en Sense OS voor hun klanten in de
geestelijke gezondheidszorg. Het hosten van deze gegevens wordt verzorgd door een externe
partij. De reikwijdte van het informatiebeveiligingssysteem van Sense Health BV en Sense
Observation Systems BV omvat de bescherming van persoonsgegevens van (eind) gebruikers
van NiceDay, persoonlijke en financiële gegevens van medewerkers van Sense Health en
vertrouwelijke informatie van Sense Health, zowel fysiek als logische vorm, binnen en
buiten de fysieke kantoorruimte.
Het toepassingsgebied betreft alle aanvragen zoals vermeld in het autorisatiematrixdocument
(zie document) voor het beheer en de interface van alle ISMS-gerelateerde informatie.
Voor onze locatie in Bandung betreft het toepassingsgebied van het ISMS alle software
ontwikkelingsactiviteiten voor Sense Health en Sense OS in Nederland en gegevens met
betrekking tot de NiceDay GGZ-service”,
conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 6, 12/03/2020, waarin is gespecificeerd
welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er bestaan met
zorginstellingen.
Dit certificaat is alleen geldig in samenhang met het certificaataanhangsel met hetzelfde nummer, waarop de
van toepassing zijnde locaties met betrekking tot dit certificaat vermeld zijn.
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Behorende bij het certificaat met registratienummer: DGTN2020050201
Het managementsysteem voor informatiebeveiliging in de zorg van: Sense Health B.V.
Locaties en geregistreerde activiteiten
____________________________________________________________________________
Lloydstraat 5, 3024 EA te Rotterdam
De reikwijdte van het ISMS betreft alle R&D en gegevens met betrekking tot de Niceday
service voor de GGZ en bedrijfsactiviteiten van Sense Health en Sense OS voor hun klanten
in de geestelijke gezondheidszorg. Het hosten van deze gegevens wordt verzorgd door een
externe partij. De reikwijdte van het informatiebeveiligingssysteem van Sense Health BV en
Sense Observation Systems BV omvat de bescherming van persoonsgegevens van (eind)
gebruikers van NiceDay, persoonlijke en financiële gegevens van medewerkers van Sense
Health en vertrouwelijke informatie van Sense Health, zowel fysiek als logische vorm, binnen
en buiten de fysieke kantoorruimte.
Het toepassingsgebied betreft alle aanvragen zoals vermeld in het autorisatiematrixdocument
(zie document) voor het beheer en de interface van alle ISMS-gerelateerde informatie,
conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 6, 12/03/2020, waarin is gespecificeerd
welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er bestaan met
zorginstellingen.
Jl. Jurang No.51, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161
te Indonesië
Voor onze locatie in Bandung betreft het toepassingsgebied van het ISMS alle software
ontwikkelingsactiviteiten voor Sense Health en Sense OS in Nederland en gegevens met
betrekking tot de NiceDay GGZ-service”,
conform de verklaring van toepasselijkheid, versie 6, 12/03/2020, waarin is gespecificeerd
welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed en welke interfaces er bestaan met
zorginstellingen.
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