
myMerlin™  تطبيق
ملخص إشعار خصوص�ة تطبيق الهاتف المحمول وملخص الموافقة

تار�ــــخ اإلصدار:  أب��ل 2021
 

كة �Abbo تطبيق  ™myMerlin ("التطبيق")، والذي ينقل الب�انات إ� ش�كة رعا�ة المر��  ™Merlin.net ع� موقع ("Merlin.net") (وُ�شار تقدم ��
Pacese�er, كة � الالزم لك.  توفر �� إليهما س�ً�ا ع� أنهما "Services") �ح�ث �مكن لطب��ك أو لع�ادتك مراق�ة جهاز القلب عن ُ�عد وتقد�م العالج الط��

.Merlin.net موقع (Abbo� ات�  .Inc (إحدى ��

مون �حما�ة معلوماتك الشخص�ة. يوضح إشعار الخصوص�ة والموافقة ("إشعار الخصوص�ة") ك�ف�ة التعامل مع المعلومات الشخص�ة للخدمات وماذا � نحن مل��
� إشعار الخصوص�ة هذا.  ون��د أن نقدم لك

نفعل للحفاظ ع� معلوماتك الشخص�ة الخاصة �ش�ٍل آمن.  ونحن ع� درا�ة أن ال�ث�� من المعلومات مدرجة ��
ملخًصا �مكن الوصول إل�ه �سهولة حول ك�ف�ة تعاملنا مع معلوماتك الشخص�ة وك�ف نحميها ونحتفظ بها ونخزنها وحول ك�ف�ة اإلفصاح عنها. لم��د من

المعلومات، �مكنك االطالع ع� +ن�ذة عن الخدمات وكذلك +أمان المعلومات الشخص�ة أدناە.
 

، لتفهم تماًما ك�ف�ة معالجتنا لمعلوماتك �ذا الملخص غ�� شامل. لذلك ستحتاج إ� قراءة األقسام المتعلقة ب�شعار الخصوص�ة الواردة ف�ما ���
الشخص�ة.

� أو
و�� �ستخدم المعلومات الشخص�ة عند إعداد التطبيق، وتتضمن هذە المعلومات تار�ــــخ م�الدك والرقم ال�سلس�� للجهاز.  �ما �ستخدم عنوان ب��دك اإلل���

رقم هاتفك ألغراض المصادقة أثناء إقران جهاز مراق�ة القلب.  فهذا التطبيق ينقل معلومات من جهازك إلينا، و�ذا اتصلت �خدمة العمالء لدينا، فسوف نحتفظ
� أدخلها مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك ع� موقع .  �اإلضافة إ� ذلك فإننا �ستخدم المعلومات الشخص�ة ال�� � � الدعم الف��

�سجل منفصل يتعلق �طل�ك لتل��
Merlin.net.  لم��د من المعلومات، �مكنك االطالع ع� +جمع معلوماتك الشخص�ة ومعالجتها، وكذلك +األقسام المخصصة ل�ل دولة �ما ��� أدناە.

� تتضمن تلك المتعلقة �سالمة األجهزة الطب�ة امات القانون�ة، وال�� � : (1) لنقدم لك هذا التطبيق؛ (2) لالمتثال لالل�� إننا �ستخدم معلوماتك الشخص�ة ف�ما ���
وجودتها وتحس�نها؛ (3) إلجراء ال�حث، �مجرد أن يتم حجب المعلومات الشخص�ة واستخدام األسماء المستعارة وتجم�عها وعدم ال�شف عنها أو أي� مما سبق،
جري �حًثا لفهم ك�ف�ة استخدام منتجاتنا وخدماتنا وفعال�ة ذلك وما يتعلق �دراسات األدلة الواقع�ة.

ُ
و�ناء عل�ه يتعذر تحد�د ه��تك من خالل االسم.  نحن ن

اطات القانون�ة األخرى، +ال�حث، كة �Abbo لمعلوماتك الشخص�ة، +األجهزة الطب�ة، واالش��  لم��د من المعلومات �مكنك االطالع ع� +استخدام ��
. +االحتفاظ �المعلومات الشخص�ة ف�ما ���

 
نحن نحد ��امة من الذين �شارك معهم معلوماتك الشخص�ة، ولن ن�يع هذە المعلومات ألطراف خارج�ة لتحقيق مصالحنا التجار�ة.  نحن �شارك المعلومات
� دعم وتقد�م المساعدة التقن�ة للخدمات، وألغراض االمتثال، وإلجراء ال�حوث، أو إلجراء استكشاف لألخطاء

�ات التا�عة لنا، للمساعدة �� الشخص�ة مع ال��
و�صالحها�ولل�شخ�ص والتحل�ل األوسع لل�شف عن مشا�ل النظام. لم��د من المعلومات، �مكنك االطالع ع� +حاالت اإلفصاح عن المعلومات الشخص�ة،

. كة �Abbo إ� المعلومات الشخص�ة عند تقد�م "الخدمات" إ� مقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك ف�ما ��� وكذلك +وصول ��

ا معينة ف�ما يتعلق �معلوماتك الشخص�ة، فإننا س�ستج�ب لهذە الطل�ات.  لم��د من المعلومات، �مكنك االطالع ع� +ك�ف�ة
ً
إذا �ان موقعك �منحك حقوق

. وصول األفراد إ� المعلومات الشخص�ة وتصح�حها وحقوقك ف�ما ���
 

� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة. لم��د من المعلومات، �مكنك االطالع ع� +تخ��ن الب�انات
إننا نخزن المعلومات الشخص�ة المتعلقة �الخدمات ع� خوادم ��

. �ما أننا نوص�ك أ�ًضا �الرج�ع إ� +األح�ام الخاصة ��ل دولة، ح�ث قد تكون هناك أح�ام إضاف�ة وكذلك +نقل المعلومات الشخص�ة ع�� الحدود ف�ما ���
تطبق اعتماًدا ع� �لد إقامتك.

 
� ب�اناتك الشخص�ة عند تقد�م الرعا�ة

� المقام األول وط�ح جميع االستفسارات المتعلقة �الخدمات.  ع�ادتك �� "جهة التح�م" ��
ُير�� التواصل مع ع�ادتك ��

و�دك أنت وع�ادتك �الخدمات.  إذا �ان لد�ك أي أسئلة أو تعل�قات تتعلق � الطب�ة إل�ك.  نحن "جهة المعالجة" لمعلوماتك الشخص�ة ن�ا�ة عنهم ل��
� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة، �مكنك االتصال

� ع� privacy@abbo�.com. إذا كنت موجودا ��
و�� �د اإلل��� �الخصوص�ة، �مكنك االتصال بنا عن ط��ق ال��

Abbo� �
�� � � أو االتصال �الهيئة المحل�ة لحما�ة ب�اناتك. تكون تفاص�ل االتصال المتعلقة �مسؤول حما�ة الب�انات األورو�� �مسؤول حما�ة الب�انات األورو��

�اإلضافة إ� معلومات االتصال المف�دة األخرى متاحة ع� www.EU-DPO.abbo�.com. لم��د من المعلومات، �مكنك االطالع ع� قسم +اتصل بنا ف�ما
. ���

 
� أو التطبيق عند استخدام التطبيق ف�ما �عد.

و�� �د اإلل��� ات الماد�ة، فسوف ن�بهك �ذلك عن ط��ق ال�� � حالة تحد�ث إشعار الخصوص�ة هذا مع التغي��
��

. � إشعار الخصوص�ة �ذا ف�ما ���
ات ��  لم��د من المعلومات، �مكنك االطالع ع� +التغي��



™ myMerlin
إشعار خصوص�ة تطبيق الهاتف المحمول والموافقة

تار�ــــخ اإلصدار:  أب��ل 2021
 

Abbo� كة كة �Abbo) ش�كة رعا�ة الم��ض ع�� موقع Merlin.net™ (" Merlin.net ").  تقدم �� �ات التا�عة ل�� كة  .Pacese�er, Inc (إحدى �� تقدم ��
كة تطبيق الهاتف المحمول  ™myMerlin (" التطبيق") (و�شار إ� موقع Merlin.net والتطبيق �اسم " الخدمات").  �ش�� إشعار الخصوص�ة هذا إ� ��
� الوال�ات المتحدة

� وال�ة إلينوي، ��
�� ،Abbo� Park �

�ات �Abbo، ومقرها �� "�Abbo"، �ما �ش�� "نحن"، أو "إننا"، أو "لدينا�الخاص بنا" إ� مجموعة ��
األم��ك�ة.

� تتضمن المعلومات المتعلقة �الصحة. �صف إشعار الخصوص�ة هذا م �حما�ة المعلومات الشخص�ة، وال�� � نحن ندرك أهم�ة حما�ة الب�انات والخصوص�ة ونل��
كة �Abbo لهذە المعلومات عند استخدامك لهذە الخدمات. كة �Abbo لمعلوماتك الشخص�ة، وك�ف�ة استخدام �� ك�ف�ة جمع ��

� ذلك المعلومات
� هذا التطبيق، ألنه ينطبق ع� معالجة ونقل وتخ��ن معلوماتك الشخص�ة، �ما ��

ُيّر�� قراءة إشعار الخصوص�ة هذا �عنا�ة ق�ل ال�سج�ل ��
�ات التا�عة لنا، . �ما ينطبق ع� معالجة معلوماتك الشخص�ة لدى ال�� �ات التا�عة لها �ما هو موضح ف�ما ��� كة �Abbo و�عض ال�� المتعلقة �الصحة ل��

ولدى معالجينا إذا لزم األمر، لحل مشا�ل خدمة العمالء المتعلقة بهذە الخدمات.

�ات الفرع�ة أو ع�� كة �Abbo أو ال�� �ات األخرى التا�عة ل�� � تمت معالجتها أو جمعها من ال�� ال ينطبق إشعار الخصوص�ة هذا ع� المعلومات الشخص�ة ال��
كة �Abbo.  قد �ستخدم الطب�ب التطبيق من Merlin.net �اإلضافة إ� وسائل أخرى، مثل مواقع �Abbo األخرى، ومرا�ز اتصال العمالء األخرى ���

� تم معالجتها أو تجم�عها من خالل هذە األسال�ب. ها من الخصوص�ة للمعلومات الشخص�ة ال�� الس�اسات وغ��
 

: � أنك تق�ل إشعار الخصوص�ة هذا، وتقر �ما ��� � هذا التطبيق واستخدامه، �ع��
إن �سج�لك ��

تؤكد أنك �لغت السن القانون�ة لقبول إشعار الخصوص�ة؛
وأنك توافق ع� إشعار الخصوص�ة هذا وتق�ل �ه، إما �األصالة عن نفسك، أو ن�ا�ة عن شخص آخر لد�ك عل�ه سلطة فعل�ة للقبول ن�ا�ة عنه �ش�ل

. �
قانو��

 �أن استخدامك لهذا التطبيق والخدمات �خضع إلشعار الخصوص�ة �ذا، ولمعالجة
ً
من خالل قبول إشعار الخصوص�ة والموافقة، فإنك تقر �احة

ا لما يوضحه إشعار الخصوص�ة.
ً
� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة، وفق

المعلومات الشخص�ة ونقلها، �ما ��
 

� ذلك
� أنك تقدم موافقة ��حة ع� معالجة معلوماتك الشخص�ة، �ما ��

� تق�م بها، فإن النقر ع� "قبول" أو "موافق" �ع��
عندما يتطلب قانون الدولة ال��

� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة.
المعلومات المتعلقة �الصحة ونقل معلوماتك الشخص�ة إ� خوادم ABBOTT الموجودة ��

 
.ABBOTT كة � لتقد�م معلومات شخص�ة ل��

ام قانو�� � إنك تقدم موافقتك �ذە طوًعا ب�رادتك الحرة، وتقر �أنك لست ملزًما �أي ال��
 

+معلومات عنا

.Jot Dx™ ICM وكذلك ("ICM ") جهاز مراق�ة القلب القا�ل لإلدخال ™Confirm Rx ،كة المصنعة لهذا التطبيق كة �Abbo �� ال�� ��

Abbo� كة كة فرع�ة تا�عة ل�� كة St. Jude Medical, LLC، و�� كة تا�عة ل�� كة  .Pacese�er, Inc �� مقدم الخدمة ع�� موقع Merlin.net. (و�� �� ��
.United States of America  ،California 91342  ،Sylmar  ، Valley View Court 15900  ومملوكة لها �ال�امل)، وعنوانها Laboratories

� ب�اناتك الشخص�ة المستخدمة �غرض تقد�م الرعا�ة الطب�ة لك. و�كون مقدم الرعا�ة الصح�ة لك هو
مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك هو المتح�م ��

� الخصوص�ة وحما�ة الب�انات المعمول بها. المسؤول عن ك�ف�ة معالجة هذە الب�انات وعن ضمان أن المعلومات المنقولة من خالل الخدمات تتوافق مع قوان��
� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا، �ما �كون لها مع��

� حما�ة الب�انات �� � قوان��
� الب�انات، ع� تع��فه ��

�س�ند اإلشارة إ� "المتح�م" ��
� أي �لد آخر تق�م ف�ه.

� حما�ة الب�انات والخصوص�ة حيثما �ان ذلك منط�ًقا �� � قوان��
� للمصطلحات المماثلة �� م�ا��

: (1) لتوف�� الخدمات لك؛ و(2) االمتثال � المعلومات الشخص�ة، وذلك عنداستخدامنا للمعلومات الشخص�ة ف�ما ���
كة �Abbo �� الجهة المتح�مة �� ��

؛ و(3) إجراء ال�حوث المتعلقة �الخدمات. لم��د من المعلومات، �مكنك � � الجهاز الط�� � ذلك تلك المتعلقة �سالمة وجودة وتحس��
امات القانون�ة، �ما �� � لالل��

االطالع ع� +ا����ام ���� �Abbo �������� ا������.

+معلومات عن الخدمات

ُصمم موقع Merlin.net ل�كون نظام رعا�ة عن �عد، �حتفظ �المعلومات المرسلة من جهاز "ICM" الخاص �ك من خالل هذە الخدمات.

جمع من جهاز "ICM" الخاص �ك، وت�يح كذلك رفعها ع�� التطبيق إ� قاعدة ب�انات �Abbo الخاصة � تُ ت�يح "الخدمات" النقل الفوري واآل�� للمعلومات ال��
واآلمنة. ومن خالل موقع Merlin.net، �مكن لمقدم الرعا�ة الصح�ة لك أن �طلع ع� قل�ك عندما ي�دأ الن�ض �ش�ل مختلف.  �ما أن التطبيق يرسل ب�انات
� مراق�ة

� حددها مقدم الرعا�ة الصح�ة لك.  وهذە "الخدمات" �ساعد مقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك �� قل�ك لع�ادتك اس�نادا إ� اإلعدادات ال��
إ�قاع القلب، وتعد�ل عالجك دون الحاجة ل��ارة الع�ادة بنفسك �ش�ل متكرر.



 �ش�كة واي فاي أو ب�انات الهاتف المحمول�الخلوي، و�جب استخدام التطبيق �ح�ث �مكن مراق�ة ب�انات قل�ك عن �عد
ً

�جب أن �كون جهازك المحمول متصال
ع�� مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك.  وق�ل استخدامك للخدمات، فإنه �جب ع� مقدم الرعا�ة الصح�ة لك �سج�لك ع� موقع Merlin.net.  و�مجرد
� التطبيق، فمن الممكن أن تحتاج إ� الحصول ع� رمز التفع�ل، والذي �مكنك اخت�ار إرساله

إدخال تار�ــــخ م�الدك والرقم ال�سلس�� لجهاز ICM الخاص �ك ��

ICM الالسل��ة "ق�د ال�شغ�ل" من أجل إقران جهاز Bluetooth® 
[1]

� التطبيق، �جب عل�ك التأ�د من أن تقن�ة  
إل�ك.  �مجرد إدخال رمز الت�ش�ط هذا ��

ات �الحالة. �مجرد ا�تمال عمل�ة اإلعداد، س�تل�� إخطاًرا من التطبيق. � تحديثات وتذك��
�التطبيق.  احرص ع� �شغ�ل اإلشعارات لتل��

ات منتظمة، �جهاز ICM الخاص �ك و�نقل معلومات حول ك�ف�ة أداء ICM.  و�نقل التطبيق أ�ًضا معلومات حول إ�قاع قل�ك إ� مقدم يتصل التطبيق، ع� ف��
� الت�بيهات والتحديثات، �اإلضافة إ� �سج�ل الدخول إ� موقع Merlin.net لمراق�ة إ�قاع قل�ك.  

الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك، والذي س�كون قادًرا ع� تل��

+جمع معلوماتك الشخص�ة ومعالجتها

تتم معالجة الفئات التال�ة من معلوماتك الشخص�ة عند استخدام التطبيق:

الرقم ال�سلس�� لجهاز ICM الخاص �ك وتار�ــــخ م�الدك؛

� ورقم هاتفك أو أحدهما ح�� نتمكن من إرسال رمز التفع�ل إل�ك؛
و�� وعنوان ب��دك اإلل���

و�تم إرسال المعلومات �اليوم والشهر والوقت من جهاز ICM الخاص �ك إ� موقع Merlin.net؛

ومعلومات حول اسم ورقم طراز جهاز ICM الخاص �ك؛

كة �Abbo منذ آخر تق��ر؛ � توضح ك�ف�ة تفاعل جهاز ICM الخاص �ك مع التطبيق، وك�ف�ة تفاعل التطبيق مع خوادم �� وتقار�ر السجل الدور�ة ال��

� ذلك تقار�ر األعطال؛
ومعلومات عن أداء التطبيق، �ما ��

� �سجل �شاط التطبيق منذ آخر تق��ر ص�انة. وتقار�ر السجل الدور�ة ال��

يرت�ط التطبيق �الب�انات، و�نقلها من جهاز ICM الخاص �ك إ� موقع Merlin.net. و�ستخدم "الخدمات" المتعلقة �موقع Merlin.net معلومات شخص�ة
� ُ�دخلها مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك عند إ�شاء ملف تع��ف الم��ض ع� موقع Merlin.net. قد � ذلك الب�انات المتعلقة �الصحة، وال��

إضاف�ة، �ما ��

� ها من النطاقات االخت�ار�ة األخرى ال�� � وطراز جهاز ICM الخاص �ك والرقم ال�سلس�� له وغ��
و�� تتضمن هذە المعلومات الشخص�ة رقم هاتفك أو ب��دك اإلل���

�شمل الج�س والعرق واللغة المفضلة وال�شخ�ص ال��ري، ووظ�فة جهاز ICM الخاص �ك وتوار�ــــخ العالج وعمل�ات اإلرسال، ومعلومات �شأن حالتك أو
. قد �قوم مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك أ�ًضا ب�دخال معلومات جهة ها من الُمعرفات األخرى للمر�� � الع�ادة أو غ��

ب�انات رقم الم��ض المخصص لك ��
كة �Abbo إ� الوصول إ� هذە المعلومات الشخص�ة لدعم الخدمات وص�انتها. اتصال الطوارئ الخاصة �ك. وقد تحتاج ��

 
+استخدام مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك لمعلوماتك

.Merlin.net وس�دخل معلوماتك إ� موقع ، � س�جمع مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك معلوماتك الشخص�ة �اعت�ارها جزًءا من متطل�ات العالج الط��
� مراق�ة جهاز ICM الخاص �ك و��قاع قل�ك.

و�ستخدم مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك "الخدمات" للمساعدة ��
 

� تتابع حالتك �معالجة معلوماتك الشخص�ة لألغراض التال�ة: �قوم مقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة ال��

� توف�� الرعا�ة الطب�ة لك؛
� المستمر من خالل مراق�ة جهاز ICM الخاص �ك و��قاع قل�ك للمساعدة �� � ذلك العالج الط��

لتوف�� الرعا�ة الطب�ة، �ما ��

�
� وال��ري، مثل المساعدة �� � الدعم الف��

� ذلك تل��
� للخدمات، �ما �� كة �Abbo إم�ان�ة الوصول إ� معلوماتك الشخص�ة لتوف�� الدعم الف�� ولمنح ��

تصحيح األخطاء أو ترق�ة "الخدمات" أو استكشاف األعطال و�صالحها أو تفس�� الب�انات؛
� القانون الساري غ�� ذلك.

وحيثما �قت��

كة �Abbo إ� المعلومات الشخص�ة عند تقد�م الخدمات لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك +وصول ��

إننا نعمل ع� معالجة معلوماتك الشخص�ة �معالج ن�ا�ة عن مقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة.  تتم هذە المعالجة بناًء ع� تعل�مات مقدم الرعا�ة الصح�ة
المتابع لحالتك أو الع�ادة، وتتعلق �األغراض التال�ة:

تقد�م الخدمات لمقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك لمراق�ة جهاز ICM الخاص �ك و��قاع قل�ك واألعراض لد�ك؛

ق�ة أو استكشاف األعطال و�صالحها؛ أو � تصحيح األخطاء أو ال��
� وال��ري لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك، مثل المساعدة �� تقد�م الدعم الف��

ICM تفس�� الب�انات المنقولة من جهاز �
الحصول ع� إم�ان�ة الوصول لمعلوماتك الصح�ة لمساعدة مقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك ��

ح �ذلك. الخاص �ك، إذا �َّ

: الس��د أو مواقع أورو��ة أخرى، خاصة إذا �ان لدينا مركز عمل�ات �
اعتماًدا ع� موقعك، فقد نقدم خدمات الدعم لمقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة من مواقع ��

� أو �ا. قد �ستخدم أ�ًضا جهات خارج�ة أخرى لتقد�م الدعم الف�� � � الوال�ات المتحدة األم��ك�ة ومال��
� �لد إقامتك، أو من خالل مرا�ز الدعم األخرى الموجودة ��

��
� تقد�م خدمات الدعم لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع

ال��ري لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك أو الع�ادة.  عندما �ستخدم أي جهة خارج�ة لمساعدتنا ��
لحالتك أو الع�ادة، فإننا نطبق تداب�� مناس�ة لحما�ة ��ة معلوماتك الشخص�ة وسالمتها وأمانها.

 



� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا، �ما �كون لها مع�� مرادف
� حما�ة الب�انات �� � قوان��

�س�ند اإلشارة إ� "المعالج"، ع� تع��فه ��
� أي �لد آخر تق�م ف�ه.

� حما�ة الب�انات والخصوص�ة حيثما �ان ذلك منط�ًقا �� � قوان��
للمصطلحات المماثلة ��

 
كة �Abbo لمعلوماتك الشخص�ة +استخدام ��

 
كة �Abbo معلوماتك الشخص�ة، �ما يتضمن معلوماتك الشخص�ة المتعلقة �الصحة، �اعت�ارها تقوم �التح�م، لألغراض التال�ة: تعالج ��

� للتطبيق؛
لتقدم لك الخدمات وفًقا التفاق�ة ترخ�ص المستخدم النها��

ًة ف�ما يتعلق �الخدمات؛ كة �Abbo عند اتصالك بها م�ا�� ولالحتفاظ �سجل لب�انات اتصالك ���

و�د مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك أو الع�ادة �الخدمات �ما يتضمن جهاز ICM الخاص �ك؛ � ؛ل��

اف ع� األجهزة الطب�ة �عد � تح�م استخدام األجهزة الطب�ة وتص��فها، �ما يتضمن أغراض اإل�� � المعمول بها، وال�� وعند االقتضاء �موجب القوان��
ال�س��ق، و�دارة الجودة، وألغراض تط��ر المنتجات وتحس�نها، وألغراض السالمة، واألداء، والرقا�ة؛

كة، عند االقتضاء؛ وإلقامة الدعاوى القانون�ة أو ممارستها أو الدفاع عن ال��
وم�� اقت�� القانون الساري غ�� ذلك.

� القانون المطبق، فإنك �ذلك
� موقع Merlin.net، وحيثما �قت��

عند إ�شاء مقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك لملف تع��ف الم��ض المخصص لك ��
كة �Abbo إللغاء تحد�د اله��ة و�أو استخدام اسم مستعار و�أو تجم�عها و�أو إخفاء ه��تها إلجراء ال�حث. لم��د من تكون قدمت موافقة ��حة ل��

المعلومات، �مكنك االطالع ع� قسم +ا����.
 

� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا، �ما �كون لها مع��
� حما�ة الب�انات �� � قوان��

� الب�انات، ع� تع��فه ��
�س�ند اإلشارة إ� "المتح�م" ��

� أي �لد آخر تق�م ف�ه.
� حما�ة الب�انات والخصوص�ة حيثما �ان ذلك منط�ًقا �� � قوان��

� للمصطلحات المماثلة �� م�ا��

+تخ��ن الب�انات

� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة.  عندما
� خوادم Merlin.net الموجودة ��

نتل�� الب�انات المرسلة عن ط��ق التطبيق وجهاز ICM ق�ل أن يتم تخ��نها �عد ذلك ��
� �لد إقامتك. لقد ط�قنا � قد ال تكون م�افئة لقوان�� � ال�لد المض�ف، وال�� � �لد آخر غ�� �لد إقامتك، فقد تخضع أ�ًضا لقوان��

يتم استضافة معلوماتك الشخص�ة ��
، ول�ن قد ال تكون هذە � تح�م معلومات صحة المر�� � أن الوال�ات المتحدة لديها قوان�� � ح��

إجراءات وضوا�ط أمن�ة مناس�ة لحما�ة معلوماتك الشخص�ة. ��
� �لد إقامتك.

� الخصوص�ة أو حما�ة الب�انات �� � م�افئة لقوان�� القوان��

�مكنك أ�ًضا االطالع ع� +أ��ن ا������ت ا������ وكذلك +��� ا������ت ا������ ��� ا���ود.

اطات القانون�ة األخرى +األجهزة الطب�ة واالش��

� األمر ذلك �موجب القانون، وحيثما أمكن، سنقوم ب�لغاء تحد�د ه��ة المعلومات و�أو جعلها
كة �Abbo استخدام المعلومات الشخص�ة حيثما �قت�� �جوز ل��

كة �Abbo بهذە المعلومات �أمان، ولن كة مصنعة لألجهزة الطب�ة. تحتفظ �� اماتنا القانون�ة �صفتنا �� � مستعارة و�أو تجم�عها و� أو إخفاء ه��تها لالمتثال الل��
� هذە المعلومات. عندما ا بتضم��

ً
� قانون � نكون فيها ملزم�� ، �اس�ثناء الحاالت ال�� �

و�� ُ�ّستخدم للتعرف عل�ك �ش�ل فردي من خالل اسمك أو عنوان ب��دك اإلل���
اطات قانون�ة، فإننا ال نطلب الموافقة. �خضع هذا االستخدام للمعلومات الشخص�ة الش��

 
: كة �Abbo هذە المعلومات �� � �ستخدم فيها �� اطات القانون�ة ال�� االش��

لضمان السالمة المستمرة لجهاز ICM، وألي تط��ر مستق��� له؛

� جودتها وأمانها وفعاليتها؛ ولمراق�ة األجهزة واألنظمة الطب�ة وتحس��

ق�ات، والحفاظ ع� أمن وسالمة موقع Merlin.net و�أو تطب�قات الجوال المتعلقة �ه؛ وللتحقق من ال��
� مجال الصحة العامة.

وإلجراء تحل�ل أوسع لل�شف عن المسائل النظام�ة لتحقيق المصلحة العامة ��

ات والوظائف الجد�دة والحال�ة، واخت�ار موقع Merlin.net و�أو تطب�قات � � ذلك الم��
� مجال األجهزة الطب�ة وتط��رها واخت�ارها، �ما ��

ولل�حث ��
الجوال المتعلقة �ه بهدف تط��ر المنتجات وتحس�نها؛

وللرد ع� أي هيئة تنظ�م�ة مختصة، أو ع� أي هيئة إنفاذ قانون، أو ع� السلطات الحكوم�ة، لمعالجة شؤون األمن القو�� أو األو�ئة، أو اإلجراءات
هم كة �Abbo أو غ�� � وارد ضدنا، أو لحما�ة عمالئنا أو العامة أو ��

القضائ�ة، أو ألمر صادر من المح�مة، أو للرد ع� طل�ات الحكومة أو أي أمر قانو��
وري كة �Abbo أو إقامتها أو الدفاع عنها؛ ح�ث نعتقد أنه من ال�� أو الحفاظ ع� سالمتهم أو حقوقهم أو ممتل�اتهم، ولممارسة الحقوق القانون�ة ل��

� تنطوي ع� تهد�دات � المواقف ال��
� االحت�ال، أو ��

� حاالت االش��اە ��
التحقيق �شأن األ�شطة غ�� القانون�ة أو منعها أو اتخاذ إجراءات �شأنها، أو ��

� القانون خالف
� �شارك فيها، حيثما �قت�� � ال��

� عمل�ات التقا��
� حاالت انتها�ات إشعار الخصوص�ة هذا، أو دل�ل ��

محتملة لسالمة أي شخص، أو ��
ذلك.

 
� الص�� والمسؤول�ة (HIPAA) المعلومات غ�� � تحد�د اله��ة" و"�ستخدم اسًما مستعاًرا" �الت�ادل. �صف قانون نقل التأم��

نحن �ستخدم مصطل�� "�ل��
عّرف الالئحة العامة لحما�ة الب�انات المحددة اله��ة �اعت�ارها "ا������ت ا��� � ���� أي ��� و��� ������د �������� ا����ا��� ������ ���� ا���د". تُ
� (2016/679) "استخدام الب�انات �اسم مستعار" ع� أنها "������ ا������ت ا������ ������ ������ ���� أن �ُ�َ�� ��ه (GDPR) لالتحاد األورو��



، وال �مكن استخدامها � ا������ت ا������ إ�� ��� ���د دون ا����ام ������ت إ�����". الب�انات مجهولة اله��ة �� معلومات ال تتعلق �شخص مع��
� حما�ة الب�انات والخصوص�ة. لتحد�د ه��ة شخص ما، وعادة ما �كون هذا الن�ع من الب�انات خارج نطاق قوان��

 
لم��د من المعلومات عن الالئحة العامة لحما�ة الب�انات، ُير�� االطالع ع� قسم +المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة، والممل�ة المتحدة، وجزر �ا�مان،

. وس���ا، وتا�الند ف�ما ���

+ال�حث
س�كون مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك قد حصل ع� موافقتك ال��حة للسماح لنا ب�لغاء تحد�د اله��ة، أو استخدام األسماء المستعارة و�أو تجميع

� القانون المطبق. 
المعلومات و�أو إخفاء ه��ة معلوماتك الشخص�ة إلجراء ال�حث ألغراض محدودة، حيثما �قت��

. �ما أننا نتخذ خطوات �
و�� � حالة مجموعة الب�انات المستخدمة ألغراض ال�حث فلن تتضمن الب�انات اسمك أو عنوانك أو رقم هاتفك أو عنوان ب��دك اإلل���

��
ا. قد �شمل حاسمة للتأ�د من عدم وجود أي ط��قة �مكن من خاللها استخدام الب�انات غ�� المحددة اله��ة أو األسماء المستعارة لتحد�د ه��تك شخص��
� تار�ــــخ الزرع وتوار�ــــخ ال��ارة الالحقة، وتار�ــــخ الزرع، والب�انات ات الفاصلة ب�� � ال�حث طراز الجهاز ICM والرقم ال�سلس�� له، والف��

الب�انات المستخدمة ��
الد�موغراف�ة مثل م�ان اإلقامة والعمر.

، أو الب�انات اإلحصائ�ة المجمعة و�أو مجهولة اله��ة لألغراض التال�ة:  مستعارا�
�
� �ستخدم اسما جري ال�حث �استخدام هذە الب�انات غ�� محددة اله��ة، أو ال��

ُ
ن

� جودة وأمان وفعال�ة أجهزتنا القلب�ة والطب�ة وأنظمتنا، وتمكي�نا من تط��ر عالج مبتكر وفّعال للحاالت المتعلقة �القلب لصالح الصحة العامة؛ تحس��

� أو سلطات الصحة � من الجهات الخارج�ة أو هيئات الرعا�ة الصح�ة أو المهني�� وإلجراء ال�حوث ألغراض إحصائ�ة، وتحل�لها، واإلفصاح عنها لل�احث��
العامة الخارج�ة؛

وتقي�م فعال�ة "الخدمات" وك�ف�ة تقد�مها واستخدامها؛

� سالمتها وأمانها؛ والتحقق من صحة وظائف "الخدمات" وترق�اتها، �ما يتضمن مراق�ة هذە "الخدمات" وتحس��

ات والوظائف الجد�دة والحال�ة، واخت�ار "الخدمات" و"األجهزة الطب�ة" � إجراء األ�حاث ع� األجهزة الطب�ة وتط��رها واخت�ارها، �ما يتضمن الم��
� األغراض اإلحصائ�ة والمسح؛

وتحس�نها من أجل تط��ر المنتجات وتحل�ل الب�انات، �اإلضافة إ� استخدامها ��

� أو �حق لها �خالف � ذلك عندما تكون الخدمات واألجهزة الطب�ة �ستحق الحصول ع� تع��ض ط��
� مجال الصحة العامة، �ما ��

وللمصلحة العامة ��
� أو التم��ل العام. ذلك الحصول ع� الضمان االجتما�� أو التأم��

� أي
اك �� � موقع ال�حث ق�ل االش��

ة منفصلة �� � القانون المطبق، فسُ�طلب منك تقد�م موافقة مس�ن��
� تج��ة ����ة، وحيثما �قت��

إذا ُطلب منك المشاركة ��
� التجارب ال����ة.

� هذا القسم �المشاركة ��
� هذە التجارب طوع�ة �ال�امل.  وال يتعلق ال�حث الوارد ��

تج��ة من هذا القب�ل، وستكون مشاركتك ��

لم��د من المعلومات عن الالئحة العامة لحما�ة الب�انات، ُير�� االطالع ع� قسم +المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة، والممل�ة المتحدة، وجزر �ا�مان،
. وس���ا، وتا�الند ف�ما ���

+االحتفاظ �المعلومات الشخص�ة

ICM الخاص �ك لمدة أقصاها سبع (7) سنوات من تار�ــــخ أحدث إرسال (أي تار�ــــخ آخر استخدام لجهاز ICM جمع من جهاز
ُ
� ت س�تم االحتفاظ �المعلومات ال��

الخاص �ك والتطبيق أو أحدهما)، �اس�ثناء ما قد �قتض�ه القانون.

يوضح قسم +��ف �������� �� Merlin.net ك�ف �مكنك اإلعداد لجعل مقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة �حذفون معلوماتك من ش�كة رعا�ة المر��
.Merlin.net

+اإلفصاح عن المعلومات الشخص�ة من جهتنا

: قد �شارك معلوماتك الشخص�ة ع� النحو التا��

�شارك المعلومات الشخص�ة مع موّردي الجهات الخارج�ة فقط لتوف�� "الخدمات" وص�انتها واستضافتها ودعمها. ع� س��ل المثال عندما نقدم
� تقد�م "الخدمات"، ُ�طلب منهم الحفاظ ع� ��ة معلوماتك الشخص�ة وتأمينها واستخدام

� لمساعدتنا �� معلوماتك الشخص�ة إ� موّردين خارجي��
معلوماتك الشخص�ة ع� الحد األد�� الالزم.

� مثل
كة �Abbo، م�� أمكن، مقد�� الخدمات من جهات خارج�ة لإل�الغ عن أخطاء النظام ح�� نتمكن من دعم الخدمات وتحس�نها، و�� �ستخدم ��

هذە الحاالت، لن تتضمن المعلومات المرسلة إ� هذە األطراف الثالثة استخدام معلوماتك الشخص�ة.

� ليتمكن من ر�ط التطب�قات �أجهزةBluetooth®  1. تتضمن خدمات الموقع
يتطلب نظام Android الت��ــــح �استخدام خدمات الموقع الجغرا��

� ذلك إشارات نظام التموضع العال�� (GPS)، وأجهزة اس�شعار الجهاز،
ات تجمع ب�انات الموقع الدق�قة للمستخدم، �ما �� � � من Google م��

الجغرا��
ونقاط الوصول إ� ش�كة واي فاي، وُمعرفات األبراج الخل��ة. ستجمع Google هذە المعلومات إذا �ح المستخدم �استخدام حق الوصول إ�

.Android ف�ما يتعلق بهذە الب�انات، ُير�� االطالع ع� موقع دعم نظام ال�شغ�ل Google موقعه.  لم��د من المعلومات حول ممارسات خصوص�ة
.Google من �

لن �ستخدم معلوماتك الشخص�ة المستمدة من خدمات الموقع الجغرا��
خ�ص �استخدامها ألطراف خارج�ة إال ف�ما يتعلق ب�يع خط إنتاج منتج ما أو قسم ما، أو دمجه، أو نقله، ح�� لن نقوم ب�يع معلوماتك الشخص�ة أو ال��

� تزو�دك "�الخدمات". ولتجنب الشك، فإننا نوضح أننا لن ن�يع معلوماتك الشخص�ة أ�ًدا لجهات خارج�ة ألغراض
ي من االستمرار �� يتمكن المش��



تجار�ة.

�ات التا�عة لنا، أو مع مقدم �جوز لنا مشاركة المعلومات غ�� المحددة اله��ة، أو الُمستخدمة �أسماء مستعارة، أو المجمعة، أو المجهولة اله��ة مع ال��
� لتوضيح و�ث�ات فعال�ة "الخدمات"، أو ع� �ات التأم�� ، أو السلطات الصح�ة الوطن�ة، أو �� � � الخارجي�� الرعا�ة الصح�ة لك أو الع�ادات، أو ال�احث��

ا. . لن ُ�ستخدم هذە المعلومات لتحد�د ه��تك شخص�� � النحو المطلوب للتع��ض الط��

� ال�شف عن معلوماتك الشخص�ة للرد ع� طل�ات المعلومات الم�ح بها من السلطات الحكوم�ة، أو لمعالجة الحاالت المتعلقة
نحتفظ �الحق ��

� نجمعها منك حيثما �سمح القانون � القانون خالف ذلك. عالوة ع� ذلك، �جوز لنا أ�ًضا ال�شف عن المعلومات ال��
، أو عندما �قت�� �األمن القو��

�
� عمل�ة احت�ال، أو ��

� األ�شطة غ�� القانون�ة أو منعها أو اتخاذ إجراء �شأنها، أو االش��اە ��
وري التحقيق �� �ذلك أو �قتض�ه، م�� اعتقدنا أنه من ال��

� نكون � ال��
� عمل�ات التقا��

� حاالت انتها�ات إشعار الخصوص�ة هذا، أو كدل�ل ��
� تنطوي ع� تهد�دات محتملة لسالمة أي شخص، أو �� المواقف ال��

� أجن��ة، وقد �مكن للحكومات األجن��ة والمحا�م وهيئات إنفاذ القانون والو�االت التنظ�م�ة الوصول ا فيها. قد تخضع معلوماتك الشخص�ة لقوان��
ً
طرف

إليها.

+أمان المعلومات الشخص�ة

� أو من الفقد أو التغي�� أو ال�شف
� أو غ�� القانو��

كة �Abbo ضوا�ًطا أمن�ة مناس�ة ضمن "الخدمات" لحما�ة معلوماتك الشخص�ة من التدم�� العر�� ذت �� نفَّ
� إليها.

عنها أو الوصول العر��

يتم �شف�� المعلومات الواردة من جهاز ICM الخاص �ك ق�ل إرسالها للتأ�د من الحفاظ ع� أمنها و��تها. تتضمن "الخدمات" مختلف التداب�� األمن�ة لتع��ز
أمان ملف تع��ف الم��ض الخاص �ك ولمنع الوصول غ�� الم�ح �ه إ� معلوماتك الشخص�ة أو ال�شف عنها. ال �مكن الوصول إ� ملف الم��ض المخصص لك
� ذلك موظفو الع�ادات المرخص لهم، وال يتم ذلك إال من خالل ُمعرفات

إال لمن ُ��ح لهم مقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك أو الع�ادات �ما ��
كة �Abbo هم الذين �مكنهم كة �Abbo ضوا�ط أمان وضوا�ط وصول مختلفة تضمن أن األشخاص الم�ح لهم فقط داخل �� ة. ط�قت �� � و�لمات مرور مم��

الوصول إ� الب�انات المستعارة والمجمعة وغ�� المحددة اله��ة أو أي مما سبق.

نقل
ُ
� األجهزة الطب�ة وأجهزة iOS أو Android. ت نحن �ستخدم تقن�ة  Bluetooth®1 4.0 الالسل��ة، أو تقن�ات أع� لنقل مجموعات مختلفة من المعلومات ب��

.Bluetooth الخاص �ك ع�� تقن�ة ICM أي معلومات تتعلق �الق�اسات المأخوذة من جهاز

ات الص�انة الروت�ن�ة. ُير�� االن��اە إ� أن "الخدمات" قد تكون غ�� متاحة خالل ف��

+نقل المعلومات الشخص�ة ع�� الحدود

� الوال�ات المتحدة
� حما�ة الب�انات �� س�تم نقل الب�انات المجمعة من خالل "الخدمات" إ� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، وتخ��نها هناك. قد ال توفر قوان��

� �لد إقامتك.  س�تم نقل ب�اناتك
� والممل�ة المتحدة وس���ا أو �� � االتحاد األورو��

� المط�قة �� األم��ك�ة الحما�ة للمعلومات الشخص�ة �ما �ماثل القوان��

�
�� Abbo� كة  ع� نقل معلوماتك الشخص�ة إ� خوادم ��

ً
� وس���ا.  �ما أنك توافق �احة الشخص�ة ع� أساس الفقرات التعاقد�ة الق�اس�ة لالتحاد األورو��

الوال�ات المتحدة األم��ك�ة.

�ا من الوصول إ� � � أو مال�� � الوال�ات المتحدة األم��ك�ة أو االتحاد األورو��
ة وطل�ت دعًما فنً�ا، فقد تتمكن فرق الرعا�ة عن ُ�عد التا�عة لنا �� إذا اتصلت بنا م�ا��

� أو الممل�ة المتحدة أو � االتحاد األورو��
�� � �ا ع� المق�م�� � معلوماتك الشخص�ة (�ما يتضمن الب�انات المتعلقة �الصحة) (ال تطبق عمل�ات النقل إ� مال��
� توفر تداب�� الحما�ة المناس�ة. كة �Abbo التفاق�ة نقل الب�انات ال�� س���ا).  تخضع عمل�ات نقل الب�انات داخل ��

 
ك �عمل�ات النقل الخاصة �معلوماتك الشخص�ة �ذە إ� الوال�ات خ��

ُ
من خالل استخدامك لهذا التطبيق، و�قراًرا ب�شعار الخصوص�ة والقبول �ذا، فإننا ن

ك � أو الممل�ة المتحدة أو س���ا) �ما نخ�� � االتحاد األورو��
�� � �ا ع� المق�م�� � �ا (ال يتم تطبيق عمل�ات النقل إ� مال�� � المتحدة األم��ك�ة والس��د و�أو مال��

� ظروف اس�ثنائ�ة للرد ع� أي طل�ات دعم تقدمها
� قد تكون مطل��ة ��

�الوصول إ� معلوماتك الشخص�ة، �ما يتضمن المعلومات المتعلقة �الصحة، وال��
� محل

� الخصوص�ة �� أنت أو طب��ك. قد ال تقدم �ذە الدول مستوى م�افًئا من الحما�ة لمعلوماتك الشخص�ة عند مقارنتها �حما�ة الب�انات أو قوان��
إقامتك.

 
كة �Abbo لمواد ال�س��ق والمواد األخرى +ك�ف�ة إرسال ��

� هذە األنواع من االتصاالت منا ف�ما يتعلق �منتجاتنا وخدماتنا األخرى.  
ت تل�� لن نرسل لك عن قصد معلومات إعالن�ة أو معن�ة �ال�س��ق، ما لم تكن قد اخ��

 
خ�ص، معلومات إعالن�ة أو �س��ق�ة لألطفال، عن قصد. �ات التا�عة لها أو جهات ال�� كة �Abbo وال ال�� لن ترسل لك ��

 
. إننا ال ن�يع معلوماتك الشخص�ة لجهات خارج�ة بهدف ال�س��ق الم�ا��

 
ور�ة غ�� متعلقة �ال�س��ق �شأن تحديثات التطبيق و"الخدمات" أو �شأن المش�الت المتعلقة �سالمة المنتج. ُير�� مالحظة أننا قد نرسل لك معلومات ��

 
كة �Abbo لخصوص�ة األطفال +ك�ف�ة حما�ة ��

� أي
� ش�كة موقع Merlin.net. �جوز للوالد�أو و�� األمر إ�قاف جمع المعلومات الشخص�ة للطفل ��

�مكن لمقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة �سج�ل األطفال ��
وقت، �ما يتضمن المعلومات المتعلقة �الصحة، وذلك عن ط��ق االتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة وطلب حذف الحساب. سيؤدي هذا اإلجراء إ�



حذف حساب Merlin.net المرت�ط �الطفل، ل�ننا سنحتفظ �المعلومات المجمعة وغ�� محددة اله��ة، وقد نحتاج إ� االحتفاظ ب�عض المعلومات الشخص�ة
وفًقا لما �قتض�ه القانون.

+ك�ف �مكن لألفراد الوصول إ� المعلومات الشخص�ة وتصح�حها وحقوقك

� المقام األول. لسنا قادر�ن ع� تصحيح أو تعد�ل
لممارسة حما�ة أي من الب�انات أو حقوق الخصوص�ة، �جب عل�ك االتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة ��

أي قراءات تم تحم�لها من جهاز ICM الخاص �ك.

� نحتفظ بها، و�أو (ب) طلب تصحيح أي معلومات : (أ) الوصول إ� معلوماتك الشخص�ة ال�� � أي مما ���
اعتماًدا ع� م�ان إقامتك، قد �كون لك الحق ��

� نحتفظ بها، و�أو (ه) شخص�ة غ�� دق�قة نحتفظ بها، و�أو (ج) حذف أي معلومات شخص�ة نحتفظ بها، و�أو (د) تقي�د معالجة المعلومات الشخص�ة ال��
� أي معلومات شخص�ة قدمتها إلينا بناًء ع� موافقتك بت�سيق منظم ومقروء شائع

� نحتفظ بها، و�أو (و) تل�� اض ع� معالجة المعلومات الشخص�ة ال�� االع��
كة �Abbo غ�� ملزمة �موجب القانون �اعتماد أو ص�انة أنظمة متوافقة كة أخرى. ُير�� مالحظة أن �� االستخدام آلً�ا، أو نقل هذە المعلومات الشخص�ة إ� ��

كة أخرى. ة إ� �� كة �Abbo أن تنقل معلوماتك الشخص�ة م�ا�� �ات أخرى. وقد �ستح�ل ع� �� تقنً�ا مع ��

� الوصول إ� المعلومات الشخص�ة المحفوظة عنهم. عندما نتل�� طلً�ا للوصول إ� المعلومات الشخص�ة الخاصة �الطفل من
قد �كون لألطفال أ�ًضا الحق ��

ًة لوالد�و�� أمر الطفل، أو نو�� �االتصال �طب�ب الطفل أو ع�ادته. وس�س� دائًما للتحقق من ه��ة الشخص الذي أحد والد�ه�و�� أمرە، فقد �ستج�ب م�ا��
. �طلب الوصول إ� معلومات الطفل، سواء �ان الطفل نفسه أو أحد الوالدين أو الو��

� معلوماتك الشخص�ة �غرض تقد�م الرعا�ة
لطلب ممارسة هذە الحقوق، ُير�� االتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك أو الع�ادة أوًال �اعت�ارە المتح�م ��

� القسم +ا��� ���.
� معلوماتك الشخص�ة، وذلك �استخدام أي من الطرق الموضحة ��

الطب�ة لك. �مكنك االتصال بنا �اعت�ارنا المتح�م ��

Merlin.net حذف معلوماتك من+

.Merlin.net مكن لمزود الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك مراقبتك من خاللها �� ع�� موقع� � إذا كنت قد خضعت لعمل�ة زرع جهاز ICM، فإن الط��قة الوح�دة ال��
� Merlin.net، فسيؤثر ذلك ع� قدرة مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك ع� مراق�ة حالتك وقد يؤثر ع� قدرتهم ع�

ت عدم ال�سج�ل �� لذلك، إذا اخ��
عالجك.

 
� حذف معلوماتك الشخص�ة من موقع Merlin.net، ف�مكنك الق�ام �ذلك عن ط��ق االتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك أو

إذا كنت ترغب ��
�الع�ادة. إذا طل�ت حذف معلوماتك من Merlin.net وال يزال لد�ك جهاز ICM الخاص �ك، فلن يتمكن مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك من مراق�ة إ�قاع
قل�ك عن ُ�عد. نرجو أن تعلم أنه عند حذف معلوماتك ع� موقع Merlin.net من جانب مقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة، فإننا سنحتفظ �المعلومات المجمعة

وغ�� محددة اله��ة، وقد نحتاج إ� االحتفاظ ب�عض المعلومات الشخص�ة وفًقا لما �قتض�ه القانون.

+تواصل معنا

� ممارسة حقوق حما�ة الب�انات الخاصة �ك،
إذا �انت لد�ك أسئلة أو مخاوف أو ش�اوى حول معالجة معلوماتك الشخص�ة لغرض الرعا�ة الطب�ة أو ترغب ��

ة.  �� االتصال �مزود الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة م�ا�� ف��
 

� أحد مواقعنا
إذا �ان لد�ك أسئلة، أو تعل�قات، أو ش�اوى �شأن ممارساتنا المتعلقة �الخصوص�ة، فالرجاء االتصال بنا من خالل النقر ع� را�ط "اتصل بنا" ��

: � cnprivacy@abbo�.com. أو �مكنك مراسلتنا ع� العنوان التا��
و�� �د اإلل��� � من خالل عنوان ال��

و�� �د اإلل��� نت، أو مراسلتنا ع�� ال�� ع� اإلن��
 

One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA  �
كة �Abbo، ال�ائنة �� �� �

ه لعنا�ة:  مسؤول الخصوص�ة �� ُيوجَّ
 

، تحت عنوان القسم اإلقل��� �ال�س�ة لمستخد�� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا، ُير�� االطالع أ�ًضا ع� المعلومات الواردة ف�ما ���
للم��د من تفاص�ل االتصال.

 
� ممارسة أي من حقوقك المنصوص

از�ل: إذا �انت لد�ك أسئلة أو تعل�قات أو ش�اوى حول ممارسات الخصوص�ة لدينا، أو إذا كنت ترغب �� � ال��
�� � للمستخدم��

� أحد
�� االتصال بنا عن ط��ق النقر فوق را�ط "اتصل بنا" �� � قسم +ك�ف �مكن لألفراد الوصول إ� المعلومات الشخص�ة وتصح�حها وحقوقك ف��

عليها ��
.privacybrasil@abbo�.com �

و�� �د اإلل��� � إ� مسؤول حما�ة الب�انات المح�� لدينا Juliana Ruggiero ع� ال��
و�� ون�ة أو إرسال ب��د إل��� مواقعنا اإلل���

: أو �مكنك مراسلتنا ع� العنوان التا��
 

Juliana Ruggiero ه لعنا�ة: مسؤول الخصوص�ة ُيوجَّ
.Laboratórios do Brasil Ltda

Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 905-04566

 
 

ح مفصل لطل�ك. � جميع عمل�ات االتصال بنا، وتقد�م ��
� هذا التطبيق ��

� المستخدم لل�سج�ل ��
و�� �د اإلل��� � عنوان ال�� ُير�� تضم��

 
ات ع� إشعار الخصوص�ة �ذا +إجراء التغي��



�
ات �� ات جوه��ة ع� ممارسات الخصوص�ة الخاصة بنا، فسوف يتم عرض هذە التغي�� �خضع إشعار الخصوص�ة هذا للمراجعة المنتظمة. إذا قمنا ب�جراء تغي��

� أو من خالل التطبيق عند
و�� �د اإلل��� � إشعار الخصوص�ة هذا ع�� ال��

� تم إجراؤها �� ال�سخة المحدثة من إشعار الخصوص�ة. س�تم ت�بيهك إ� التحديثات ال��
� المرة التال�ة.

استخدامك للتطبيق ��

� تحد�ث وتعد�ل إشعار الخصوص�ة هذا دون إشعار مسبق ل�عكس التطورات
دون المساس �حقوقك �موجب القانون الُمطبق، فإننا نحتفظ �الحق ��

� إشعار الخصوص�ة هذا.
� ممارسات الخصوص�ة الموضحة ��

ات القانون�ة والتنظ�م�ة والممارسات التجار�ة، وذلك إ� الحد الذي ال �غ�� �� التكنولوج�ة والتغي��

+األقسام المخصصة ل�ل دولة

+الوال�ات المتحدة األم��ك�ة

� الص�� والمسؤول�ة ولوائحه ا تجارً�ا مع مقدم الرعا�ة الصح�ة الُمتابع لحالتك لتقد�م هذا التطبيق لك وفًقا لقانون نقل التأم��
�
�� كة�Abbo �صفتها �� �س� ��

التنف�ذ�ة (المشار إليهم إجماًال �اسم "HIPAA"). ون��جة لذلك، تخضع المعلومات الشخص�ة، �ما يتضمن المعلومات المتعلقة �الصحة، عند جمعها ع�� هذا
� العمل، و�ما

�ائنا �� امات �� � � الص�� والمسؤول�ة (HIPAA)، وقد �ستخدم معلوماتك الشخص�ة، ونكشف عنها �ما يتوافق مع ال�� التطبيق إ� قانون نقل التأم��
� إشعار الخصوص�ة الموافقة هذا.

هو موضح ��

+�ال�فورن�ا

�
� معها الشخص المق�م �� � ُي��� �ات التجار�ة ال�� � وال�ة �ال�فورن�ا �مطال�ة �عض ال��

�� � � لوال�ة �ال�فورن�ا للمق�م��
�سمح القسم 1798.83 من القانون المد��

كة عن �عض المعلومات الشخص�ة الُمحددة لله��ة الشخص�ة ألغراض � كشفت لها ال�� �ال�فورن�ا عالقة عمل بتقد�م قائمة �جميع األطراف الخارج�ة ال��
كة �Abbo �االستجا�ة لطلب العم�ل مرة واحدة فقط خالل أي سنة تق��م�ة. ولتقد�م هذا م �� � ة. وتل�� ال�س��ق الم�ا�� خالل السنة التق��م�ة السا�قة م�ا��
One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  ُير�� أن ت��ت �

كة �Abbo، ال�ائنة �� � عل�ك إرسال رسالة إ� مسؤول الخصوص�ة ���
الطلب، ي����

اطات حقوق الخصوص�ة لوال�ة �ال�فورن�ا ال تغ�� � �ال�فورن�ا لنوجه ردنا إل�ه. ُير�� االن��اە إ� أن اش��
ا حالً�ا ��

ً
� �ال�فورن�ا، وتقدم عنوان

� طل�ك أنك مق�م ��
��

جميع عمل�ات مشاركة المعلومات، ولن يتضمن ردنا سوى عمل�ات مشاركة المعلومات المشمولة �التغط�ة.
 

� �ال�فورن�ا (CCPA)، وحقوقك �موج�ه، ُير�� ز�ارة موقع ال��ب
كة �Abbo لقانون خصوص�ة المستهلك �� إذا �انت لد�ك أي أسئلة تتعلق �امتثال ��

.h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html
 

� +األرجنت��

فة ع� تطبيق القانون رقم 25.326، �السلطة القضائ�ة ع� جميع االتهامات والش�اوى المقدمة تتمتع و�الة الوصول إ� المعلومات العامة، �صفتها الهيئة الم��
ر�ن �شأن حقوقهم ف�ما يتعلق �انتهاك اللوائح السار�ة المشار إليها لحما�ة المعلومات الشخص�ة. من المت��

 
ال�ا +أس��

ا�� ("APPs") أو أي قانون خصوص�ة ينطبق علينا، أو إذا �ان لد�ك � تقد�م شكوى �شأن انتهاك قانون الخصوص�ة، أو م�دأ الخصوص�ة األس��
إذا كنت ترغب ��

� نتعامل بها مع معلوماتك الشخص�ة، ُير�� االتصال بنا من خالل التفاص�ل الموضحة ف�ما أي استفسارات أو مخاوف �شأن إشعار الخصوص�ة أو الط��قة ال��
� ذلك والرد عل�ك.

سبق، وس�تخذ خطوات معقولة للتحقيق ��
إذا لم تكن راضً�ا عن ردنا �عد هذە العمل�ة، �مكنك تقد�م شكوى إ� مكتب مفوض المعلومات. ُير�� االطالع ع� موقع
� نماذج الشكوى المعن�ة، أو للتواصل مع مكتب مفوض المعلومات. من غ�� المحتمل أن

h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints، لتل��
ا. � خارج ال�الد، �اس�ثناء ما �سمح �ه ����ن ا������� ���م 1988 (ا��������)، ما لم نوضح لك خالف ذلك توض�ًحا كتاب��

نكشف عن معلوماتك الشخص�ة ��
قد نقوم بنقل معلوماتك الشخص�ة إ� الوال�ات المتحدة. أنت توافق ع� هذا اإلفصاح، وتوافق ع� أنه من خالل منح هذە الموافقة، �صبح م�دأ الخصوص�ة

� الخارج ال �خالف م�دأ APP ف�ما يتعلق بتلك المعلومات.
� ال�ائن ��

، وال ُ�طلب منا اتخاذ خطوات معقولة للتأ�د من أن المتل�� ا�� 8.1 (APP) غ�� سار� األس��
 

از�ل +ال��

� قدمتها لنا. � تتطلب مجموعة جد�دة من الموافقة، س�تم إخطارك من خالل جهات االتصال ال�� � حالة وجود تحديثات إلشعار الخصوص�ة هذا وال��
��
 

�
كة �Abbo �موافقة إ�جاب�ة الستخدام التطب�قات. �مكنك سحب موافقتك �� الموافقة: لمعالجة المعلومات الشخص�ة المتعلقة �صحتك، �جب أن تزود ��

.privacy@abbo�.com �
و�� �د االل��� أي وقت من خالل االتصال بنا ع� ال��

 
� ����ن

� التا�� �ما هو موضح ��
كة �Abbo معلوماتك بناًء ع� األساس القانو�� : تعالج �� � لمعالجة معلوماتك الشخص�ة ع� ما ���

�س�ند األساس القانو��
:(LGPD) ا������ت ا������ ا���م �����

الموافقة ع� معالجة المعلومات المتعلقة �الصحة عند إ�شاء حساب التطبيق لتخ��ن المعلومات المتعلقة �الخدمات؛

الموافقة ع� معالجة المعلومات المتعلقة �الصحة عند االتصال �خط دعم العمالء لدينا إذا لزم األمر، للرد ع� أسئلتك أو طل�ك الحصول ع� الدعم،
ورة. � طرف ثالث لحل مش�الت الخدمة عند ال�� � األداء و�صالحها أو مشاركة معلوماتك مع معالج��

مثل استكشاف أي مش�الت ��

� ذلك الب�انات المتعلقة �الصحة) معنا من جهازك المحمول من خالل
الموافقة عند مشاركة ب�انات ال�شخ�ص� استكشاف األخطاء و�صالحها (�ما ��

� األداء.
التطبيق إذا لزم األمر، ح�� نتمكن من الرد ع� طل�ك للحصول ع� الدعم، مثل ال�شخ�صات واستكشاف األخطاء و�صالحها ألي مشا�ل ��

�ائنا من األطراف األخرى. � ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة مع ��
الموافقة عند مشاركة معلوماتك الشخص�ة �ما ��



كة �Abbo والموافقة عليها عند إلغاء اله��ة و�خفائها وتجم�عها وجعلها مجهولة أو أي مما سبق لفهم ك�ف�ة تفاعلك وعة ل�� المصالح التجار�ة الم��
مع الخدمات واستخدامها �ش�ل أفضل.

� القسم �عنوان +ك�ف �مكن لألفراد الوصول إ� المعلومات الشخص�ة وتصح�حها
� ممارسة أي من حقوقك المنصوص عليها ��

حقوقك: إذا كنت ترغب ��
� وفًقا لما ��� (ع� س��ل المثال، "طلب تصحيح" أو

و�� � ب��دك اإلل���
، ُير�� �سم�ة سطر الموض�ع �� �

و�� �د اإلل��� وحقوقك، وكنت تتواصل معنا ع�� ال��
� الوقت المناسب، أو ع� األقل وفًقا ألي متطل�ات قانون�ة معمول

� األمر.) س�س� للرد ع� الطل�ات المعقولة ��
"طلب وصول"، أو أي حق آخر حس�ما �قت��

كة �Abbo لمعلوماتك � تقد�م شكوى إ� هيئة حما�ة الب�انات المحل�ة إذا كنت ال �شعر �السعادة �شأن أي عامل من عوامل معالجة ��
بها. إنك تتمتع �الحق ��

الشخص�ة.
 

� (�اس�ثناء �ونج كونج، ومنطقة ما�او، وتايوان) +الص��

، �ما يتضمن رقم المعرف
ً
�لغت �جمع معلوماتك الشخص�ة، ووافقت ع� هذا �احة

�
من خالل قبول إشعار الخصوص�ة هذا أو الموافقة عل�ه، فإنك ُتعد قد أ

� الذين تقل ، والمعلومات المتعلقة �الصحة، واستخدام المعلومات الشخص�ة ف�ما يتعلق �جميع المحت��ات الواردة هنا.  �ال�س�ة إ� المستخدم�� الشخ��

أعمارهم عن 14 عاًما، �جب أن �قدم الو�� عليهم الموافقة. إذا ا��شفنا أن المعلومات الشخص�ة ألي قا� دون سن 14 عاًما قد تم جمعها دون موافقة و��
� أي وقت من خالل االتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك.

� أقرب وقت ممكن.  �مكنك سحب موافقتك ��
األمر، فسنحاول حذف الب�انات المعن�ة ��

ُير�� العلم �أنك إذا قمت �سحب الموافقة، فسيؤثر ذلك ع� قدرة مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك ع� مراق�ة جهازك عن ُ�عد، وقد يؤثر ذلك ع�
كة �Abbo �المعلومات المجمعة وغ�� محددة اله��ة، وقد نحتاج إ� االحتفاظ ب�عض المعلومات الشخص�ة وفًقا عالجك.  عند سحب موافقتك، ستحتفظ ��

لما �قتض�ه القانون.
 

� ظروف معينة
� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة، ��

� �موجب القانون �الحصول ع� موافقة ع� جمع معلوماتك الشخص�ة أو استخدامها، �ما �� لسنا مطالب��
� أحد الظروف التال�ة:

� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة ُ�جَرى ��
إذا �ان جمع أو استخدام معلوماتك الشخص�ة، �ما ��

� واللوائح؛ أو � تفرضها القوان�� امات ال�� � إذا تعلق األمر �الوفاء �االل��

؛ أو � ة �األمن القو�� أو الدفاع الوط�� � تتعلق م�ا�� � الحاالت ال��
��

ة �السالمة العامة أو الصحة العامة أو المصالح العامة المهمة؛ أو � تتعلق م�ا�� � الحاالت ال��
��

� أو مالحقة قضائ�ة أو محا�مة أو تنف�ذ ح�م، وما إ� ذلك؛ أو
ة بتحقيق جنا�� � تتعلق م�ا�� � الحاالت ال��

��

؛ أو � الح�اة والمل��ة) ح�ث �كون الحصول ع� الموافقة غ�� عم��
ور�ة لحما�ة الحقوق والمصالح األساس�ة لألفراد (مثل الحق �� المعلومات ال��

� قدمتها أنت ووفرتها للعامة، أو مرضاك، أو األوص�اء عليهم (لألطفال دون سن 14 عاًما)؛ أو الب�انات الشخص�ة ال��

ع�ة، أو المعلومات الحكوم�ة المفتوحة؛ أو وعة، مثل التقار�ر اإلخ�ار�ة ال�� � تم الحصول عليها من مصادر عامة م�� الب�انات الشخص�ة ال��

ورة، لتوقيع وتنف�ذ العقد ع� النحو الذي تطل�ه أنت أو م��ضك أو و�� الم��ض إذا �ان الم��ض تحت سن 14 عاًما؛ أو � حاالت ال��
��

ور�ة للحفاظ ع� ال�شغ�ل اآلمن والمستقر للمنتجات أو "الخدمات" المقدمة، مثل ا��شاف المش�الت الفن�ة للمنتجات أو � الحاالت ال��
��

"الخدمات" وحلها.

� تتمتع بها �موجب إشعار الخصوص�ة هذا، فإنك تتمتع أ�ًضا �الحقوق اإلضاف�ة التال�ة: �اإلضافة إ� الحقوق األخرى ال��

� ظروف معينة عدم الخض�ع لقرار �عتمد فقط ع� المعالجة اآلل�ة دون
اض ع� قرار �س�ند فقط إ� المعالجة اآلل�ة. �حق لك �� � االع��

الحق ��
ي. تدخل ���

� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة، ُير�� االتصال
� ممارسة أي من هذە الحقوق ف�ما يتعلق �معلوماتك الشخص�ة الخاصة، �ما ��

إذا �ان لد�ك أسئلة أو ترغب ��
� المقام األول. إذا اتصلت بنا، فسنعمل مع مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك، وس��ذل قصارى جهدنا لالستجا�ة

�مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك ��
� غضون 3 أشهر. إذا

� الوقت المناسب وفًقا للمتطل�ات القانون�ة المط�قة. قد نفرض رسوًما إدار�ة معقولة ع� الطل�ات المتكررة ��
لجميع الطل�ات المعقولة ��

� ش�ل إعالن عام.
�ان هناك أي تغي�� جوهري ع� إشعار الخصوص�ة هذا، ف�جوز لنا ��� التعد�الت ��

 
� الحاالت التال�ة:

قد ال تتم معالجة طل�ات ممارسة حقوقك الموجهة إلينا إذا �انت غ�� معقولة أو متكررة. لن نتمكن من معالجة طل�ك ��

� واللوائح المعمول بها؛ أو اماتنا �موجب القوان�� � � يتعلق فيها طل�ك �ال�� � الحاالت ال��
��

؛ أو � ة �األمن القو�� أو الدفاع الوط�� � يتعلق فيها طل�ك م�ا�� � الحاالت ال��
��

ة �السالمة العامة أو الصحة العامة أو المصالح العامة الرئ�س�ة؛ أو � يتعلق فيها طل�ك م�ا�� � الحاالت ال��
��

� وتنف�ذ األح�ام؛ أو
� التقا��

� والمقاضاة والفصل ��
ة �التحقيق الجنا�� � يتعلق فيها طل�ك م�ا�� � الحاالت ال��

��

� محاولة إلساءة استخدام حقك؛ أو
� حالة توفر أدلة �اف�ة ت��ت أنك قدمت الطلب �سوء ن�ة أو ��

��

إذا �ان الرد ع� طل�ك س��� �شدة �المصالح القانون�ة الخاصة �ك أو �أشخاص آخ��ن أو منظمات أخرى؛ أو
إذا �ان طل�ك �مس أ�ارنا التجار�ة.



كة �Abbo االحتفاظ �أي معلومات شخص�ة، �ما يتضمن المعلومات المتعلقة �الصحة، ما لم �كن الحذف مطل�ً�ا �موجب القانون أو بناًء ع� طل�ك، �جوز ل��
كة �Abbo المتعلقة �أمراض القلب. � إرشادات العالج للمر�� الذين �ستخدمون هذا التطبيق ومنتجات �� � تقدمها لنا �غرض تحس�� وال��

 
� (�اس�ثناء � الص��

� (�اس�ثناء هونغ كونغ وما�او وتايوان) تخزن �� � الص��
� نقدمها ونجمعها �� � �شمل المعلومات المتعلقة �الصحة ال�� المعلومات الشخص�ة ال��

� (�اس�ثناء هونغ كة �Abbo تعمل ع� مستوى العالم، فقد يتم نقل معلوماتك الشخص�ة إ� ك�انات تقع خارج الص�� هونغ كونغ وما�او وتايوان). نظًرا ألن ��
كونغ وما�او وتايوان)، �ما �مكن لتلك ال��انات الوصول إليها.

 
� ذلك المعلومات المتعلقة

لدينا برنامج أمان شامل يتوافق من جميع النوا�� مع القانون المطبق وممارسات الصناعة لحما�ة معلوماتك الشخص�ة، �ما ��
� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة مما ال صلة له �األغراض

ا لضمان عدم جمع أي معلومات شخص�ة �ما �� �الصحة. س�تخذ جميع اإلجراءات المعقولة تجار��
ة االحتفاظ المحددة �موجب هذە � إشعار الخصوص�ة هذا، وسنحتفظ فقط �معلوماتك الشخص�ة المتضمنة للمعلومات المتعلقة �الصحة، خالل ف��

المحددة ��
� المط�قة. سنحّدث ون��� معلومات متعلقة �المخاطر األمن�ة، ونقّ�م تأث�� أمان المعلومات الشخص�ة ة أطول �ما هو مطلوب �موجب القوان�� االتفاق�ة أو لف��

� المعمول بها. اًما �متطل�ات القوان�� � ال��
 

� الوقت المناسب �ما هو مطلوب �موجب
ك �ذلك �� � ذلك المعلومات المتعلقة �صحتك، سنخ��

� يتعلق �معلوماتك الشخص�ة، �ما �� � حالة وق�ع حادث أم��
��

ە المحتمل، ومعلومات عن ، أو طرق االتصال المتاحة األخرى، وسنقدم لك معلومات عامة �شأن الحادث وتأث�� �
و�� �د اإلل��� � المعمول بها، من خالل ال�� القوان��

� تهدف إ� التخف�ف من أي مخاطر ومعالجة تأث�� الحادث. �جوز لنا � اتخذناها أو س�تخذها، وسنقدم لك المشورة �شأن اإلجراءات ال�� إجراءات اإلصالح ال��
اإل�الغ عن هذا الحادث وعن إجراءات العالج للهيئات التنظ�م�ة �ما هو مطلوب.

 
+المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة، والممل�ة المتحدة، وجزر �ا�مان، وس���ا وتا�الند

و�د طب��ك أو � إننا نعمل ع� معالجة معلوماتك الشخص�ة �معالج عند تقد�م خدماتنا لطب��ك أو ع�ادتك وقد نتمكن من الوصول إ� ب�اناتك الصح�ة ل��
� ودعم العمالء.  ع�ادتك �الدعم الف��

 
� ذلك معلوماتك الشخص�ة المتعلقة

كة �Abbo معلوماتك الشخص�ة، �ما �� : تعالج �� � لمعالجة معلوماتك الشخص�ة ع� ما ���
�س�ند األساس القانو��

: � الالئحة العامة لحما�ة الب�انات GDPR، �ما ���
�الصحة، �اعت�ارها متح�ًما ط�ًقا للقواعد القانون�ة المحددة ��

ورة، وفًقا لعقدنا مع مقد�� الرعا�ة الصح�ة ولتنف�ذ تعاقدنا حسب � حسب ال�� � ال�شخ�ص الط��
لمساعدة مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك ��

؛ �
ورة لنقدم لك التطبيق وفًقا التفاق�ة ترخ�ص المستخدم النها�� ال��

ة، و�تم ذلك �عد كة م�ا�� كة �Abbo عند اتصالك �ال�� ) يتم االحتفاظ �سجل ب�انات اتصالك ��� �
ولتنف�ذ العقد (اتفاق�ة ترخ�ص المستخدم النها��

ورة؛ � ال��
الحصول ع� موافقتك وحس�ما تقت��

ورة؛ � ال��
ولتوف�� "الخدمات" لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك وفًقا لعقدنا معه، �ما يتضمن دعم العمالء، حس�ما تقت��

� � قوان��
� مجال الصحة العامة حيثما تقت��

ولتوف�� "الخدمات" لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك وفًقا لعقدنا معه، وألغراض المصلحة العامة ��
� ذلك أغراض مراق�ة األجهزة الطب�ة �عد ال�س��ق، و�دارة

� تح�م استخدام وتص��ف األجهزة الطب�ة، �ما �� � الوطن�ة ال�� � أو القوان�� االتحاد األورو��
ورة؛ � ال��

� ذلك تط��ر المنتجات وتحس�نها، وضمان األمان، واألداء، وال�قظة الطب�ة، وذلك حس�ما تقت��
الجودة، �ما ��

ورة؛ � ال��
كة فيها، حس�ما تقت�� وإلقامة الدعاوى القانون�ة أو ممارستها أو الدفاع عن ال��

ا للمصلحة العامة الجوه��ة وفًقا لما يوج�ه القانون المعمول �ه.
ً
� الحاالت األخرى ضمان

ورة �� � ال��
وحس�ما تقت��

� موقع Merlin.net، فإنك تكون قد قدمت موافقتك ال��حة
عند إ�شاء مقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك لملف تع��ف الم��ض المخصص لك ��

جري ال�حث �استخدام هذە الب�انات
ُ
كة �Abbo إللغاء تحد�د ه��تك و�أو استخدامها �أسماء مستعارة و�أو مجمعة و�أو مع إخفاء ه��تها إلجراء ال�حث. ن ل��

، أو الب�انات اإلحصائ�ة المجمعة و�أو مجهولة اله��ة لألغراض التال�ة:  مستعارا�
�
� �ستخدم اسما غ�� محددة اله��ة، أو ال��

� جودة أجهزتنا وأنظمتنا وأمنها وفعاليتها، وتمكي�نا من تط��ر عالج مبتكر وفّعال � مجال الصحة العامة من خالل تحس��
لتحقيق الصالح العام ��

للحاالت المتعلقة �القلب؛

� أو سلطات الصحة � من الجهات الخارج�ة أو هيئات الرعا�ة الصح�ة أو المهني�� وإلجراء ال�حوث ألغراض إحصائ�ة، وتحل�لها، واإلفصاح عنها لل�احث��
العامة الخارج�ة؛

وعة من أجل تقي�م فعال�ة "الخدمات" وك�ف�ة تقد�مها واستخدامها؛ كة �Abbo التجار�ة الم�� ولمصالح ��

� سالمتها � ذلك مراق�ة هذە "الخدمات" وتحس��
وعة، للتحقق من صحة وظائف "الخدمات" وترق�اتها، �ما �� كة �Abbo التجار�ة الم�� ولمصالح ��

وأمنها؛

ات والوظائف الجد�دة والحال�ة، واخت�ار "الخدمات" و"األجهزة" وتحس�نها من أجل تط��ر � وال�حث عن األجهزة وتط��رها واخت�ارها، �ما يتضمن الم��
� األغراض اإلحصائ�ة والمسح؛

المنتجات وتحل�ل الب�انات، �اإلضافة إ� استخدامها ��

�
� أو استحقاقها -�خالف ذلك- تل�� � ذلك استحقاق "الخدمات" و"األجهزة" الحصول ع� تع��ض ط��

� مجال الصحة العامة، �ما ��
وللمصلحة العامة ��

� تم��ل عام.
ا أو تأميًنا أو تل�� ا اجتماع��

ً
ضمان

لم��د من المعلومات، �مكنك االطالع ع� قسم +ا����.
 



 عن مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك. �عالج مقدم الرعا�ة الصح�ة معلوماتك
ً
نحن نعالج معلوماتك الشخص�ة أ�ًضا كوننا معالًجا، ونؤدي هذە المهمة ن�ا�ة

: � � أو القانون الوط�� � االتحاد األورو�� الشخص�ة ع� األسس القانون�ة التال�ة �موجب قوان��

� المستمر من خالل مراق�ة "جهازك" وحالتك الصح�ة ل�سه�ل توف�� الرعا�ة الطب�ة لك؛ � ذلك العالج الط��
لتوف�� الرعا�ة الطب�ة، �ما ��

�
� وال��ري، مثل المساعدة �� � الدعم الف��

� ذلك تل��
� للخدمات، �ما �� كة �Abbo إم�ان�ة الوصول إ� معلوماتك الشخص�ة لتوف�� الدعم الف�� ولمنح ��

تصحيح األخطاء أو ترق�ة "الخدمات" أو استكشاف األعطال و�صالحها أو تفس�� الب�انات؛
� المطبق خالف ذلك. � أو القانون الوط�� � االتحاد األورو�� � قوان��

وحيثما تقت��

، � � االتحاد األورو��
�عات التنف�ذ�ة للدول األعضاء �� � تتعلق �ال��� �ش�� مصطلح "GDPR" إ� الالئحة األورو��ة العامة لحما�ة الب�انات (2016/679)، وال��

ة ألخرى.  م�� أدرجنا � قد تتم من ف��  ل�ل منهما بتعد�الته ال��
ً

� الممل�ة المتحدة لعام 2018، شامال
و�ال�س�ة للممل�ة المتحدة، �ش�� إ� قانون حما�ة الب�انات ��

� مشابهة إ� حد كب�� أو ش�ه مماثلة إ� حد كب�� لالئحة العامة لحما�ة الب�انات ، فذلك ألن هذە ال�لدان تتضمن قوان�� � �لًدا أعالە �قع خارج االتحاد األورو��
.(GDPR)

 
ا، فس�تمكن فرق عمل�ات نقل الب�انات: س�تم نقل الب�انات المجمعة من خالل "الخدمات" إ� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، وتخ��نها هناك. إذا طل�ت دعًما فن��
� ذلك الب�انات المتعلقة �الصحة).  س�تم

� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة أو الس��د فقط من الوصول إ� معلوماتك الشخص�ة (�ما ��
الرعا�ة عن ُ�عد التا�عة لنا ��

  . � نقل ب�اناتك الشخص�ة ع� أساس الفقرات التعاقد�ة الق�اس�ة لالتحاد األورو��

�
و�� � لدينا إ� جانب معلومات االتصال األخرى المف�دة ع� الموقع اإلل��� مسؤول حما�ة الب�انات: تتوفر تفاص�ل االتصال �مسؤول حما�ة الب�انات األورو��

.www.eu-dpo@abbo�.com
� القسم �عنوان +ك�ف �مكن لألفراد الوصول إ� المعلومات الشخص�ة وتصح�حها

� ممارسة أي من حقوقك المنصوص عليها ��
حقوقك: إذا كنت ترغب ��

� وفًقا لما ��� (ع� س��ل المثال، "طلب تصحيح" أو
و�� � ب��دك اإلل���

�� �سم�ة سطر الموض�ع �� ، ف��ُ �
و�� �د اإلل��� وحقوقك، وكنت تتواصل معنا ع�� ال��

� الوقت المناسب، أو ع� األقل وفًقا ألي متطل�ات قانون�ة معمول
� األمر). س�س� للرد ع� الطل�ات المعقولة ��

"طلب وصول"، أو أي حق آخر حس�ما �قت��
كة �Abbo لمعلوماتك � تقد�م شكوى إ� هيئة حما�ة الب�انات المحل�ة إذا كنت ال �شعر �السعادة �شأن أي عامل من عوامل معالجة ��

بها. إنك تتمتع �الحق ��
الشخص�ة.

 

� +ممثلو االتحاد األورو��

� دولهم:
� لها �� �ات التال�ة �ممثل�� � ال�� كة  .Pacese�er, Inc بتعي�� قامت ��

 
عنوان الممثلاسم الممثلالدولة

Abbo� Medical Austria Ges.m.b.HPerfektastraße 84A 1230 Wien, Austria.النمسا، ورومان�ا

�Abbo� Medical BelgiumThe Corporate Village, Building Figueras, Da Vinciلج��ا، ول�سمبورج
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

�لغار�ا، وكروات�ا،
ص، وجمهور�ة ق��

وجمهور�ة ال�ش�ك،
وأ�سلندا، والتف�ا،

ومالطة، وسلوفا��ا،
وسلوفي��ا

St. Jude Medical Coordina�on
Center

The Corporate Village, Building Figueras, Da Vinci
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

 Abbo� Medical Danmark A/SDenmark ، Glostrup 2600  ، Produk�onsvej 14الدنمارك

,Abbo� Medical Estonia OÜMisa 4/Vabahumuuseumi tee 3, 13522, Tallinnإستون�ا
Estonia

Abbo� Medical Finland OyVantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finlandفنلندا

Abbo� Medical France SASesplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les ,1-3فر�سا
Moulineaux Cedex, France

Abbo� Medical GmbHHelfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germanyألمان�ا

Abbo� Medical Hellas Limitedاليونان
Liability Trading Company (االسم

 (.Abbo� Medical Hellas Ltd :التجاري
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς :اليونان �

��
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης

Άμποτ و�حمل اسًما تجارً�ا �اسم Ευθύνης
Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

Alimos- 17456  ، .Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str 
Greece ، Athens



عنوان الممثلاسم الممثلالدولة

Abbo� Medical Korlátoltالمجر

 
Felelősségű Társaság

(.Abbo� Medical K� :االسم المخت�)

Tth Lorinc utca 41. II. em., Budapest, 1126, Hungary

 Abbo� Medical Ireland LimitedDublin 2  ، Sir John Rogerson's Quay  ، Riverside Oneأيرلندا
Ireland ، D02X576

 Abbo� Medical Italia S.p.A، Viale Thomas Alva  ، Milano  ، Sesto San Giovanni.إ�طال�ا
Italy ، Edison 110 CAP 20099 

UAB Abbo� Medical LithuaniaLithuania ، LT-09312 Vilnius  ، 3  .Seimyniskiu strليتوان�ا

 Abbo� Medical Nederland B.V، PT Veenendaal 3905  ، Standaardruiter 13.هولندا
Netherlands

و�ــــج  Abbo� Medical Norway ASNorway ، 0484  ، Oslo  ، Gullhaugveien 7ال��

Abbo� Medical spółka zبولندا
 .ograniczoną odpowiedzialnością

Poland ، Warsaw  ، 02-676  ، Postepu 21B  .ul

تغال – Abbo� Medical (Portugal)ال��
Distribuicao de Produtos Medicos,

.Lda

، Alfragide Edifico D  ، Estrada de Alfragide 67 
Amadora، Portugal 

Abbo� Medical España, S.AFrancisca Delgado No. 11, Núcleo 3 – 3º Arroyo de la.إس�ان�ا
Vega, Alcobendas 28108, Spain

SwedenAbbo� Medical Sweden ABIsa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business
(Office

Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
(Sweden (Registered Office

 
+الممل�ة المتحدة

� الممل�ة المتحدة ح�� 31 د�سم�� 2020. سنطبق
�� � � لعام 2020، س�ستمر تطبيق قانون االتحاد األورو�� �موجب قانون اال�سحاب من االتحاد األورو��

Abbo� Medical U.K. كة � الممل�ة المتحدة هو ��
اإلجراءات المناس�ة لحما�ة معلوماتك الشخص�ة عند نقلها إ� الوال�ات المتحدة.  ممثلنا المح�� ��

.UK ، B90 8AJ  ، Solihull  ، Blythe Valley Park  ، Central Boulevard  ، Elder  �
Limited المحدودة ال�ائنة ��

 
، وكولومب�ا، والمغرب، و�ا�ستان، و�نما، و�اراجواي، والممل�ة الع���ة السعود�ة، وت����داد وت��اغو، وتو�س +الجزائر، وش���

� أنك موافق ع� معالجة وط إشعار الخصوص�ة هذا، �ع�� كة �Abbo معالجة معلوماتك الشخص�ة �ش�ل عام. إن قبول �� مطلوب موافقتك ل�� يتاح ل��
� حذف حسا�ك من موقع Merlin.net، ف�مكنك الق�ام �ذلك عن ط��ق االتصال �مقدم الرعا�ة

معلوماتك الشخص�ة �ما هو موضح هنا. إذا كنت ترغب ��
الصح�ة المتابع لحالتك أو الع�ادة. نرجو أن تعلم أنه عند حذف حسا�ك، سنحتفظ �المعلومات المجمعة وغ�� محددة اله��ة، وقد نحتاج إ� االحتفاظ ب�عض

المعلومات الشخص�ة وفًقا لما �قتض�ه القانون.

+فر�سا

كة  .Pacese�er, Inc الستضافة الب�انات الصح�ة الشخص�ة، �ما يتضمن األ�شطة التال�ة: �� ASIP Santé اعتمدت و�الة

� الحالة ال�شغ�ل�ة �ما ي�يح إس�ان الب��ة التحت�ة الماد�ة لنظام المعلومات المستخدم لمعالجة الب�انات الصح�ة؛
1. توف�� وص�انة المواقع الماد�ة ��

� الحالة ال�شغ�ل�ة؛
� معالجة الب�انات الصح�ة ��

2. وتوف�� وص�انة الب��ة التحت�ة الماد�ة لنظام المعلومات المستخدم ��

� الحالة ال�شغ�ل�ة الستضافة تطب�قات نظام المعلومات؛
3. وتوف�� وص�انة المنصة ��

اض�ة لنظام المعلومات المستخدم لمعالجة الب�انات الصح�ة؛ 4. وتوف�� وص�انة الب��ة التحت�ة االف��

5. و�دارة و�شغ�ل نظام المعلومات المحتوي ع� الب�انات الصح�ة؛
6. وحفظ الب�انات الصح�ة.

St. Jude Medical, كة كة فرع�ة تا�عة ل�� كة  .Pacese�er, Inc (و�� �� .  إن �� � � ب�اناتك الشخص�ة ألغراض العالج الط��
إن طب��ك�ع�ادتك �عد المتح�م ��

�  California 91342  ، Sylmar  ، Valley View Court 15900 ، �الوال�ات المتحدة
كة  .Abbo� Laboratories, Inc) ال�ائنة �� LLC، ومملوكة �ال�امل ل��

� تتضمن تلك امات القانون�ة، وال�� � � ب�اناتك الشخص�ة، تحق�ًقا لألهداف التال�ة (1) لنقدم لك هذا التطبيق؛ و(2) لالمتثال لالل��
األم��ك�ة، �� المتح�م ��

المتعلقة �سالمة األجهزة الطب�ة وجودتها وتحس�نها؛ و(3) إلجراء ال�حث، �عد أن يتم إلغاء تحد�د ه��ة المعلومات الشخص�ة، أو استخدام اسم مستعار لها، أو
جري �حًثا لفهم ك�ف�ة استخدام منتجاتنا وخدماتنا وفعال�ة ذلك وما يتعلق

ُ
ا. نحن ن دد ه��تك شخص�� تجم�عها و�أو عدم ال�شف عن ه��تها، ح�� ال ُتحَّ

اطات كة �Abbo لمعلوماتك الشخص�ة، +األجهزة الطب�ة، واالش�� �دراسات األدلة الواقع�ة. لم��د من المعلومات �مكنك االطالع ع� +استخدام ��



Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du  كة القانون�ة األخرى، +ال�حث، وكذلك +االحتفاظ �المعلومات الشخص�ة. ممثلنا المح�� هو ��
.Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, France

 
+ال�ا�ان

� إشعار الخصوص�ة هذا �اعت�ارها
كة �Abbo من تناول "ب�اناتك الشخص�ة المطل��ة للرعا�ة الخاصة" (المشار إليها �� موافقتك مطل��ة ح�� تتمكن ��

� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة، إ� أي طرف ثالث خارج ال�ا�ان (�اس�ثناء عمل�ات نقلها إ�
معلوماتك المتعلقة �الصحة)، ولنقل معلوماتك الشخص�ة، �ما ��

� أنك موافق ع� معالجة � أصدرت الحكومة ال�ا�ان�ة �شأنها قرار مالءمة الحما�ة). إن قبول إشعار الخصوص�ة هذا، أو الموافقة عل�ه، �ع�� ، ال�� � االتحاد األورو��
� أي وقت من خالل االتصال �مقدم الرعا�ة

� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة، �ما هو موضح هنا.  �مكنك سحب موافقتك ��
معلوماتك الشخص�ة، �ما ��

الصح�ة المتابع لحالتك. ُير�� العلم �أنك إذا قمت �سحب الموافقة، فسيؤثر ذلك ع� قدرة مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك ع� مراق�ة جهازك عن ُ�عد،
كة �Abbo �المعلومات المجمعة وغ�� محددة اله��ة، وقد نحتاج إ� االحتفاظ ب�عض وقد يؤثر ذلك ع� عالجك.  عند سحب موافقتك، ستحتفظ ��

المعلومات الشخص�ة وفًقا لما �قتض�ه القانون.

+جنوب إف��ق�ا

316  ،SALU Building  ،The Informa�on Regulator :ه إ� � تقد�م شكوى إ� منظم المعلومات �شأن معالجة معلوماتك الشخص�ة، وُتوجَّ
لد�ك الحق ��

inforeg@jus�ce.gov.za. ،086 500 3351 :رقم الهاتف: 4818 406 012، فا�س ، PRETORIA  ،Thabo Sehume Street
 

+كور�ا الجن���ة

� . �ال�س�ة إ� المستخدم��
ً
� أنك قد تم إ�الغك �جميع المحت��ات الواردة هنا وتعد موافًقا عليها �احة إن قبول إشعار الخصوص�ة هذا أو الموافقة عل�ه، ُ�ع��

� حذف حسا�ك من موقع Merlin.net، ف�مكنك الق�ام �ذلك عن
الذين تقل أعمارهم عن 14 عاًما، �جب أن �قدم الو�� عليهم الموافقة. إذا كنت ترغب ��

ط��ق االتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك. نرجو أن تعلم أنه عند حذف حسا�ك، سنحتفظ �المعلومات المجمعة وغ�� محددة اله��ة، وقد نحتاج
إ� االحتفاظ ب�عض المعلومات الشخص�ة وفًقا لما �قتض�ه القانون.

كة  .Pacese�er، Inc لمعلوماتك الشخص�ة، واستخدامها، وتقد�مها إ� جهات خارج�ة، واالستعانة �حدد إشعار الخصوص�ة هذا معلومات تخص جمع ��
� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة، ف�ما يتعلق بتوف�� التطبيق و"الخدمات". جميع

�مصادر خارج�ة لمعالجة معلوماتك الشخص�ة ونقلها ع�� الحدود، �ما ��
ور�ة لتوف�� التطبيق و"الخدمات". لذلك، لن تتمكن من الحصول ع� � ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة، ��

فئات معالجة المعلومات الشخص�ة التال�ة، �ما ��
ت عدم الموافقة ع� هذە المعالجة. هذا التطبيق وهذە "الخدمات"، إذا اخ��

�مكنك تقد�م موافقتك �ش�ل جما�� ع� جميع فئات الموافقة التال�ة عن ط��ق قبول إشعار الخصوص�ة أو الموافقة عل�ه:

� أقسام +جمع معلوماتك
� ذلك المعلومات المتعلقة �الصحة، �ما هو موضح ��

ور�ة) ع� جمع معلوماتك الشخص�ة واستخدامها، �ما �� الموافقة (ال��
كة �Abbo إ� المعلومات الشخص�ة عند تقد�م "الخدمات" لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك، الشخص�ة ومعالجتها، و+وصول ��

اطات القانون�ة األخرى، و+ال�حث كة �Abbo لمعلوماتك الشخص�ة، و+األجهزة الطب�ة واالش�� و+استخدام ��

كة � أقسام +جمع معلوماتك الشخص�ة ومعالجتها، و+وصول ��
ور�ة) ع� جمع المعلومات المتعلقة �الصحة، �ما هو موضح �� الموافقة (ال��

كة �Abbo لمعلوماتك �Abbo إ� المعلومات الشخص�ة عند تقد�م "الخدمات" لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك، و+استخدام ��
اطات القانون�ة األخرى، و+ال�حث الشخص�ة، و+األجهزة الطب�ة واالش��

�
ور�ة) ع� نقل المعلومات الشخص�ة ع�� الحدود، وتوف�� الب�انات الطب�ة (الب�انات الحساسة) للجهات الخارج�ة، �ما هو موضح �� الموافقة (ال��

أقسام +تخ��ن الب�انات، +حاالت اإلفصاح عن المعلومات الشخص�ة، و+نقل المعلومات الشخص�ة ع�� الحدود

� أي وقت من خالل االتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك. ُير�� العلم �أنك إذا قمت �سحب الموافقة، فسيؤثر ذلك ع�
�مكنك سحب موافقتك ��

Abbo� كة قدرة مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك ع� مراق�ة جهازك عن ُ�عد، وقد يؤثر ذلك ع� عالجك.  عند سحب موافقتك، ستحتفظ ��
�المعلومات المجمعة وغ�� محددة اله��ة، وقد نحتاج إ� االحتفاظ ب�عض المعلومات الشخص�ة وفًقا لما �قتض�ه القانون.

+أوكران�ا

� قسم
� �ما هو موضح ��

ام القانو�� � م �االل�� � كة �Abbo من معالجة معلوماتك الشخص�ة إال إذا قمنا بهذە المعالجة ح�� نل�� موافقتك مطل��ة ل�� تتمكن ��
� أنك موافق ع� معالجة معلوماتك الشخص�ة �ما هو موضح وط إشعار الخصوص�ة هذا، �ع�� اطات القانون�ة األخرى. إن قبول �� +األجهزة الطب�ة واالش��
� حذف معلوماتك الشخص�ة من موقع Merlin.net، ف�مكنك الق�ام �ذلك عن ط��ق االتصال �مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك أو

هنا. إذا كنت ترغب ��
�الع�ادة. نرجو أن تعلم أنه إذا طل�ت من مقدم الرعا�ة الصح�ة أو الع�ادة حذف معلوماتك ع� موقع Merlin.net، فإننا سنحتفظ �المعلومات المجمعة وغ��

محددة اله��ة، وقد نحتاج إ� االحتفاظ ب�عض المعلومات الشخص�ة وفًقا لما �قتض�ه القانون.
 

�������� ABBOTT ���� إ���ر ا������� - إن إ���ر ا������� ��ا ���م ���ض ا���� �� ����� ا����ام �����
ا������، و�������� ���.  و�� � ���� ا������ و� ��� ��ًءا �� ا������ ����� ا�����م ا������ ا������.

 



myMerlinTM تطبيق الهاتف المحمول

�
خ�ص للمستخدم النها�� اتفاق�ة ال��

تار�ــــخ اإلصدار: إب��ل 2021

ح �ل قسم �ش�ل �امل. � هذە االتفاق�ة تهدف للت�س�� عل�ك فقط، وال تق�د أو تحدد أو ���
ُير�� مالحظة أن العناو�ن المقدمة ��

1. المقدمة

2. المصطلحات األساس�ة لهذە االتفاق�ة

3. معلوماتك الشخص�ة

("Merlin.net™ ("Merlin.net™ PCN 4. خلف�ة التطبيق وش�كة رعا�ة المر��

� هذا التطبيق
5. ال�سج�ل ��

6. عدم تقد�م المشورة الطب�ة

7. استخدام المنتجات المقدمة من جهات خارج�ة

8. حقوق المل��ة

خ�ص ونطاقه 9. منح ال��

خ�ص 10. قيود ال��

11. االستخدام المقبول والقيود المفروضة

12. متطل�ات التوافق مع األجهزة الجوالة

13. تحديثات التطبيق وترق�اته

14. اإلقرارات

15. حذف حساب التطبيق

ات ع� هذە االتفاق�ة 16. إجراء تغي��

17. دعم التطبيق

18. ب�انات تحل�ل األعطال

19. االتفاق�ة المط�قة ع� الب�انات المنقولة

20. إنهاء االتفاق�ة

21. إخالء المسؤول�ة عن الضمانات

22. معلومات مهمة �شأن حدود مسؤولي�نا

23. التع��ض

24. ضوا�ط التصدير

25. اإلشعارات

26. نقل مل��ة الحقوق

27. الظروف المانعة

28. التنازل

29. االستقالل�ة

30. القانون المعمول �ه

31. االتفاق�ة ال�املة

32. المصطلحات المتعلقة �أجهزة Apple، إذا كنت �ستخدم إصداًرا �عمل ع� نظام �شغ�ل iOS من هذا التطبيق

33. مصطلحات قانون�ة إضاف�ة

34. النقر ع� زر "قبول"

ة

� �ذە ("االتفاق�ة") �عنا�ة، ق�ل قبولها، وت�ب�ت تطبيق myMerlinTM تطبيق (التطبيق).  يرت�ط التطبيق
خ�ص للمستخدم النها�� ُير�� قراءة اتفاق�ة ال��

و�نقل الب�انات من جهاز مراق�ة القلب القا�ل لإلدخال ("ICM") إ� ش�كة رعا�ة المر�� Merlin.net ™ ("الخدمات").  سُ�نقل الب�انات المرسلة عن ط��ق
� الوال�ات المتحدة.

التطبيق وُتخّزن ��



، فإنك توافق ع� �ذە االتفاق�ة.  إذا كنت ال توافق ق�ل أن �مكنك استخدام "التطبيق" س�تم مطالبتك �قبول �ذە االتفاق�ة. �النقر ع� الزر "قبول" التا��
ع� هذە االتفاق�ة، فلن نمنحك ترخ�ًصا �استخدام التطبيق، وُ�حظر عل�ك استخدام التطبيق (أو محاولة استخدامه).

� �ذە االتفاق�ة، وأنك توافق عليها �األصالة
� الذي ي�يح لك الدخول ��

� أنك تؤكد ع� أنك ت�لغ العمر القانو��
إن قبول �ذە االتفاق�ة واستخدام التطبيق، �ع��

لزمه بهذە االتفاق�ة �موجب القانون. �جب ع� و�� األمر (أول�اء األمر) أو الو�� (األوص�اء)
ُ
 عن شخص آخر لك عل�ه سلطة فعل�ة ت

ً
عن نفسك، أو ن�ا�ة

قراءة �ذە االتفاق�ة، إذا �ان الغرض �و استخدام الطفل للتطبيق تحت رعايتهم.

ا�ة أو ك�ان آخر يرت�ط �ك، ("منظمة") أو لمنفعة أي كة أو �� إذا كنت شخًصا ُي�ّ�ت هذا التطبيق، أو �ستخدمه، أو �صل إل�ه �ط��قة خالف ذلك، ن�ا�ة عن ��
منهم، فإنك توافق ع� هذە االتفاق�ة �األصالة عن نفسك و�الن�ا�ة عن أي منظمة من هذا القب�ل، وأنت تمثل وتضمن أن لد�ك السلطة القانون�ة إللزام المؤسسة

بهذە االتفاق�ة. 

� هذە االتفاق�ة إ� �ل من الشخص الذي �ستخدم التطبيق، وأي من هذە المنظمات (حيثما ينطبق ذلك). 
�شمل اإلشارة إ� "أنت" أو "لك" أو "المستخدم" ��

� القسم 21. تحد �ذە األقسام من س�ل
� األقسام 6، 7 وكذلك 22 (ب) تنازالت الضمان ��

�ما ُير�� قراءة (أ) اس�ثناءات المسؤول�ة والقيود الواردة ��
االنتصاف المخصصة لك، ومن مسؤولي�نا.

: كة �Abbo ف�ما يتعلق �استخدامك للتطبيق.  تغ�� �ذە االتفاق�ة ما ��� �� � ا ُملزًما ب�نك و��� ا قانون��
ً
تمثل �ذە االتفاق�ة اتفاق

� ذلك أي تحديثات أو ترق�ات أو إصالح أخطاء أو إصدارات معدلة للتطبيق) ع� جهاز جوال،
ت�ب�ت التطبيق واستخدامك له (�ما ��

ون�ة ("الوثائق") تصف فيها � �سخة ورق�ة أو إل���
�� Abbo� كة أي كت��ات أو تعل�مات أو أوصاف أو مواصفات أو مواد أخرى، تقدمها ��

استخدام التطبيق أو تتعلق �ه.

،ICM من خالل قبول التطبيق واستخدامه ع� جهاز جوال، فإنك توافق ع� (أ) أن استخدامك يتعلق بتقي�م التطبيق و�أو استخدامه ال��ري مع جهاز
و(ب) إذا كنت �ستخدم التطبيق ألغراض ����ة، فإن مقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك قد َوَصف لك جهاز ICM.  ُصمم �ذا التطبيق لالستخدام

.Abbo� كة � ت�تجها ��
ح�ً�ا مع أجهزة ICM ال��

ث دون إشعار. قد نقوم بتعد�ل هذە ل التطبيق أو ُ�حدَّ � تصل ع� التطبيق أو من خالله قد تحتوي ع� أخطاء تقن�ة أو أخطاء مط�ع�ة. قد ُ�عدَّ الب�انات ال��
ات. � أي وقت وس�تم إعالمك أثناء استخدام الحق للتطبيق. س�تاح لك الفرصة للموافقة ع� التغي��

االتفاق�ة ��

طلحات األساس�ة لهذە االتفاق�ة

� هذە االتفاق�ة:
المصطلحات األساس�ة التال�ة لها المع�� الموضح أدناە ��

� يرسلها جهاز ICM أو �مكنك إرسال عمل�ة إرسال �دوي من جهاز ICM إ� نظام المراق�ة التطبيق. �ستق�ل تطبيق الهاتف الجوال   myMerlin  TM الب�انات ال��
 . عن ُ�عد لموقع  ™Merlin.net ش�كة رعا�ة المر��

� ُتدخلها إ� � ذلك المعلومات ال��
� ذلك الب�انات الصح�ة، وأي معلومات أخرى متاحة من خالل التطبيق أو واردة ف�ه، �ما ��

الب�انات. ب�اناتك الشخص�ة، �ما ��
التطبيق، ومعلومات معينة تتعلق �جهاز ICM، أو ُتجمع من خالله، وُتعرض أو ُتنقل من خالل التطبيق، ومعلومات معينة تتعلق �جهاز هاتفك الجوال.

كة ا، أو جهاًزا أتاحته لك ع�ادتك و�أو مقدم الرعا�ة الصح�ة لك، أو من خالل �� الجهاز الجوال. هاتف ذ�� أو جهاز محمول �ال�د، سواء �ان جهاًزا شخص��
Samsung ‡ Galaxy أو جهاز ،Apple كة �Abbo، أو ن�ا�ة عنها، وُ�ستخدم لت�ب�ت التطبيق واستخدامه (مثل هاتف ‡ iPhone المحمول الرق�� من ��

.( المحمول الرق��

.ICM جهاز Abbo� كة المستخدم، أنت، الخاص �ك، و�أو الخاص ��م. أي مستخدم فردي للتطبيق زرعت له ��

كة Abbo� Laboratories. "قد كة فرع�ة تا�عة مملوكة �ال�امل ل�� كة  .Pacese�er, Inc، و�� �� �� .Abbo� كة نحن، و�أو إننا، و�أو الخاص بنا، و�أو ��
كة المحل�ة � ذلك ال��

كة �Abbo، �ما �� �ات التا�عة ل�� كة St. Jude Medical LLC، وال�� كة  .Pacese�er, Inc و�� �ش�� "نحن" و"إننا" و"لنا" أ�ًضا إ� ��
� لش�كة Merlin.net™ PCN، إ� الحد الذي �ساعد ف�ه ع� أداء "الخدمات". ال يتضمن تع��ف المصطلحات كة �Abbo، ومرا�ز الدعم الف�� التا�عة ل��

،Abbo� كة �ات أخرى تا�عة ل�� � محل إقامتك، أو أي ��
�� Abbo� كة كة المحل�ة التا�عة ل�� ە ع� أنه �شمل ال�� "نحن، أو إننا، أو الخاص بنا" ما �جب تفس��

� هذە االتفاق�ة. 
ا ��

ً
ا أو أطراف

ً
�اعت�ارها طرف

� ذلك"، أو "�التحد�د" أو "يتضمن"، أو "ع� س��ل المثال"، أو أي ع�ارة ش�يهة، ع� اعت�ار أنها ذات
�جب التعامل مع أي �لمات واردة �عد ع�ارات مثل "�ما ��

أغراض توض�ح�ة، و�� ال تحدُّ من عموم�ة ال�لمات العامة ذات الصلة.

ماتك الشخص�ة

� ذلك المعلومات الصح�ة
�خضع استخدامك للتطبيق و"الخدمات" أ�ًضا إلشعار خصوص�ة التطبيق، الذي يوضح ك�ف نتعامل مع معلوماتك الشخص�ة، �ما ��

� تقدمها لنا من خالل استخدامك للتطبيق. ذات الصلة ال��



�
� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة والمكس�ك وس���ا: ع�ادتك و�أو مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك هو المتح�م ��

�� � للمستخدم��
� ُترَسل ع�� التطبيق و"الخدمات". �جب عل�ك االطالع ع� س�اسة الخصوص�ة مع ع�ادتك و�أو مقدم � ذلك المتعلقة �الصحة، وال��

معلوماتك الشخص�ة، �ما ��
كة �Abbo مع � أن توجه �ل األسئلة حول معالجة معلوماتك الشخص�ة إليهم. ستجد معلومات حول ك�ف�ة تعامل ��

الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك، و�����
� إشعار خصوص�ة التطبيق.

ب�اناتك ��

� إشعار
� ذلك الب�انات المتعلقة �الصحة، ألغراض معالجة محددة ومحدودة �ما هو موضح ��

� معلوماتك الشخص�ة، �ما ��
كة �Abbo أ�ًضا متح�ًما �� تعد ��

كة �Abbo من إلغاء تحد�د ه��ة معلوماتك الشخص�ة و�أو � ل�� تتمكن ��
خصوص�ة التطبيق. موافقتك ال��حة مطل��ة من خالل التطبيق �أساس قانو��

�سميتها �اسم مستعار و�أو تجم�عها و�أو إخفاء ه��تها إلجراء تحل�ل للب�انات. عندما ُ�طلب منك الموافقة ع� معالجة معلوماتك الشخص�ة، �مكنك سحب
� أي وقت من خالل االتصال بنا. لن يؤثر أي سحب للموافقة ع� قانون�ة معالجة الب�انات بناًء ع� موافقتك ق�ل السحب. ُير�� أ�ًضا مالحظة

هذە الموافقة ��
� معالجة

�� Abbo� كة كة �Abbo فقط عن معالجة ب�اناتك الشخص�ة المتعلقة �سحب الموافقة. س�ستمر �� أنه عندما �سحب موافقتك، س�توقف ��
� المنطقة

� آخر �سمح �الق�ام �ذلك، مثل االمتثال لإلطار التنظ��� لألجهزة الطب�ة ��
ام تعاقدي أو قانو�� � الب�انات الشخص�ة حيثما �كون ذلك �موجب ال��

� أي وال�ة قضائ�ة سار�ة أخرى.
االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا أو ��

Merlin.net™ PCN ة التطبيق وش�كة

� السار�ة. � القوان��
كة �Abbo التطبيق، وتمتلك التف��ضات و�أو ال�سج�الت المعن�ة �ه، حيثما تقت�� كة المصنعة لجهاز ICM. طورت �� �Abbo �� ال��

� ُتجمع من جهاز ICM الخاص �ك، وت�يح كذلك تحم�لها ع�� التطبيق إ� قاعدة ب�انات خاصة وآمنة.  ومن ي�يح "التطبيق" النقل الفوري واآل�� للمعلومات ال��
خالل Merlin.net™ PCN، �مكن لمقدم الرعا�ة الصح�ة، أن �طلع ع� قل�ك عندما ي�دأ الن�ض �ش�ل مختلف.  �مكنك أ�ًضا التقاط األعراض الخاصة �ك
� التنفس أو �شعر �أن قل�ك يرفرف أو

ء ما ال ي�دو ع� ما يرام، �ما لو شعرت �الدوار أو اإلغماء، أو لد�ك ضيق �� �
�استخدام التطبيق، عندما �كون هناك ��

� حددها مقدم الرعا�ة الصح�ة لك.  هذا � إ� ع�ادتك اس�نادا إ� اإلعدادات ال��
ة.  �ما أن التطبيق يرسل ب�انات إ�قاع قل�ك �ش�ل تلقا�� ي��ض ��عة كب��

"التطبيق" �ساعد مقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك ع� مراق�ة حالة إ�قاع القلب واألعراض، وتعد�ل عالجك دون الحاجة ل��ارة الع�ادة بنفسك

 الالسل��ة "ق�د
[
Bluetooth® 

[1
 �ش�كة واي فاي أو ب��انات الهاتف، وتأ�د من إ�قاء تكنولوج�ا 

ً
� جهازك المحمول متصال

�ش�ل متكرر.  �جب أن ت���
ال�شغ�ل" إلقران جهاز ICM والتطبيق والتواصل ب�نهما، و�جب عل�ك استخدام التطبيق ح�� �مكن مراق�ة إ�قاع قل�ك عن ُ�عد من خالل مقدم الرعا�ة

الصح�ة الخاص �ك.

 

� �ذا التطبيق
ج�ل ��

� ذلك تار�ــــخ م�الدك والرقم ال�سلس�� لجهاز ICM ع�� شاشة التطبيق،
� التطبيق، �ما ��

سوف تحتاج لل�سج�ل إ� إدخال �عض معلوماتك الشخص�ة ��
� حالة أي

� ورقم هاتفك ("معلومات ال�سج�ل").  ��
و�� ومعلومات من ملف تع��ف الم��ض الخاص �ك ع� Merlin.net ™ PCN، أي عنوان ب��دك اإلل���

إقران الحق للتطبيق �ـجهاز ICM الخاص �ك، ع� س��ل المثال إذا حصلت ع� هاتف ذ�� جد�د، فقد تحتاج إ� الحصول ع� رمز ت��ــــح و�قران التطبيق
�جهاز ICM الخاص �ك الستخدام التطبيق.  أنت توافق ع� تقد�م معلومات دق�قة و�املة عند ال�سج�ل معنا. وتقر وتوافق ع� أن التطبيق ُمصمم وُمخصص
� ذلك اعتقادك

، أو خرق يؤثر ع� حسا�ك ع� التطبيق، �ما �� � لالستخدام الشخ�� ع� أساس فردي.  و�جب عل�ك إخطارنا ع� الفور إذا علمت �حادث أم��
اق معلومات �سج�لك ع� التطبيق. �احتمال�ة اخ��

تقد�م المشورة الطب�ة

. �جب أن ��� المستخدمون �أن التطبيق �مثل خدمة إدارة معلومات إلتاحة مراق�ة ال �مثل التطبيق، وال أي "خدمات" يوفر�ا، خدمات صح�ة للمر��
كة ABBOTT ل�س مزوًدا أو موّرًدا  للمشورة الطب�ة المهن�ة، و��

ً
جهاز ICM لمقدم الرعا�ة الصح�ة المتابع لحالتك.  ال ُ�قصد من التطبيق أن �كون �د�ال

ألي من خدمات الرعا�ة الصح�ة من خالل التطبيق. �جب ع� األفراد دائًما اس�شارة مقدم الرعا�ة الصح�ة المؤ�ل المتابع لهم �شأن أي أسئلة قد تراود�م

�
� ذلك أي استفسارات أو مخاوف �شأن حالة قلب مرض�ة.  �جب عل�ك عدم تجا�ل المشورة الطب�ة المهن�ة أو التأخ�� ��

�خصوص حالة طب�ة ما، �ما ��
� وضعها مقدم الرعا�ة الصح�ة الخاص � التطبيق. �جب عل�ك ات�اع اإلرشادات المعتادة ال��

طلبها �س�ب الب�انات أو أي معلومات أخرى يتم نقلها أو تضمينها ��
� حالتك الطب�ة المتعلقة �قل�ك أو غ�� ذلك. 

ات أخرى �� �ك عندما تكون قراءاتك غ�� منتظمة أو إذا واجهت تغ��

� تعرضك
. �جب عل�ك استدعاء مقدم الرعا�ة الصح�ة أو خدمات الطوارئ المحل�ة إذا كنت �شك �� � نحن ال نقدم المشورة الطب�ة وال الرعا�ة للمستخدم��

� � لدينا غ�� مؤهل�� � القراءات.  موظفو الدعم الف��
ات �� كة ABBOTT غ�� مسؤولة عن إخطار مقدم الرعا�ة الصح�ة الفرد�ة �أي تغي�� لحالة طوارئ طب�ة. ��

ت�ة عليها، إلخ�ارك عن مادة أي ب�انات �مكن الوصول إليها ع�� التطبيق، أو عن عمل�ات نقلها من خالله، أو عن مع�� هذە الب�انات، أو العواقب المحتملة الم��
وغ�� م�ح لهم �ذلك.

صمم التطبيق لمساعدة األفراد ومقد�� الرعا�ة الصح�ة لهم ع� إدارة حالة إ�قاع قلب الم��ض �ش�ل أفضل من خالل المعلومات والتحل�ل والتواصل. ُ�عد
توص�ل ب�اناتك، وتقد�م التعل�قات، ومناقشة خ�ارات االخت�ار والعالج والتوص�ة بها مسؤول�ة تتحملها أنت ومقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة الخاص �ك �ش�ل
كة �Abbo �أي اخت�ارات أو منتجات أو إجراءات أو آراء محددة أو ت��دها.  قرارك �اتخاذ أي إجراء بناًء ع� أي معلومات يتم إرسالها إ� منفرد. ال ُتو�� ��

� ABBOTT أو و�الئهم أو مورديهم مسؤوليتك الخاصة المنفردة.
التطبيق، أو تخ��نها عل�ه، أو أي معلومات تتلقاها من موظ��

ا.  إذا كنت ا طب�� ون��  إل���
ً

� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا:  ال ُتعد المعلومات المتاحة لك من خالل التطبيق سجال
�� � للمستخدم��

� �سخ من تلك المعلومات،
، ف�جوز لك تل�� � � جمعها تطب�قك إ� سجلك الط�� ا من المعلومات ال�� وري أن تض�ف أ�� ترى بناًء ع� تقديرك المنفرد، أنه من ال��

� عن ط��ق ط�اعتها. و�مكنك إضافتها إ� سجلك الط��



خدام المنتجات المقدمة من جهات خارج�ة

� قد تد�� أنها متوافقة مع التطبيق و�أو جهاز ICM، ول�ن ُير�� العلم �أنه �جوز للجهات الخارج�ة تقد�م خدمات و�رامج وتطب�قات جوال غ�� م�ح بها، وال��
كة ABBOTT �استخدام التطبيق أو جهاز ICM مع منتجات الجهات الخارج�ة غ�� الم�ح بها. كة �Abbo ال ُت�ح بها لمثل هذا االستخدام. ال تو�� �� ��

كة ABBOTT أي مسؤول�ة عن هذە كة ABBOTT؛ وال تتحمل �� وتتحمل وحدك مخاطر فعل هذا.  منتجات الجهات الخارج�ة غ�� الم�ح بها خارج س�طرة ��
المنتجات، وال تقدم أي مطال�ات ف�ما يتعلق �صالح�ة أي من هذە المنتجات ودقتها وموثوقيتها أو حالتها، ولن تكون مسؤولة عن أي مطال�ات تتعلق بها، وال

تتحمل مسؤول�ة �شأن أي خدمات أو برامج أو تطب�قات أو منتجات أخرى غ�� م�ح بها تقدمها أي جهة خارج�ة.

 

ق المل��ة

�
� لها جميع الحقوق القانون�ة وحقوق المل��ة والمصلحة �� � التا�ع�� �ات التا�عة لها، أو مورديها، أو الُمرخص�� كة �Abbo أو ال�� أنت تقر وتوافق ع� امتالك ��

� من أي منهم، �ما
� أو تحد�ث أو ترق�ة أو تعد�ل أو تخص�ص أو أي جزء إضا�� خ�ص بها، و�المثل ألي تحس�� جميع جوانب التطبيق والوثائق، وع� أحقيتهم �ال��

امج المستخدمة لتنف�ذ التطبيق، وأي برامج أو وثائق مقدمة لك امج النص�ة، وال�� يتضمن ع� س��ل المثال ال الح� رسوم الجراف�ك، وواجهة المستخدم، وال��
� العالم. وألغراض هذە

كجزء من التطبيق و�أو تتعلق �ه، �ما يتضمن جميع حقوق المل��ة الفك��ة المشمولة فيها، سواء �انت مسجلة أم ال، وأينما وجدت ��
اع، أو � تجاري، أو مظهر تجاري، أو عالمة تجار�ة، أو حقوق التغل�ف وش�ل � أي حق للمؤلف�أو براءة اخ�� االتفاق�ة، فإن "حقوق المل��ة الفك��ة" تع��

� ذلك الرمز المصدر)، وقاعدة الب�انات،
السلعة، أو حقوق الشهرة، أو حقوق التصم�مات، والتكنولوج�ا، وحقوق األعمال الفن�ة، وحقوق برامج ال�مبيوتر (�ما ��

� العالم.
� أي م�ان ��

� أي وس�لة إعالم معروفة اآلن أو ُت�َت�ر ف�ما �عد، ��
� المستق�ل، ��

أو األش�ال المماثلة أو الم�افئة لحقوق الحما�ة القائمة أو الواردة، اآلن أو ��
أنت توافق ع� االمتناع عن أي إجراء من شأنه أن �قلل من هذە الحقوق أو �ضعها موضع شك.

� األخرى، �ما نامج) المحم�ة �موجب حقوق المل��ة الفك��ة السار�ة والقوان�� � ذلك رمز ال��
وتوافق أ�ًضا ع� أن التطبيق يتضمن معلومات المل��ة وال��ة (�ما ��

.  أنت توافق ع� أنك لن �ستخدم هذە المعلومات أو المواد المسجلة المل��ة �أي ش�ل من األش�ال إال � ذلك ع� س��ل المثال ال الح� حقوق الطبع وال���
��

� هذە االتفاق�ة
�� 

ً
 �موجب هذە االتفاق�ة. ال �جوز إعادة إنتاج أي جزء من التطبيق �أي ش�ل أو �أي وس�لة، �اس�ثناء ما هو ُم�ح �ه �احة

ً
ف�ما ُ��ح �ه �احة

أو حيثما �سمح القانون المعمول �ه، وال �جوز لك إزالة أي تع��ف للمنتج أو إشعارات حقوق ال��� أو قيود المل��ة. سيؤدي ال�سخ غ�� الم�ح �ه للتطبيق أو
ا ًرا فور�� ا، و�نك توافق ع� أن هذا س�ش�ل �� خ�ص الممن�ح هنا) إ� إنهاء هذە االتفاق�ة تلقائ�� � هذە االتفاق�ة (أو أي خرق آخر لل��

عدم االمتثال للقيود الواردة ��
� لها، ممن ال تكون التع��ضات النقد�ة عالًجا مالئًما لهم، وأن التع��ض الزجري � التا�ع�� �ات التا�عة لها، و�أو المرخص�� كة �Abbo وال�� ال �مكن إصالحه ل��

ر �ما سبق. قد تكون �عض األح�ام السا�قة غ�� � إث�ات عدم وق�ع أي ��
� ألمان�ا:  ال يتأثر حقك ��

�� � س�كون عالًجا مناسً�ا لمثل هذا االنتهاك.  للمستخدم��
� الجزائر: 

�� � وط المذكورة أعالە عل�ك �ال�امل.  للمستخدم�� � �عض الدول�الوال�ات�المقاطعات�السلطات القضائ�ة، لذلك قد ال تنطبق اإلقرارات وال��
فعالة ��

� لهذە االتفاق�ة
خ�ص الممن�ح هنا) إ� اإلنهاء التلقا�� � هذە االتفاق�ة (أو أي خرق آخر لل��

سيؤدي ال�سخ غ�� الم�ح �ه للتطبيق أو عدم االمتثال للقيود الواردة ��
ام هذا خالل خمسة أ�ام. � �عد انتهاء اإلشعار المسبق �خمسة أ�ام، ما لم تقم �معالجة عدم االل��

�ات التا�عة لها و�أو المرخص لهم. ال �جوز لك كة �Abbo وال�� تعد ب��ة التطبيق، وتنظ�مه ورمزە من األ�ار التجار�ة الق�مة والمعلومات ال��ة الخاصة ���
� الوصول إ� التطبيق ع� هيئة شفرة المصدر.

إزالة أي تع��ف منتج أو إشعارات حقوق ��� أو قيود مل��ة من التطبيق. �ما تقرُّ �أنه ل�س لد�ك الحق ��

�
�� Pacese�er, Inc.  كة تكون Confirm Rx™، وJot DX™، و ™myMerlin، وموقع  ™Merlin.net والعالمات التجار�ة ذات الصلة، عالمات تجار�ة ل��

Abbo� كة مختلف الوال�ات القضائ�ة ("Abbo� Trademarks").  أي و�ل صور حقوق الشهرة المشتقة من خالل استخدام العالمات التجار�ة الخاصة ���

�
كة  .Pacese�er, Inc والعالمات التجار�ة األخرى المملوكة للجهات الخارج�ة والمضمنة �� وط هذە االتفاق�ة �جب أن ُ�ستخدم فقط لصالح �� وفًقا ل��

� يتم الوصول إليها أثناء استخدام التطبيق �� عالمات تجار�ة مملوكة ألصحابها، وجميع صور حقوق الشهرة المرت�طة بهذە العالمات التجار�ة التطبيق أو ال��
� أي من العالمات التجار�ة الواردة ف�ما

ا، �� .  ال ُيتاح لك أي ترخ�ص أو حق، ��ًحا �ان أو ضمن�� � �جب أن ُترجع مل�يتها ألصحاب العالمات التجار�ة المعني��
) قد تكون ملحقة � ذلك إشعارات العالمات التجار�ة وحقوق ال���

سبق، وتوافق أ�ًضا ع� أنه ال �جوز لك إزالة أو إخفاء أو تغي�� أي إشعارات مل��ة (�ما ��
كة �Abbo دون � ش�كة موقع Merlin.net™ PCN.  ال �جوز استخدام أي عالمة تجار�ة أو اسم تجاري أو ش�ل تجاري خاص ���

�التطبيق أو واردة ف�ه أو ��
�ات التا�عة لها كة �Abbo وال�� كة. تحتفظ �� � تقدمها ال�� كة �Abbo، �اس�ثناء تحد�د المنتج أو "الخدمات" ال�� � مسبق من �� الحصول ع� إذن كتا��

� هذە االتفاق�ة. 
وموّرديها ومن ُترّخص لهم �جميع الحقوق غ�� الممنوحة لك �احة ��

قد تتضمن �عض أجزاء التطبيق مواًدا مقدمة من جهات خارج�ة، وتتضمن هذە المواد حقوق مل��ة فك��ة. �حتفظ المرخصون لمواد الجهات الخارج�ة هذە
� مواد هذە الجهات الخارج�ة وجميع �سخها، �ما �شمل ع� س��ل المثال ال الح�، أي و�ل حقوق المل��ة الفك��ة. 

�حقوقهم �افة و�سبهم ومصلحتهم ��

�
و�موجب هذا، فإنك تقر �استخدام مواد الجهات الخارج�ة و�الحقوق المرت�طة بها، ف�ما عدا ذلك فقط إ� الحد الذي �صبح ف�ه اإلقرار السابق غ�� فّعال ��

�عض الدول�الوال�ات�المقاطعات�السلطات القضائ�ة.

� التطبيق أو الوثائق أو أي تكنولوج�ا أو
كة �Abbo إ� المستخدم أي حقوق مل��ة أو حقوق مل��ة فك��ة �� ء �خالف ذلك، ال تنقل �� �

و��ف النظر عن أي ��
�ات التا�عة لها ومن ترخص لهم �حتفظون ح�ً�ا �مل�يتهم ل�ل الحقوق وحقوق المل��ة كة �Abbo وال�� � األطراف، إن �� معلومات أو مواد أخرى، وف�ما ب��

� جميع جوانب التطبيق والوثائق، وجميع التقن�ات والمعلومات والمواد األخرى، �اإلضافة إ� أي و�ل ال�سخ أو التعد�الت (من ِق�ل أي شخص
والمصلحة ��

ُ�جري التعد�الت و�لما تم إجراؤها)، �ما �شمل، ع� س��ل المثال ال الح�، جميع حقوق المل��ة الفك��ة ف�ما يتعلق �أي مما سبق. 

خ�ص ونطاقه ل��

�جوز لك تحم�ل التطبيق ع� جهاز جوال لرؤ�ة التطبيق واستخدامه وعرض التطبيق و"الخدمات" �غرض تقي�م االستخدام المحتمل للتطبيق، واستعمالك له
كة �Abbo �استخدام كة �Abbo استخدام التطبيق، ولم ت�عه لك. رهًنا �امتثالك لهذە االتفاق�ة، وط�ًقا لما سمحت لك �� مع جهاز ICM.  لقد رخصت لك ��

خ�ص من  لإللغاء وغ�� قا�ل للنقل وغ�� قا�ل للتنازل وغ�� قا�ل لل��
ً

التطبيق ف�ه فقط، فإننا ن�يح لك �موجب هذە االتفاق�ة، ت��ًحا مق�ًدا وغ�� ح�ي وقا�ال



� االمتثال ألي
خ�ص").  إذا فشلت �� ال�اطن لت�ب�ت التطبيق واستخدامه ع� جهاز جوال الستخدامك الشخ�� فقط وغ�� التجاري (ف�ما �شار إل�ه �اسم "ال��

وط هذە االتفاق�ة، �جب عل�ك التوقف فوًرا عن استخدام التطبيق و�زالته من جهازك الجوال (أي إلغاء ت�ب�ت التطبيق وحذفه). من بنود أو ��

� هذە الوث�قة أي حقوق أدب�ة أو حقوق مل��ة أو حقوق مصلحة أو حقوق مل��ة فك��ة. أنت تقر �عدم تلق�ك ألي حق �سب أو
خ�ص الممن�ح �� ال �منح ال��

� التطبيق أو الوثائق أو أي حقوق مل��ة فك��ة متضمنة ف�ه أو أي تكنولوج�ا أو معلومات أو مواد أخرى. أي حق شهرة مشتق
مل��ة أو حقوق مل��ة أو مصلحة ��

�ات التا�عة لها و�أو مرخصيها فقط. كة �Abbo وال�� وط هذە االتفاق�ة �جب أن �كون لصالح �� من خالل استخدام حقوق مل��ة فك��ة وفًقا ل��

�ات التا�عة لها، ومورديها، و�أو مرخصيها، �اس�ثناء الحد الذي �كون ف�ه ما سبق غ�� فعال كة ABBOTT، وال��  هنا محفوظة ل��
ً
الحقوق غ�� الممنوحة �احة

� األلمان:  ال  هنا. للمستخدم��
ً
� �عض ال�لدان�الوال�ات�المقاطعات�السلطات القضائ�ة. أنت توافق ع� استخدام التطبيق فقط �ما هو مسم�ح �ه �احة

��
� ألمان�ا.

� األلمان �القدر الذي �حظرە قانون حقوق ال��� المعمول �ه �� ينطبق ما سبق ع� المستخدم��

خ�ص د ال��

ا من الت�فات التال�ة: ، توافق ع� أال ترتكب أ�� � هذە االتفاق�ة، و�� الحد الذي �سمح �ه أي قانون مح��
�� 

ً
�اس�ثناء ما هو منصوص عل�ه �احة

وع إل�ه �خالف ذلك؛ a. استخدام التطبيق ع� أي جهاز جوال ال تمل�ه أو تتح�م ف�ه أو لم ُتمَنح حق الوصول الم��

b. وتوص�ل التطبيق �جهاز ICM من أي جهة خارج�ة دون موافقة هذە الجهة؛

نت أو �أي ا أو أي جزء منه، �أي ش�ل، ع� اإلن�� ە، أو تحم�له، أو إتاحته �أي ش�ل آخر، �ل�� c. و�سخ التطبيق أو الوثائق أو إعادة إنتاجه، أو إعادة ���
ط��قة أخرى ألي شخص آخر؛

ە، ە، أو اس�ئجارە، أو ترخ�صه من ال�اطن، أو إقراضه، أو ترجمته، أو تح��ل مل�يته، أو دمجه، أو تكي�فه، أو تغي�� d. وعدم توز�ــــع التطبيق، أو ب�عه، أو تأج��
أو تعد�له؛

ات ع� التطبيق �ال�امل أو أي جزء منه، أو عدم السماح �ضم أو دمج التطبيق أو أي جزء منه �أي برامج أخرى؛ e. و�دخال تعد�الت أو تغي��

مج�ة f. وتفك�ك التطبيق، أو إلغاء تجم�عه، أو إجراء هندسة عكس�ة له، أو فك شفرته، أو إ�شاء أعمال مشتقة منه، أو محاولة الحصول ع� األ�واد ال��
المصدر�ة أو وثائق التصم�م أو فحصها، سواء تم ذلك ع� التطبيق �ال�امل أو ع� أي جزء منه؛

، أو توز�عهم أو نقل الحقوق �خالف ما هو خ�ص الفر�� هم، أو إقراضهم، أو تعي�نهم، أو ترخ�صهم، أو ال�� g. و�يع هذا التطبيق أو هذە الوثائق أو تأج��
� آخر، و�جب إزالته إذا نقلت الجهاز الجوال المث�ت عل�ه التطبيق إ�

� هذە االتفاق�ة. ال �جوز نقل التطبيق إ� مستخدم نها��
�� 

ً
منصوص عل�ه �احة

�ل التطبيق � � استخدام التطبيق، ف�جب عل�ه ت��
� تخزنها أو تنقلها �استخدام التطبيق خاصة �ك. إذا رغب مستخدم آخر �� شخص آخر. الب�انات ال��

ة ع� جهازە و��شاء حساب جد�د؛ م�ا��

، أو العالمات التجار�ة، أو عالمات الخدمة، أو سطور h. و�زالة أو تعد�ل أو حجب أي من معرفات المنتج، أو عالمات تقي�د المل��ة، أو حقوق ال���
� تظهر أثناء استخدام التطبيق؛ العالمات، أو اإلشعارات األخرى ال��

مج�ة المصدر�ة)، �أي ص�غة ألي شخص دون الحصول � ذلك ال�ائنات واأل�واد ال��
، أو إتاحة إم�ان�ة توف�� التطبيق �ال�امل أو جزء منه (�ما �� i. وتوف��

ع� موافقة كتاب�ة مس�قة من طرفنا؛

� تقد�م "الخدمات" لجهات أخرى؛
� ذلك المشاركة الزمن�ة التجار�ة أو المشاركة �ط��قة أخرى ��

j. واستخدام التطبيق ألي غرض تجاري، �ما ��

ء من �
� للب�انات ننفذها ع� التطبيق، أو محاولة تعط�لها �أي ط��قة أخرى، وعدم الق�ام �أي �� k. وعدم محاولة التحا�ل ع� أي إجراءات حما�ة أو تأم��

شأنه التأث�� ع� أمان التطبيق؛

و�ــــج لها، أو l. وعدم الوصول إ� أي جزء من التطبيق، أو استخدامه، أو �سخه �غرض تط��ر أي من المنتجات أو "الخدمات" المنافسة للتطبيق، أو ال��
. توز�عها، أو ب�عها، أو دعمها �ش�ل م�ا�� أو غ�� م�ا��

ستخدام المقبول والقيود المفروضة

ام �ما ��� ف�ما يتعلق �استخدامك للتطبيق: � � عل�ك االل��
ي����

1. الحفاظ ع� ��ة أي أ�واد ت�ش�ط و�أو جلسات، أو �لمات مرور، وعدم إفشائها ألي شخص آخر؛

خ�ص، أو الت�ف �ش�ل احت�ا�� أو ، أو �طرق ملت��ة، أو ألغراض غ�� قانون�ة، أو �ط��قة ال ت�سق مع هذا ال�� �
2. وعدم استخدام التطبيق �ش�ل غ�� قانو��

وسات، أو الب�انات الضارة؛ � ذلك الف��
ضار؛ ع� س��ل المثال، ال�سلل إ� التطبيق أو نظام ال�شغ�ل، أو إدخال أ�واد ضارة �ه، �ما ��

، أو النقل، أو التخ��ن، أو �خالف ذلك إتاحة أي ب�انات أو معلومات أخرى غ�� قانون�ة أو ضارة أو �
و�� �ل، أو إرسال ب��د إل��� � 3. وعدم التحم�ل، أو الت��

� ذلك أي أمر يتعلق �شخص �قل
مؤذ�ة أو �خالف ذلك إتاحة أي ب�انات أو معلومات معارضة أو تنطوي ع� انتهاك لخصوص�ة شخص آخر، �ما ��

، ما لم تكن والد ذلك الطفل أو � تجعل الشخص طفًال وفًقا لما �حددە القانون المح�� عمرە عن 18 عاًما أو أي عمر آخر يندرج تحت الفئة العم��ة ال��
الو�� عل�ه أو مقدم الرعا�ة الم�ح له؛

4. عدم التظاهر �أنك أي شخص آخر أو عدم تح��ف ه��تك أو عمرك أو �خالف ذلك تح��ف ان�سا�ك ألي شخص أو استخدام التطبيق لالتصال �جهاز
� �مكن

و�� � رفض، أو حظر أي حساب، أو عنوان ب��د إل���
كة �Abbo �الحق �� ICM لشخص آخر أو بهدف جمع الب�انات من الجهاز. تحتفظ ��

اعت�ارە انتحاًال أو تح��ًفا له��تك، أو اختالًسا السم أو ه��ة شخص آخر، أو ُ�ستخدم لالستحواذ ع� ب�انات مستخدم آخر؛

نت)، أو 5. وعدم انتهاك حقوق المل��ة الفك��ة الخاصة بنا أو الخاصة �أي جهة خارج�ة (�ما يتضمن تحم�ل أي محتوى ال �حق لك تحم�له ع� اإلن��
ا التفاق�ة تتعلق �ال��ة، أو العمل، أو عدم اإلفصاح عن المعلومات؛

ً
� تمثل خرق ال�شف عن أي معلومات ��ة، أو عن األ�ار التجار�ة ال��



ا سلبً�ا ع� األنظمة الخاصة بنا أو ع� األمان أو قد �س�ب ً ا، أو إفساًدا، أو تأث��
�
ا، أو تعط�ًال، أو إنها�

ً
6. وعدم استخدام التطبيق �ط��قة قد �س�ب إتالف

� اآلخ��ن؛ تداخًال مع ب�انات المستخدم��

� المعمول بها – و�شمل ذلك المسائل المتعلقة �المضا�قة أو أي إ�ذاء، 7. واستخدام التطبيق، �ما يتضمن عمل�ات نقل الب�انات، �ط��قة تتوافق مع القوان��
أو جرم آخر – وقواعد حما�ة الب�انات، والخصوص�ة، و��ة السجالت الطب�ة؛

8. وعدم جمع أو الحصول ع� أي معلومات أو ب�انات من التطبيق أو األنظمة الخاصة بنا (ما عدا الب�انات)، أو محاولة فك شفرة أي عمل�ات إرسال
� �شغل أي خدمة. صادرة إ� أو واردة من الخوادم ال��

كة �Abbo اتخاذ جميع كة �Abbo ع� توف�� الخدمات، ف�حق ل�� إذا �ان استخدامك للتطبيق أو أي سلوك آخر يهدد عن قصد أو عن غ�� قصد قدرة ��
� قد تتضمن تعليق وصولك إ� التطبيق أو إ�قاف حسا�ك ع� التطبيق.    الخطوات المعقولة لحما�ة التطبيق، وال��

طل�ات التوافق مع األجهزة الجوالة

هذا التطبيق يتطلب منك استخدام جهاز جوال �المواصفات التال�ة:

جهاز  ‡Apple بنظام �شغ�ل ‡iOS اإلصدار 13.0 أو إصدار أحدث، أو جهاز �عمل بنظام �شغ�ل  ‡Google‡ Android اإلصدار 9.0 أو إصدار
أحدث؛

نت (من خالل جهاز خلوي، أو ش�كة Wi-Fi)؛ إم�ان�ة الوصول إ� ش�كة اإلن��

تقن�ة Bluetooth®1 4.0 لالسل��ة أو تقن�ة أحدث (والمعروفة أ�ًضا �اسم تقن�ة  Bluetooth®1 الالسل��ة منخفضة الطاقة).

: يتطلب استخدام التطبيق تفع�ل وظائف معينة ع� الجهاز الجوال، ومنها ما ���

� الشاشة الخلف�ة
ب�انات التطبيق ��

� جميع األوقات" (لنظام ال�شغ�ل Android فقط)
تم �شغ�ل "إذن الموقع ��

السماح �اإلشعارات

� تحديثات التطبيق التلقائ�ة أو قبول التحديثات نو�� أ�ًضا بتمك��
�مكنك ز�ارة إعدادات التطبيق للحصول ع� قائمة �املة �التوص�ات المتعلقة بوظائف الجهاز الجوال واستخدام التطبيق.

ديثات التطبيق وترق�اته

من وقٍت آلخر قد تتوفر تحديثات التطبيق من خالل مقدم خدمة متجر التطب�قات. و�ناًء ع� التحد�ث، قد ال ُتتاح لك إم�ان�ة استخدام التطبيق ح�� تقوم
كة �Abbo �أنه ترق�ة، �جب عل�ك أوًال وط استخدام جد�دة مط�قة. الستخدام إصدار تطبيق ُتعّرفه �� �ل أحدث إصدار من التطبيق، وح�� تق�ل أّي �� � بت��
ق�ة استخدام إصدار التطبيق الذي ش�ل ق�ة.  ال �جوز لك �عد ال�� كة �Abbo أنه مؤهل لل�� الحصول ع� ترخ�ص الستخدام التطبيق األص�� الذي تحدد ��

� األلمان إ� الحد �طة أال ينطبق ما سبق ع� المستخدم�� نامج الذي تمت ترقيته التطبيق المرخص �موجب ما يرد هنا؛ �� ق�ة، و�عت�� ال�� األساس ألهليتك لل��
� ألمان�ا. تنطبق هذە االتفاق�ة ع� جميع التحديثات أو الملحقات ل�ل إصدار من التطبيق، وع� أي منها، ما

� حقوق ال��� المعمول بها �� الذي تحظرە قوان��
وط األخرى المذكورة ف�ما يتعلق �التحديثات أو � هذە االتفاق�ة وال�� � حالة وجود تعارض ب��

وًطا أخرى مع التحد�ث أو الملحق. �� �� Abbo� كة لم تقدم ��
كة ات أو وظائف جد�دة سبق ل�� � كة �Abbo بتقد�م أي م�� � القسم 13 هذا �لزم ��

ط �� وط األخرى. ال يرد �� الملحقات، فسوف يتم االحت�ام إ� هذە ال��
ها �ش�ل منفصل، وكذلك أي منتجات مستق�ل�ة.  �Abbo �سع��

رارات

وط. � هذە الحالة تنطبق تلك ال��
وط منفصلة مع التحديثات، و�� د �� a. تنطبق هذە االتفاق�ة ع� التطبيق، �ما يتضمن أي تحديثات للتطبيق، ما لم تر�

�ل التطبيق من متجر التطب�قات، فأنت تتعهد �أنك تملك الجهاز الجوال الذي �ستخدمه للوصول إ� �سخة التطبيق وتحم�لها، أو �أنك � � تقوم بت�� b. ح��
نت أو نت الذين يتم التعامل معهم رسوًما عل�ك أو عليهم مقا�ل االتصال �اإلن�� قد حصلت ع� إذن من مال�� الجهاز. وقد �فرض مقدمو خدمات اإلن��
استخدام الب�انات ع� جهازك الجوال. إنك تق�ل تحُمل المسؤول�ة وفًقا لهذە االتفاق�ة عن استخدام التطبيق، وتتحمل جميع الرسوم أو المصار�ف أو

ائب المتعلقة �استخدامه، أو ف�ما يتعلق �أي جهاز جوال، سواء كنت تمل�ه أم ال. ال��
�ل أحدث إصدار نوفرە للتطبيق، وت�ب�ته ع� جهازك المحمول. � c. �جوز لك ت��

ها من المستلزمات أو d. إنك مسؤول عن الحصول ع� جميع األجهزة، وص�انتها، ودفع ت�لفتها، وكذلك جميع االتصاالت السل��ة والالسل��ة وغ��
كة �Abbo، والالزمة الستالم التطبيق، أو الوصول إل�ه، أو استخدامه. � ال توفرها �� الخدمات ال��

كة ا ل��
�
e. عندما توفر لك الع�ادة أو مقدم خدمة الرعا�ة الصح�ة جهاًزا جواًال �شتمل ع� التطبيق، فإنك تقر وتوافق ع� أن الجهاز الجوال �ظل مل�

ە. �Abbo، وأنه ال �جب إجراء أي محاولة من جان�ك لتعد�له أو تحس�نه أو تغي��

� ذلك عمل�ات نقل الب�انات، ل�ست ع� اإلطالق
نت، �ما �� � أنك تقر وتوافق ع� أن عمل�ات إرسال الب�انات ع�� اإلن�� f. إن استخدامك للتطبيق، �ع��

� حالة استالم
ضها اآلخرون، ح�� �� نت �مكن أن �قرأها أو �ع�� � تتضمنها عمل�ات اإلرسال ع�� اإلن�� ��ة أو آمنة تماًما. إنك �ستوعب أن الب�انات ال��

إشعار خاص �ف�د �أنه تم �شف�� عمل�ة إرسال معينة.

كة �Abbo أي تعهد �أن التطبيق، أو أي � جميع ال�لدان، وال تقدم ��
ة أو جزء منه، قد ال �كون متاًحا �جميع اللغات أو �� � g. إنك تقر �أن التطبيق أو أي م��

. � � أي م�ان مع��
ة أو جزء منه، مناسب أو متاح لالستخدام �� � م��



ف حساب التطبيق

� أي وقت. ُير�� االن��اە إ� أن مقدم الرعا�ة الصح�ة لك س�كون قد قام ب�عداد حسا�ه الخاص ع� موقع ش�كة
�مكنك حذف التطبيق، من خالل إلغاء ت�ب�ته ��

Merlin.net™ PCN إل�شاء ملف تع��ف الم��ض الخاص �ك، وقد ال �كون لحذف التطبيق أي تأث�� ع� الحساب أو ع� ملف تع��ف الم��ض الذي أ�شأە لك
ا.  و�نك تتحمل � التطبيق أو تخ��نها أو �سخها احت�اط��

كة �Abbo أي مسؤول�ة عن االحتفاظ �المعلومات الموجودة �� مقدم الرعا�ة الصح�ة.  ال تتحمل ��
Abbo� كة � �سخ مطبوعة). ال تتحمل ��

ا و�أو �� ون�� ا (إل��� � االحتفاظ بها وحفظها وتخ��نها و�سخها احت�اط��
ًمنفرًدا مسؤول�ة االحتفاظ �أي معلومات ترغب ��

 احت�اط�ة
ً
ا يتضمن معلوماتك ع� التطبيق، أو أ�شأت �سخة ون�� ها. إذا أرسلت ب��ًدا إل��� مسؤول�ة الوصول غ�� الم�ح �ه إ� معلوماتك أو استخدامها أو تغي��

لهذە المعلومات أو قمت �التقاط لقطة شاشة لها، أو �خالف ذلك قمت �مشاركة أي� من معلوماتك الشخص�ة أو تقار�رك مع جهات خارج�ة، فقد ال يتم �شف��
� تقرر أنها مناس�ة لحما�ة أمن هذە كة �Abbo من إدارة خصوص�ة أو أمان تلك المعلومات. و�جب عل�ك أن تتخذ الخطوات ال�� هذە المعلومات، ولن تتمكن ��
� الحصول ع� التطبيق أو أي معلومات مخزنة ع� التطبيق س�نت��

المعلومات. إنك توافق ع� أن حسا�ك ع� التطبيق غ�� قا�ل للنقل، وأن أي حقوق لد�ك ��
عند وفاتك، ما لم ينص القانون ع� خالف ذلك.

� القسم 3
�� ات�اع اإلرشادات الواردة �� كة �Abbo لمعلوماتك الشخص�ة، ف��ُ � سحب موافقتك ع� معالجة ��

إذا كنت ترغب، �اإلضافة إ� حذف التطبيق، ��
من هذە االتفاق�ة.

ات ع� �ذە االتفاق�ة ء تغي��

ات �أي وس�لة مناس�ة، �ما �شمل عرض اتفاق�ة معدلة ع� الشاشة عند استخدامك �جوز لنا تغي�� هذە االتفاق�ة من وقت آلخر عن ط��ق إعالمك بهذە التغي��
وط، فسوف � حالة قبول هذە ال��

، وموافقتك عليها لتتمكن من مواصلة استخدامك للتطبيق. ��
ً
� المرة التال�ة، ومطالبتك �قراءتها وقبولها �احة

للتطبيق ��
� تتضمن نا ف�ه هذە االتفاق�ة المعدلة وال�� كة �Abbo ق�ل التار�ــــخ الذي ��� �� � تص�� سار�ة المفعول ع� الفور، ول�نها لن تنطبق ع� أي نزاع �شأ ب�نك و���

� إلغاء هذە االتفاق�ة
ات، س�كون لنا الحق �� � حالة رفضك قبول مثل هذە التغي��

ات �أي ط��قة أخرى �خالف ذلك. �� ات، أو ق�ل إخطارك بهذە التغي�� هذە التغي��
كة �Abbo لن تكون مسؤولة تجاهك أو تجاە أي جهة خارج�ة عن أي تعد�ل أو إ�قاف تفع�ل و��قاف إم�ان�ة استخدامك للتطبيق.  إنك توافق ع� أن ��

التطبيق.

ات مقبولة من جان�ك ما لم يرد أي إخطار ات تطرأ ع� هذە االتفاق�ة عند �دء �شغ�ل التطبيق.  ستعت�� التغي�� � ألمان�ا: س�تم إعالمك �أي تغي��
�� � للمستخدم��

كة �Abbo. وسنلفت ان��اهك إ� هذە الحق�قة عندما يتم اإلعالن عن ون�ة المتفق عليها مع �� ا أو �استخدام الوسائل اإلل��� كة �Abbo كتاب�� منك ل��
 . � غضون ستة (6) أسابيع من استالم اإلعالم �التغي��

اضك هذا �� ، �جب أن تقدم اع�� اض ع� أي تغي�� ات. إذا قررت االع�� التغي��

ات تطرأ ع� هذە االتفاق�ة عند �سج�لك للدخول ع� � المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا: س�تم إعالمك �أي تغي��
�� � للمستخدم��

.Abbo� كة ون�ة المتفق عليها مع �� ا أو �استخدام الوسائل اإلل��� كة �Abbo كتاب�� ات مقبولة من جان�ك ما لم يرد أي إخطار منك ل�� التطبيق. ستعت�� التغي��
� غضون

اضك هذا �� ، �جب أن تقدم اع�� اض ع� أي تغي�� ات.  إذا قررت االع�� كة �Abbo ان��اهك إ� هذە الحق�قة عندما يتم اإلعالن عن التغي�� وستلفت ��
كة �Abbo إنهاء الحساب الخاص �التطبيق بناًء ع� إشعار مدته أر�عة (4) أسابيع. اض، �جوز ل�� � حالة االع��

�� . ستة (6) أسابيع من استالم اإلعالم �التغي��
� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا.

� الموجودين �� و�خالف ذلك، ال ينطبق القسم 16 هذا ع� المستخدم��

� هذا القسم 16 والذي يتعلق �العنا� األساس�ة لالتفاق�ة أو خصائص الخدمات سارً�ا ح�� نمنحك
� الجزائر: لن �كون أي تغي�� مشار إل�ه ��

�� � للمستخدم��
ة اإلشعار هذە. إشعاًرا مس�ًقا ق�ل خمسة أ�ام �التغي�� مع الموافقة ع� هذا التغي�� خالل ف��

م التطبيق

، وقد يتصل �ك و�الؤنا �عد الزرع لتقد�م الخدمات المتعلقة �التطبيق، �ما يتضمن التوع�ة �شأن استخدامه، و�قران التطبيق �جهازك �
� مجا�� يتوفر دعم ف��

� ة إذا كنت �حاجة إ� دعم ف�� الجوال، واستكشاف األعطال األساس�ة و�صالحها ل�ل من التطبيق والجهاز الجوال.  �مكنك أ�ًضا االتصال �خدمات العمالء م�ا��
مع التطبيق. 

احات أو ما شا�ه ("المالحظات")، � دعم للتطبيق، �ما يتضمن ب�انات المالحظات، مثل األسئلة أو التعل�قات أو االق��
أي ب�انات أو تعل�قات أو مواد تقدمها لتل��

� إعادة إنتاج األعمال
ام من أي ن�ع ف�ما يتعلق �مثل هذە المالحظات، ولها مطلق الح��ة �� � كة �Abbo أي ال�� تعت�� غ�� ��ة وال ُتعد مملوكة ألحد. لن تتحمل ��

� ذلك الب�انات
المشتقة منها واستخدامها وال�شف عنها وعرضها و�ظهارها ونقلها و��شائها وتوز�عها ع� اآلخ��ن دون قيود، �اس�ثناء المعلومات الشخص�ة، �ما ��

Abbo� كة � القسم 19 من هذە االتفاق�ة. عالوًة ع� ذلك، �حق ل��
وط الواردة �� � المالحظات، ول�نها تخضع لل��

� قد يتم تضمينها �� الصح�ة ذات الصلة، وال��
� تتضمن � ذلك تط��ر وتص�يع و�س��ق المنتجات ال��

� هذە المالحظات ألي غرض �ان، �ما ��
ة فن�ة أو تقن�ات واردة �� ح��ة استخدام أي فكرة أو مفاه�م أو خ��

هذە المالحظات.

ت تحل�ل األعطال

� إم�انات إعداد � حاالت تعطل التطبيق أو حدوث �عض أخطاء برمج�ة ح�� نتمكن من دعم التطبيق وتحس�نه. تم تضم��
كة �Abbo بتقار�ر �� �� � �ستع��

سل التطبيق معلوماٍت معينة �شأن الحادث � برنامج التطبيق. إذا تعطل التطبيق أو حدثت �ه �عض أخطاء اإلرسال أثناء االستخدام العادي، فس��
التقار�ر هذە ��

� التطبيق، معلوماتك الشخص�ة أو
�� ( كة �Abbo ألغراض حل أي مش�لة (واحدًة �انت أو أ��� � تتلقاها �� كة �Abbo. قد تتضمن �عض المعلومات ال�� إ� ��

� المعمول بها. � جميع األحوال �القوان��
�� Abbo� كة م �� � � هذە المعلومات، ستل��

من الممكن ر�ط �عضها �معلوماتك الشخص�ة.  و�قدر ما يتم تل��

فاق�ة المط�قة ع� الب�انات المنقولة



ا دون � ترسلها إ� الخدمات ع�� التطبيق. من خالل ال�شف عن معلوماتك الشخص�ة لنا، فإنك تمنحنا ترخ�ًصا عالم�� a. إننا ال ند�� مل��ة الب�انات ال��
رسوم وغ�� ح�ي الستخدام المعلومات وتوز�عها و�عادة إنتاجها وتعد�لها ومواءمتها و��شاءها و��� تلك الب�انات وترجمتها �غرض تقد�م هذە

� ذلك أغراض الحفاظ ع� جودة التطبيق و�أو الخدمات وتحس�نها.
الخدمات لك، �ما ��

b. إنك توافق ع� أن هذە االتفاق�ة �سمح لنا ب��شاء المعلومات المجمعة، أو المجهولة اله��ة، أو المقدمة به��ة مستعارة، أو المعلومات غ�� المحددة
�ات التا�عة لنا، اله��ة المستمدة من الخدمات، والوصول إ� هذە المعلومات، واالحتفاظ بها، واستخدامها ألغراضنا الخاصة، ولغرض ال�شف عنها لل��

� ألطراف خارج�ة، وذلك تحق�ًقا لألغراض التال�ة: � التا�ع�� وال�احث��
� جودة وأمان وفعال�ة أجهزتنا القلب�ة والطب�ة وأنظمتنا، وتمكي�نا من تط��ر عالج مبتكر وفّعال للحاالت المتعلقة �القلب لصالح الصحة تحس��

العامة؛

� المنتجات المستق�ل�ة، وف�ما يتعلق و�جراء �حث ف�ما يتعلق �فهم ك�ف�ة استخدام منتجاتنا وخدماتنا، وق�اس أدائها وفعاليتها، وتحس��
� لجهات � التا�ع�� �ات التا�عة لنا، وال�شف عنها لل�احث�� كتنا وال�� �دراسات األدلة الواقع�ة، ولألغراض اإلحصائ�ة، وللتحل�ل لصالح ��

، أو الجهات الرسم�ة المعن�ة �الصحة العامة؛ � خارج�ة، أو ل��انات الرعا�ة الصح�ة أو المختص��

� ذلك المعلومات الد�موغراف�ة، مثل الجغراف�ا)؛
وتقي�م ك�ف�ة تقد�م التطبيق والخدمات واستخدامها وفعاليتها (�ما ��

� سالمة وأمن التطبيق والخدمات، و�جراء ال�حث ع� � ذلك مراق�ة وتحس��
ق�ات �ما �� وللتحقق من صحة وظائف التطبيق والخدمات وال��

ات والوظائف الجد�دة والحال�ة، واخت�ار التطبيق والخدمات واألجهزة الطب�ة الخاصة � � ذلك الم��
األجهزة الطب�ة، وتط��رها واخت�ارها، �ما ��

كة �Abbo، وتحس�نها، من أجل تط��ر المنتجات وتحل�ل الب�انات ولألغراض اإلحصائ�ة وألغراض االس�ب�ان. ���

ء االتفاق�ة

� القسم 15 من هذە االتفاق�ة. س�نت�� هذە
� أي وقت �ما هو موضح ��

��ي هذە االتفاق�ة عند قبولك لها، و�ستمر ما لم يتم إلغاؤها.  �مكنك حذف التطبيق ��
كة �Abbo أ�ًضا إنهاء أو تعليق هذە � االمتثال له. �جوز ل��

ك �� ط أو بند من هذە االتفاق�ة و�أو تقص�� � حالة خرقك ألي ��
�� �

االتفاق�ة فوًرا ودون إشعار إضا��
كة �Abbo إلغاء هذە االتفاق�ة أو تعليق العمل بها إذا �انت �Abbo تعتقد أنك � أي وقت و�دون إشعار مسبق ألي س�ب أو �دون س�ب.  �جوز ل��

االتفاق�ة ��
ت التوقف عن كة �Abbo إلغاء تقد�م الدعم الخاص �التطبيق إذا اخ�� انتهكت هذە االتفاق�ة، أو ت�فت �ش�ل غ�� م�سق مع نصها أو روحها.  �جوز ل��

� أي وقت إذا لم �عد التطبيق و�أو الخدمات و�أو جهاز ICM مقدًما.
استخدام التطبيق، أو ��

: عند حدوث أي إلغاء أو تعليق للعمل بهذە االتفاق�ة، �جب عل�ك ما ���

a. التوقف فوًرا عن جميع األ�شطة الم�ح بها �موجب هذە االتفاق�ة. لن تتمكن �عدها من استخدام التطبيق، �ما يتضمن أي استخدام للتطبيق للوصول
� ألمان�ا؛

� حقوق ال��� المعمول بها �� � األلمان �القدر الذي تحظرە قوان�� �طة أال ينطبق ما سبق ع� المستخدم�� إ� أي ب�انات، ��

كة �Abbo تعليق وصولك إ� التطبيق أو معلومات ال�سج�ل وجميع المواد المرت�طة بها ع� الفور، أو إلغاء ت�ش�ط حسا�ك أو إ�قاف b. و�جوز ل��
ام �منح أي صالح�ة وصول إضاف�ة إ� هذە المواد؛ � الحساب، دون تحمل مسؤول�ة تجاهك أو تجاە أي جهة خارج�ة، ودون أي ال��

c. و�جب عل�ك التوقف عن استخدام التطبيق و�لغاء ت�ب�ته وتدم�� جميع �سخ التطبيق والوثائق؛
d. وت�ت�� جميع الحقوق الممنوحة لك �موجب هذە االتفاق�ة، �ما �شمل أي تراخ�ص ممنوحة.

وط هذە االتفاق�ة، فإننا نرسل لك إشعار مسبق ق�ل خمسة أ�ام من اإلنهاء إلصالح ط أو �� � حالة مخالفتك أو عدم امتثالك ألي ��
� الجزائر:  ��

�� � للمستخدم��
Abbo� كة اماتك.  إذا أنهت �� �  �س�ب خطأك أو رفضك أداء ال��

ً
ام أصبح مستح�ال � هذە المخالفة إال إذا �ان هذا االنتهاك ال �مكن التع��ض عنه أو أن أداء االل��

هذە االتفاق�ة أو أوقفتها، فإننا نرسل إل�ك إشعاًرا مس�ًقا ق�ل خمسة أ�ام من اإلنهاء وسنقوم بتع��ضك عن هذا اإلنهاء وفًقا للقانون الجزائري المعمول �ه.  �جوز
كة �Abbo أنك قد انتهكت أو ت�فت �ش�ل غ�� م�سق مع نص أو روح هذە االتفاق�ة و�كون هذا كة �Abbo إنهاء هذە االتفاق�ة أو تعل�قها إذا اعتقدت �� ل��

 �س�ب
ً

ام أصبح مستح�ال � �عد إرسال إشعاًرا مس�ًقا ق�ل خمسة أ�ام �اإلنهاء إلصالح هذە المخالفة إال إذا �ان هذا االنتهاك ال �مكن التع��ض عنه أو أن أداء االل��
� أي وقت إذا لم �عد

ت التوقف عن استخدام التطبيق، أو �� كة �Abbo إلغاء تقد�م الدعم الخاص �التطبيق إذا اخ�� اماتك.  �جوز ل�� � خطأك أو رفضك أداء ال��
التطبيق و�أو الخدمات و�أو جهاز ICM مقدًما، ع� أن نرسل إل�ك إشعاًرا مس�ًقا ق�ل خمسة أ�ام من اإلنهاء.

 

الء المسؤول�ة عن الضمانات

تم تقد�م هذا التطبيق لك لتمكينك من تنف�ذ عمل�ات نقل الب�انات من جهاز ICM لك �استخدام جهازك الجوال إ� موقع ش�كة Merlin.net™ PCN ليتمكن
 ع� أن استخدامك للتطبيق مسؤوليتك وحدك، وأنك تتحمل المخاطر ال�املة

ً
مقدم الرعا�ة الصح�ة لك من الوصول إ� هذە الب�انات. إنك تقر وتوافق �احة

ف�ما يتعلق �الجودة الُمرض�ة، واألداء، والدقة، والجهد. 

كة المصنعة، أو تهيئة التطبيق غ�� مخصص لالستخدام ع� جهاز جوال تم تعد�له، أو تخص�صه ب�زالة أو اس��دال أو التحا�ل المرت�ط �النواة المعتمدة من ال��
امج واألجهزة األخرى. تم إعداد أي كة المصنعة. قد يؤثر استخدام التطبيق سلً�ا ع� �شغ�ل ال�� النظام، أو قيود االستخدام، أو ألي استخدام ي�تهك ضمان ال��

� هذا التطبيق �غرض توف�� المعلومات �غرض إتاحة نقل الب�انات. إن التطبيق غ�� مخصص لالستخدام من أجل ممارسة
محتوى تم إ�شاؤە أو تم تضمينه ��

الطب أو خالل ممارسته، وغ�� مخصص لتوف�� الرعا�ة أو الخدمات الطب�ة، وال ُ�قصد �ه توف�� خدمات أو رعا�ة طب�ة لألفراد. 

�ات التا�عة لها وموردي الجهات الخارج�ة، إ� أق� حد �سمح �ه القانون المعمول �ه، التطبيق والخدمات "دون المساس كة ABBOTT وال�� قّدم ��
ُ
ت

كة �موجب �ذە االتفاق�ة عن مسؤوليتها عن جميع بها" و"حسب توفر�ا" �جميع العيوب وحاالت القصور، ودون أي ضمان آخر من أي ن�ع، وتخ�� ال��
� ذلك، ع� س��ل المثال ال الح�، ضمانات المل��ة وعدم االنتهاك، وأي

وط األخرى، سواء �انت ��حة أو ضمن�ة أو قانون�ة، �ما �� الضمانات وال��
وسات. ال يؤدي تقد�م ، والجودة، والخلو من الف�� � وط بيع من ح�ث القا�ل�ة لل�س��ق، والمالءمة لغرض مع�� امات �ضمانات ضمن�ة، أو واج�ات أو �� � ال��



كة ABBOTT أو ممثل ABBOTT المفوض إ� منح أي ضمان. ال �جوز استخدام �ذا التطبيق �اعت�ارە أي معلومات أو نص�حة شف��ة أو مكت��ة من ��
� حاالت الطوارئ أو

� حاالت الطوارئ، أو لالستخدام ��
� الم�ا�� أو التدخل �� اف الط��  لتقدير يرت�ط �خدمات الرعا�ة الصح�ة المتخصصة أو اإل��

ً
�د�ال

ة مناس�ة جميع � رعا�ة صح�ة �خ��
� الوقت الفع�� أو ب�انات حرجة وحساسة من ح�ث الوقت. �جب أن �جري أخصا��

لنقل أو اإلشارة إ� أي إنذارات ��
�ات التا�عة لها المسؤول�ة أو المسؤول�ة القانون�ة عن أي كة ABBOTT وال أي� من ال�� ، و�تو� عالجها. ال تتحمل �� ال�شخ�صات للحاالت الطب�ة للمر��

 ألي قرار يتخذە بناًء ع� محتوى التطبيق والوثائق.
ً
�شخ�ص أو قرار أو تقي�م �ج��ه المستخدم أو أي إصا�اٍت قد تحدث للمستخدم ن��جة

� جهاز القلب � التطبيق، وأثناء عمل�ات النقل ب��
ا �� ا لحما�ة الب�انات، مثل �شف�� الب�انات أثناء تخ��نها محل�� رغم أننا ن�بع إجراءات الحما�ة المناس�ة تجار��

� يتم إرسالها أو المزروع والتطبيق، عند استخدام تقن�ة  Bluetooth®1 الالسل��ة، ال نضمن خصوص�ة، أو أمان، أو أصالة أو عدم تلف أي� من المعلومات ال��
كة ABBOTT أي إقرارات أو ضمانات ف�ما يتعلق نت. ال تقدم �� تخ��نها من خالل أي نظام أو جهاز جوال أو جهاز ذ�� �شتمل ع� التطبيق و�تصل �اإلن��
� قمت

�الدقة أو اال�تمال أو الموثوق�ة أو التوق�ت المناسب ألي ب�انات تقدمها أنت أو أطراف خارج�ة، أو أي محتوى تم إ�شاؤە من خالل الب�انات ال��
كة ABBOTT أي إقرارات أو ضمانات �أن أي معلومات �س�ند إ� مثل �ذە الب�انات ستكون متوافقة مع � التطبيق. و�صفٍة خاص، ال تقدم ��

بتخ��نها ��
� تتطلب ال�شف عن المعلومات. 

اللوائح الحكوم�ة ال��

� �متطل�اتك أو أن �شغ�لها لن �كون
� التطبيق ست��

�ات التا�عة لها، ومقدمو خدماتها من األطراف الخارج�ة، أن الوظائف الواردة �� كة �Abbo، وال�� ال تضمن ��
� التطبيق، تخضع �طب�عتها لظهور األخطاء وعدم التوافق

امج، مثل تلك المستخدمة �� متقطًعا أو خالً�ا من األخطاء أو أنه س�تم تصحيح أي أخطاء.  إن ال��
ر أو إصا�ة المحتمل مع برامج وأجهزة ال�مبيوتر األخرى. �جب عل�ك عدم استخدام التطبيق ألي استخدامات �مكن أن يؤدي الفشل فيها إ� حدوث أي ��

ة لألشخاص أو الممتل�ات الماد�ة أو غ�� الماد�ة.  كب��

كة ABBOTT �أي حال من األحوال أي ضمانات أو تعهدات ف�ما يتعلق �أي أجهزة أو برامج خاصة �أطراف خارج�ة أو ف�ما يتعلق �دقة الب�انات ال تقدم ��
� قد تنجم عن أي امات ال�� � كة ABBOTT مسؤوليتها عن �ل االل�� � ذلك.  ُتخ�� ��

كة مسؤوليتها القانون�ة عن أي قصور �� � التطبيق، وُتخ�� ال��
المعروضة ��

�ات التا�عة لها، أو و�الئها، أو متعهديها، أو أي أطراف أخرى حس�ما �مكن أن ينطبق عند تطبيق هذە كة ABBOTT، أو أي� من ال�� إجراءات أو مطال�ات ضد ��
االتفاق�ة، �اس�ثناء حالة الغش أو اإلهمال الجس�م.

ال �سمح �عض الدول�الوال�ات�المقاطعات�السلطات القضائ�ة �اس�ثناء الضمانات الضمن�ة أو القيود ع� مدة الضمانات الضمن�ة، لذلك قد ال ينطبق إخالء
ە �موجب القانون المعمول �ه، وذلك المسؤول�ة الموضح ف�ما سبق عل�ك �ال�امل. إنك توافق ع� ��ان نطاق ومدة هذا الضمان �الحد األد�� المطلوب توف��

�قدر ما يتطلب هذا القانون المعمول �ه عند طلب تقد�م الضمانات.

� ألمان�ا وس���ا. �دًال
�� � � ألمان�ا وس���ا، ال ينطبق القسم 21 ع� المستخدم��

�� � � ألمان�ا وس���ا:  �خالف هذا القسم الفر�� للمستخدم��
�� � للمستخدم��

� ألمان�ا وس���ا. ع� الرغم من أننا �س� إ� تجنب حدوث
�� � من ذلك، يتم تقد�م التطبيق والخدمات "دون المساس بهما" و"حسب توفرهما" للمستخدم��

ة تحول دون استخدام التطبيق والخدمات إ� أق� حد ممكن، ال نضمن أو نؤكد إم�ان�ة الوصول إ� التطبيق أو أي ات ط��لة، ووجود عوائق كب�� التعطل لف��
من الوظائف الواردة ف�ه، و�م�ان�ة استخدامها دون حدوث أي أخطاء أو توقف مؤقت. تظل حقوق الضمان القانون�ة الخاصة �ك سار�ة، وال تتأثر �ما سبق.

� الممل�ة المتحدة: ال يتضمن القسم 21 هذا ما يؤثر ع� الضمانات القانون�ة ف�ما يتعلق �الجودة الُمرض�ة أو المالءمة للغرض أو دقة الوصف.
�� � للمستخدم��

� ����ن ا������ وا������ ���م 2010
ال�ا: ال يتضمن القسم 21 ما �مكن أن يؤثر ع� حقوقك �شأن ضمانات المستهلك الواردة �� � أس��

�� � للمستخدم��
� األمور الرئ�س�ة المتعلقة �الخدمة،

� حاالت القصور ��
ال�ا. �� � أس��

(ال�ومونولث). ال تخضع ضمانات منتجاتنا وخدماتنا ألي اس�ثناءات ط�ًقا لقانون المستهلك ��
: �حق لك ما ���

م معنا؛ a. إلغاء عقد خدماتك الم��
داد المال المدف�ع الخاص �الجزء غ�� المستخدم، أو التع��ض عن ق�مته المخفضة. b. واس��

� السلع أو الخدمة ال ير�� إ�
� حاالت القصور الرئ�س�ة المتعلقة �السلع. إذا �ان القصور ��

داد المال المدف�ع أو اس��دال المنتج �� �حق لك أ�ًضا اخت�ار اس��
� السلع و�لغاء عقد

داد المال المدف�ع �� � وقٍت معقول. إذا لم يتم ذلك، �حق لك اس��
، �حق لك الحصول ع� عالج لهذا القصور �� مستوى القصور الخط��

�
ر �مكن توقعه �ش�ل معقول �س�ب وجود قصور �� � تع��ض عن أي خسارة أو ��

داد أي م�لغ خاص �الجزء غ�� مستخدم. �حق لك أ�ًضا تل�� الخدمة واس��
السلع أو الخدمة.

� هذا القسم 21 ما �مثل تقي�ًدا أو اس��عاًدا لمسؤولي�نا عن:
� الجزائر:  ال يوجد ��

�� � للمستخدم��

اير 2009 (�ص�غته المعدلة) ف�ما يتعلق �حما�ة المستهلك a. تزو�دك �ضمان للتطبيق والخدمات وفًقا للمادة 13 من القانون رقم 09-03 المؤرخ 25 ف��
والحد من االحت�ال؛ أو

� غضون ستة أشهر من تار�ــــخ إتاحة التطبيق والخدمات لك ألول مرة، ووفًقا للمرسوم التنف�ذي رقم 13-
� ت�شأ �� � التطبيق والخدمات ال��

b. أي عيوب ��
وط واألح�ام الخاصة ب�نف�ذ ضمان السلع والخدمات.  327 المؤرخ 26 س�تم�� 2013 الذي �حدد ال��

ومات مهمة �شأن حدود مسؤولي�نا

�ات التا�عة لها، أو أي� من األطراف الخارج�ة � أي حال من األحوال، وال ال��
�� ABBOTT كة إ� أق� حد �موجب القانون المعمول �ه، ال تتحمل ��

ة أو ت�ع�ة أو جزائ�ة أو تأدي��ة، مهما �انت ف�ما عدا � ذلك أي حاالت خاصة أو عرض�ة أو غ�� م�ا��
ار المتعلقة �األموال، �ما �� المسؤول�ة عن األ��

الحاالت التال�ة:



، إن �� � قد �حصل عليها المستهلك �موجب قانون وال�ة نيو ج�� � التع��ضات ال�� : ال تتضمن هذە االتفاق�ة ما �س�ث�� �� � وال�ة نيوج��
�� � a. للمستخدم��

، �� ، والقانون التجاري الموحد لنيوج�� �� ، وقانون المسؤول�ة عن منتجات نيوج�� �� � نيو ج��
� قد �شمل قانون التع��ضات التأدي��ة �� أمكن، وال��

�� المتعلق �االحت�ال ع� المستهلك. وقانون وال�ة نيو ج��

امات � امات األساس�ة). االل�� � اماتها التعاقد�ة الماد�ة (االل�� � كة �Abbo مسؤولة عن أي إخالل �عاقب عل�ه القانون �ال�� � ألمان�ا: ��
�� � b. للمستخدم��

� �جب الوفاء بها للسماح �التنف�ذ السل�م لهذە االتفاق�ة، و�مكنك االعتماد عليها �انتظام. �خالف ذلك، ستكون امات التعاقد�ة ال�� � األساس�ة �� االل��
كة �Abbo �س�ب إخالل �س�ط � حالة وق�ع أي مسؤول�ة ع� ��

كة �Abbo قا�ة ع� اإلهمال الجس�م وسوء الت�ف المتعمد. �� مسؤول�ة ��
ار المتوقعة عادًة. كة �Abbo ع� األ�� امات األساس�ة أو سوء سلوك طف�ف من جانب الو�الء �اإلنا�ة، فسوف تقت� مسؤول�ة �� � ن��جة إهمال لالل��

كة �Abbo ف�ما يتعلق �حاالت الوفاة أو اإلصا�ة الجسد�ة أو المرض أو ولن يؤثر ذلك ع� أي مسؤول�ة قانون�ة إلزام�ة، ال س�ما مسؤول�ة ��
� ألمان�ا، ال ينطبق القسم 22

�� � . �اس�ثناء هذا القسم الفر�� المطبق ع� المستخدم�� �
مسؤوليتها ف�ما يتعلق �قانون المسؤول�ة الخاصة �المنتج األلما��

� ألمان�ا.
� الموجودين �� ع� المستخدم��

� مسؤولي�نا عن الوفاة أو اإلصا�ة الشخص�ة الناجمة عن إهمالنا أو � الممل�ة المتحدة وس���ا: ال تتضمن هذە االتفاق�ة ما �س�ث��
�� � c. للمستخدم��

التح��ف االحت�ا�� المتعلق �التطبيق.

� قانون المنافسة
ال�ا: ال تتضمن المواد 21 أو 22 ما �مكن أن يؤثر ع� حقوقك ف�ما �خص ضمانات المستهلك الواردة �� � أس��

�� � d. للمستخدم��
وط واألح�ام، إذا نص قانون المنافسة والمستهلك لعام 2010 والمستهلك لعام 2010 (ال�ومونولث). �غض النظر عن أي ح�م آخر من هذە ال��

�ــــع آخر ع� وجود ضمان يتعلق �السلع أو الخدمات المقدمة، وقد ال تكون مسؤولي�نا عن خرق هذا الضمان مس��عدة، ول�نها (ال�ومنولث) أو أي ���

�
� حالة تور�د السلع، ع� اس��دالها أو تور�د سلع م�افئة لها أو إصالح السلع، أو ��

قد تكون محدودة، فإن مسؤولي�نا عن مثل هذا االنتهاك تقت�، ��
حالة توف�� الخدمات، ع� توف�� الخدمات مرًة أخرى أو دفع ت�لفة تقد�م الخدمات مرًة أخرى.

� ار ال�� � ذلك اإلهمال) وال عن األ��
ر (�ما �� � ت�شأ عن ال�� ار ال�� � هذە االتفاق�ة ما �س��عد مسؤولي�نا عن األ��

� الجزائر: ال يوجد ��
�� � e. للمستخدم��

� �انت � فقط عن الخسائر ال�� ت�شأ �س�ب االحت�ال أو اإلهمال الجس�م. �اس�ثناء حاالت االحت�ال أو اإلهمال الجس�م من جان�نا، سنكون مسؤول��
متوقعة وقت إبرام االتفاق�ة.

ها من األش�اء غ�� الملموسة، وفقدان أمن المعلومات المرسلة ع�� التطبيق ار تتعلق �فقدان األر�اح، أو فقدان الب�انات أو غ�� �متد الق�د السابق ل�شمل أي أ��
اض هذە المعلومات من جانب جهات خارج�ة غ�� م�ح لها)، وما �خص التوقف المؤقت لألعمال التجار�ة، والتعرض لإلصا�ات الشخص�ة، (�ما �شمل اع��

وفقدان الخصوص�ة الناتج عن استخدام التطبيق أو برنامج تابع لجهة خارج�ة و�أو استخدام أجهزة جهة خارج�ة أو احتمال استخدامها مع التطبيق، أو فقدان
� حاالت الفقد الناتجة عن اإلصا�ة

الخصوص�ة المرت�ط �أي ش�ل من األش�ال �استخدام أي� منهم، أو �عدم القدرة ع� استخدام أي� منهم مع التطبيق، أو ��
�ل التطبيق أو أي تطبيق جوال�مادة�موقع و�ب مرت�ط �ه، أو �أي ط��قة � ر �جهازك �س�ب ت�� وسات أو مواد أخرى ضارة من الناح�ة النف�ة، قد تلحق ال�� �ف��

� مقدم للخدمة ب�م�ان�ة حدوث مثل �ات التا�عة لها أو أي طرف خار�� كة ABBOTT أو ال�� � هذە االتفاق�ة، ح�� إذا تم إخطار ��
أخرى تتعلق �األح�ام الواردة ��

. � تحقيق غرضه األسا��
� حالة إخفاق عالجها ��

ار، وح�� �� هذە األ��

ار ت�شأ عن العقد أو إ�ذاء (�ما �شمل اإلهمال)، و�غض النظر عن المسؤول�ة الصارمة، أو أي نظ��ة أخرى. س��ي القيود السا�قة �غض النظر عن أي أ��

� تختار مشاركة معلوماتك الشخص�ة، �ما يتضمن الب�انات المتعلقة �الصحة، � �شاركها مع مقدم الرعا�ة الصح�ة ع�� التطبيق، فإنك ح�� �اس�ثناء المعلومات ال��
كة � ذلك تطب�قات الجهات الخارج�ة، فإنك تقر وتوافق ع� ذلك تماًما إ� أق� حد �سمح �ه القانون، وال تتحمل ��

من التطبيق مع جهات خارج�ة، �ما ��

�
ع��

ُ
� ذلك تلك المعلومات المتعلقة �الصحة، و�ــهذا فإنك ت

�اؤها التجار�ون مسؤول�ة قرارك �مشاركة معلوماتك الشخص�ة و�أو ال�شف عنها، �ما �� �Abbo أو ��
� لمعلوماتك الشخص�ة أو معالجته لها �خالف ذلك. � من أي مسؤول�ة قد ت�شأ عن جمع هذا الطرف الخار�� �ائها التجار��� كة �Abbo و�� ��

ABBOTT كة دون تحد�د ما سبق، و�غض النظر عن أي خسائر قد تتك�دها أنت، و�� أق� حد �سمح �ه القانون المعمول �ه، فإن المسؤول�ة ال�املة ل��
�ات التا�عة لها وأي� من مورديها �موجب أي� من أح�ام هذە االتفاق�ة أو ما يتصل بها �خالف ذلك، فإن س�ل االنتصاف الح��ة لجميع ما سبق �جب أن وال��

: تقت� ع� أي� مما ���

a. إصالح، أو �شغ�ل، أو عالج أي أعطال أخرى يتضمنها التطبيق، ح�� إذا �ان أي� من هذە الخسائر متوقًعا أو سبق ل�عض األطراف اإلشارة إليها أو
. b. إن أمكن تطبيق ذلك، الجزء األ��� الخاص �الم�لغ الذي دفعته فعلً�ا مقا�ل التطبيق أو 10.00 دوالر أم����

ار العرض�ة أو قد تحظر �عض الدول�أو الوال�ات�أو المقاطعات�أو السلطات القضائ�ة األخرى اس��عاد أو تحد�د المسؤول�ة أو �عض الضمانات الضمن�ة أو األ��
ا، إ� الحد الذي ُ�طبق �ه هذا ا أو �ل�� الت�ع�ة، أو تحد منها؛ و�ــهذا فقد ال تنطبق عل�ك بنود إخالء المسؤول�ة أو القيود أو االس�ثناءات الواردة ف�ما سبق جزئ��

القانون عل�ك فقط، وقد تتمتع ب�عض الحقوق اإلضاف�ة �موجب القانون المعمول �ه.

��ض

�ات التا�عة لها ومسؤوليها ومدي��ــها وموظفيها وو�الئها وتا�عيها كة �Abbo وال�� إنك توافق إ� أق� مدى �سمح �ه القانون المعمول �ه، ع� تع��ض ��
ار والمطالب والمسؤول�ات واألح�ام والجوائز والخسائر والت�ال�ف والنفقات (�ما � بها عن أي مطال�ات وعن جميع المطال�ات واأل�� � والمرخص�� والم�لف��

: (1) استخدامك أو أ�شطتك المتعلقة �التطبيق؛ و(2) � �س�ب أي� مما ��� أو ف�ما يتعلق �أي� مما ��� � �ق�مها طرف خار�� اء) ال�� � والخ�� يتضمن أتعاب المحام��
� ذلك أي انتهاك لحقوق المل��ة الفك��ة ألي طرف

� أو اللوائح أو حقوق الطرف الثالث، أو مزاعم �انتهاك أي� منهم، �ما �� أي انتهاك لهذە االتفاق�ة أو القوان��
� ذلك اإلهمال والسهو وسوء

� أ�تك أو مؤسستك أو خالف ذلك ف�ما يتعلق �استخدامك أو استخدامهم للتطبيق، �ما ��
� من جان�ك أو من جانب آخ��ن �� خار��

ر �ما سبق.  � إث�ات عدم وق�ع أي ��
� ألمان�ا:  ال يتأثر حقك ��

�� � السلوك المتعمد. للمستخدم��

ا�ط التصدير



� ذلك أي حظر تفرضه الوال�ات المتحدة، أو قواعد ولوائح اتحاد�ة أخرى تق�د الصادرات. لن
� الوال�ات المتحدة، �ما ��

�خضع التطبيق لقيود ضوا�ط التصدير ��
� أي دولة

، و�نك تؤكد أنها ال تنطبق عل�ك: (أ) إذا كنت موجوًدا، أو مق�ًما، أو مواطًنا �� نوفر لك التطبيق عمًدا إذا انط�قت عل�ك أي� من الحاالت الواردة ف�ما ���
h�p://www.treasury.gov/resource- أو عق��ات تجار�ة (راجع ، خاضعة لحظر حكو�� أم����

� أي� من قوائم الحكومة
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx لم��ٍد من المعلومات عن العق��ات األم��ك�ة)؛ أو (ب) إذا كنت مدرًجا ��
� المحددين �صفة خاصة" المتاحة ع� الرا�ط � (ع� س��ل المثال، من تتضمنهم قائمة "المواطن�� � النهائي�� األم��ك�ة لتقي�د المستخدم��

.(h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx

شعارات

One St.  ،د المدف�ع مس�ًقا إ�: إدارة الشؤون القانون�ة�  و�جب �سل�مها �ال��
ً
�جب أن تكون اإلشعارات الواردة �موجب هذە االتفاق�ة، أو ف�ما يتعلق بها مكت��ة

� إل�ك، فسنقوم �ذلك عن ط��ق � علينا االتصال �ك أو إرسال إشعار كتا�� United States ، Minnesota 55117  ،St. Paul  ،Jude Medical Drive. إذا تع��
� طل�ك للحصول ع� التطبيق.

�د المدف�ع مس�ًقا إ� العنوان الذي قدمته لنا �� � وقٍت سابق) أو عن ط��ق اإلرسال �ال��
� (إذا كنت قد قدمته لنا ��

و�� �د اإلل��� ال��

روف المانعة للمسؤول�ة

� الق�ام بها ن��جة أي فعل أو أي حدث خارج عن نطاق الس�طرة
اماتنا �موجب هذە االتفاق�ة أو عن أي تأخ�� �� � � تنف�ذ ال��

ال نتحمل المسؤول�ة عن أي خلل ��
اماتنا �موجب هذە � � حالة حدوث ظروف مانعة تؤثر ع� تنف�ذ ال��

� ذلك تعطل ش��ات االتصاالت العامة أو الخاصة ("الظروف المانعة"). ��
المعقولة، �ما ��

� �ستمر فيها الظروف المانعة اماتنا خالل المدة ال�� � اماتنا �موجب هذە االتفاق�ة، وس�تم تمد�د الوقت المحدد لتنف�ذ ال�� � االتفاق�ة: (1) س�تم تعليق ال��
اماتنا �موجب هذە االتفاق�ة ع� الرغم من وجود الظروف المانعة. � للمسؤول�ة؛ و(2) س��ذل مساعينا المعقولة إل�جاد حل �مكن من خالله تنف�ذ ال��

 مل��ة الحقوق

امات �موجب هذە االتفاق�ة إ� منظمة أخرى دون موافقتك المس�قة وال�تاب�ة، ول�ن � �مكننا إسناد أو نقل أو ت�د�ل أو توك�ل أو إجراء تعاقد فر�� ألي حقوق وال��
اماتك نحونا �موجب هذە االتفاق�ة إ� شخص � اماتنا �موجب هذە االتفاق�ة. وال �حق لك نقل مل��ة حقوقك أو ال�� � هذا لن يؤثر ع� حقوقك الخاصة أو ع� ال��

� حالة اتفاقنا ع� ذلك كتابً�ا.
آخر إال ��

زل

� حالة عدم وضعنا لحقوقنا واج�ة االس��فاء منك موضع
امات المنوطة �ك �موجب هذە االتفاق�ة، أو �� � ورة ق�امك ب�نف�ذ أي� من االل�� �ِّ ع� ��

ُ
إذا لم ن

امات. إذا � � أنك غ�� ملزم �االمتثال لتلك االل�� � أننا قد تنازلنا عن حقوقنا واج�ة االس��فاء منك، ولن �ع�� � الق�ام �ذلك، فإن ذلك ال �ع��
التنف�ذ، أو إذا تأخرنا ��

ام متأّخر لنا عندك. � � عن أي ال��
� أننا س�تنازل �ش�ل تلقا�� ام مستحق لنا عندك، فس�كون تنازلنا هذا خطً�ا، ولن �ع�� � تنازلنا عن أي ال��

ستقالل�ة

� أو غ�� قا�ل للتنف�ذ،
ا منها �اطل أو غ�� قانو�� وط هذە االتفاق�ة �صورة منفصلة عن �عضها ال�عض. إذا قررت أي مح�مة أو سلطة مختصة أن أ�� طبق �ل ��

ُ
ت

وط المت�ق�ة سار�ة المفعول ونافذة �ش�ل �امل. فسوف تظل ال��

نون المعمول �ه

�
� ضوئها، �غض النظر عن اخت�ار أح�ام القانون الخاص بها.  ��

� وال�ة إلينوي التا�عة للوال�ات المتحدة األم��ك�ة وتف�َّ �� وط هذە االتفاق�ة لقوان�� تخضع ��
� يتم � الوال�ات المتحدة وقواعدها ولوائحها �� ال�� � الوال�ات المتحدة، فإن قوان��

� والقواعد واللوائح األجن��ة وتلك المط�قة �� � القوان�� حالة وجود أي تعارض ب��
اماتك ف�ما يتعلق �ال��ة أو المل��ة الفك��ة، � � حالة حدوث مثل هذا االنتهاك أو التهد�د �االنتهاك الل��

االحت�ام إليها إ� أق� حد ممكن.  ع� الرغم مما سبق، ��
، وأداء محدد، وأي تع��ض آخر قد �كون متاًحا من أي مح�مة ذات �

�حق لنا الحصول ع� تع��ض منصف، �ما يتضمن استصدار أمر زجري، وأمر قضا��
� وال�ة إلينوي، وتوافق ع� أن الوال�ة القضائ�ة والم�ان المالئمان هما

.  إنك توافق ع� أن تكون هذە االتفاق�ة قا�لة للتنف�ذ �ش�ل �امل �� �
اختصاص قضا��

� ناجمة عن هذە االتفاق�ة أو العالقة
� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، ف�ما يتعلق �أي إجراءات تقا��

� وال�ة إلينوي، ��
محا�م الوال�ة والمحا�م االتحاد�ة الموجودة ��

� الواردين فيها.  يتفق الطرفان �موجب هذا البند، ع� أن اتفاق�ة األمم المتحدة للعقود ال ��ي ع� هذە االتفاق�ة المتعلقة �البيع الدو�� لل�ضائع. � الطرف�� ب��

� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة
�� � � المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا: �اس�ثناء هذا القسم المطبق ع� المستخدم��

�� � للمستخدم��
� المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة والممل�ة المتحدة وس���ا،

� الموجودين �� والممل�ة المتحدة وس���ا، ال تنطبق المادة 30 من االتفاق�ة ع� المستخدم��
، يتم تطبيق القانون � �اس�ثناء ما يتعلق �عدم خض�ع هذە االتفاق�ة التفاق�ة األمم المتحدة �شأن عقود البيع الدو�� لل�ضائع. �ال�س�ة إ� هؤالء المستخدم��

الحا�م ل�لد إقامتهم.

اع، و�س� إ� حلها، دون الحاجة إ� � � وقائع ال��
اع �� عمل�ة تنظر فيها هيئة مستقلة �� � � المنطقة االقتصاد�ة األورو��ة: ال�س��ة ال�د�لة لل��

�� � للمستخدم��
نت التا�عة � التواصل مع منصة �س��ة المنازعات ع�� اإلن��

� تعاملنا بها مع أي شكوى، فقد ترغب �� اللجوء إ� المح�مة. إذا لم تكن راضً�ا عن الط��قة ال��
للمفوض�ة األورو��ة.

� المادة 30 ما �س��عد أو يهدف إ� اس��عاد تطبيق ����ن ا������ وا������ ���م 2010 (دول ال�ومنولث) عند االقتضاء.
ال�ا: لم يرد �� � أس��

�� � للمستخدم��

 . �
� وال�ة إلينوي.  و�ناًء ع� ذلك، فإن القانون الذي �ح�م هذە االتفاق�ة �س�ند إ� عالقتنا بهذا االختصاص القضا��

� الجزائر:  نحن �ستقر ��
�� � للمستخدم��

� هذە االتفاق�ة ما �خل �قدرة أي طرف ع�
� وم�ان محا�م الوال�ة والمحا�م الف�درال�ة لوال�ة إلينوي، فال يوجد ��

ب�نما تخضع هذە االتفاق�ة لالختصاص القضا��
 . �

� أي مح�مة أخرى ذات اختصاص قضا��
رفع دعاوى أو الدفاع عنها ��



فاق�ة ال�املة

احات،  ب�نك و��ننا، و�� ت�طل وتن�� جميع االتصاالت أو االتفاق�ات أو الوعود، أو التأ��دات، أو الضمانات، أو اإلقرارات أو االق��
ً

ا �امال
ً
�ش�ل هذە االتفاق�ة اتفاق

أو التفاهمات الحال�ة أو السا�قة ب�ننا ف�ما يتعلق بهذا الموض�ع، سواء �انت مكت��ة أو شفه�ة. نوافق، أنت ونحن، ع� أنه لن �كون لدينا أي س��ل لالنتصاف
� هذە االتفاق�ة. يوافق �ل طرف ع� أال �كون له مطال�ة

ف�ما يتعلق �أي ب�ان أو إقرار أو تأ��د أو ضمان (سواء عن غ�� قصد أو إهمال) غ�� المنصوص عل�ه ��
�ة وأي إصدارات �غ�� اللغة � � اللغة اإلنجل�� � حالة وجود تعارض ب��

� هذە االتفاق�ة.  ��
�س�ب ال�ش��ه غ�� المتعمد أو سوء االستخدام اس�ناًدا إ� أي ب�ان ��

�ة.  ت��� األقسام 5، و15، و19، و21، و22، و23، و30 إ� 34 سار�ة �عد إنهاء هذە االتفاق�ة. � �ة من هذە االتفاق�ة، يتم االحت�ام إ� ال�سخة اإلنجل�� � اإلنجل��

صطلحات المتعلقة �أجهزة Apple، إذا كنت �ستخدم إصداًرا �عمل ع� نظام �شغ�ل iOS من �ذا التطبيق

� ع� استخدامك
� هذە االتفاق�ة، ينطبق هذا البند اإلضا��

ء مخالف لذلك �� �
وط األخرى من هذە االتفاق�ة، و�غض النظر عن أي �� �اإلضافة إ� البنود وال��

� هذە االتفاق�ة، وال تمتلك هذا التطبيق
ا ��

ً
كة Apple ل�ست طرف كة Apple Inc. ("Apple"). إن �� للتطبيق المتوافق مع نظام ال�شغ�ل iOS الخاص ���

كة Apple غ�� مسؤولة عن ص�انة هذا ائه، إن أمكن. إن �� داد ثمن �� كة Apple أي ضمان لهذا التطبيق، �اس�ثناء اس�� ول�ست مسؤولة عنه. ال تقدم ��
ار أو ت�ال�ف أو نفقات أخرى ف�ما يتعلق �التطبيق، �ما �شمل أي امات أو أ�� � التطبيق، أو خدمات الدعم األخرى له، وال عن أي مطال�ات أو خسائر أو ال��

� تلب�ة أي متطل�ات قانون�ة أو تنظ�م�ة سار�ة، أو
مطال�ات لتحمل المسؤول�ة الخاصة �منتج مقدم من جهة خارج�ة، أو مطال�ات ت�شأ عن فشل التطبيق ��

�عات المماثلة، أو المطال�ات المتعلقة �انتهاك حقوق المل��ة الفك��ة. �جب توج�ه أي استفسارات � حما�ة المستهلك أو ال��� المطال�ات الناشئة �موجب قوان��
� هذە االتفاق�ة.

� قسم اإلشعارات ��
كة �Abbo وفًقا لما ورد �� أو ش�اوى تتعلق �استخدام التطبيق، �ما �شمل تلك المتعلقة �حقوق المل��ة الفك��ة، إ� ��

خ�ص غ�� القا�ل للتح��ل للغ�� من أجل استخدام التطبيق ع� منتج �حمل عالمة Apple التجار�ة خ�ص الممن�ح لك �موجب هذە االتفاق�ة ع� ال�� �قت� ال��

�
كة Apple أو تتح�م ف�ه، أو ع� النحو الذي �سمح �ه قواعد االستخدام المنصوص عليها �� والذي �عمل بنظام �شغ�ل iOS من Apple والذي تمتل�ه ��

وط أي اتفاق�ة طرف ثالث تنطبق عل�ك عند استخدام التطبيق، مثل اتفاق�ة خدمة الب�انات كة Apple. �جب عل�ك االمتثال ل�� وط خدمة App Store ل�� ��
�ات التا�عة لها جهات خارج�ة مستف�دة من هذە االتفاق�ة، وعند قبولك لهذە االتفاق�ة، س�كون لها الحق (وس�تم كة Apple وال�� الالسل��ة الخاصة �ك. إن ��
� إجراء

�� Abbo� كة � فرض تنف�ذ هذە االتفاق�ة عل�ك �صفتها جهة خارج�ة مستف�دة؛ وع� الرغم مما سبق، ال �خضع حق ��
اعت�ارها قد ق�لت هذا الحق) ��

� االتفاق أو إلغاء أي تعد�ل، أو إجراء تنازل أو �س��ة �موجب هذە االتفاق�ة لموافقة أي جهة خارج�ة.
أي تغي�� ��

طلحات قانون�ة إضاف�ة

� ك، أو عالقة صاحب عمل �موظف، أو و�الة، أو عالقة صاحب امت�از �م�ح له، ب�نك و��� وع مش�� ا�ة، أو م�� a. ال تؤدي هذە االتفاق�ة إ� وجود أي ��
� إطار ذلك.

ها �� كة �Abbo، وال �جوز تفس�� ��

� أو �اطل أو غ�� قا�ل للتنف�ذ ألي س�ب من األس�اب، فس�تم اعت�ار هذا البند قا�ًال للفصل من
� أن أي ح�م من أح�ام هذە االتفاق�ة غ�� قانو�� b. إذا تب��ّ

هذە االتفاق�ة، ولن يؤثر ع� صحة ونفاذ أي ح�م متبٍق.

ا دون موافقتنا ال�تاب�ة ال��حة ا أو جزئ�� اماتك �موجب هذە االتفاق�ة �ل�� � � أو نقل أو ترخ�ص من ال�اطن ألي حق من حقوقك أو ال�� c. ال �جوز لك تعي��
المس�قة.

ا دون ق�د. ا أو جزئ�� اماتنا �موجب هذە االتفاق�ة �ل�� � خ�ص من ال�اطن ألي حق من حقوقنا أو ال�� � أو النقل أو ال�� d. �جوز لنا التعي��
e. ال ُ�عد أي تنازل من أي طرف عن أي خرق أو تقص�� �قع �موجب هذە االتفاق�ة �مثا�ة تنازل عن أي خرق أو تقص�� آخر سابق أو الحق له.

� نفسها عند استخدامها �ص�غة الجمع، حيثما �ان ذلك مناسً�ا وما لم يتم تحد�د
f. �جب أن �كون لجميع المصطلحات المحددة �ص�غة المفرد المعا��

� هذە االتفاق�ة �اعت�ارە متبوًعا �ع�ارة "ع� س��ل المثال ال الح�".
� ذلك" أو صورە المتنوعة ��

خالف ذلك. ُ�ف� أي استخدام لمصطلح "�ما ��

�
� (�ما ��

و�� �د اإلل��� � التطبيق أو عن ط��ق ال��
جرى ع� هذە االتفاق�ة) ع�� ال��� ��

ُ
� ت ات ال�� g. قد يتم إرسال اإلشعارات إل�ك (�ما يتضمن إشعارات التغي��

�د العادي. ع� س��ل المثال ال الح�، �جوز قبول �سخة مطبوعة من هذە االتفاق�ة ومن أي إشعار � �ل حالة)، أو عن ط��ق ال��
ذلك ع�� الروا�ط ��

وط � اإلجراءات القضائ�ة أو اإلدار�ة بناًء ع� هذە االتفاق�ة أو ما يتعلق بها بنفس القدر والوثائق الخاضعة لنفس ال��
�� �

و�� � ش�ل إل���
يتم تقد�مه ��

� ش�ل مطب�ع.
� األصل وحفظها ��

� تم إ�شاؤها �� مثل وثائق األعمال والسجالت األخرى ال��
ام يرجع إ� أي س�ب خارج عن س�طرتها. � � الوفاء �أي ال��

كة �Abbo المسؤول�ة عن أي تقص�� �� h. ال تتحمل ��

ە لتحقيق أهداف الح�م األص�� ع� أ�مل وجه إذا رأت مح�مة مختصة أن أي ح�م من أح�ام هذە االتفاق�ة يتعارض مع القانون، فس�تم تغي�� هذا الح�م وتفس��
إ� أق� حد �سمح �ه القانون، وتظل األح�ام المت�ق�ة من هذە االتفاق�ة سار�ة المفعول والتأث�� تماًما.

ر ع� زر "قبول"

ام بها. � وط واألح�ام وتوافق ع� االل�� إنك تقر �أنك قرأت �ذە االتفاق�ة وتفهم جميع �ذە ال��

: � أنك تقر �ما ���
إن النقر ع� الزر "قبول" أو استخدام التطبيق أو الوصول إل�ه �ط��قة أخرى، �ع��

� �سمح لك �عقد �ذە االتفاق�ة؛
أنك تضمن وصولك إ� السن القانون�ة المناس�ة ال��

أنك �ش�� إ� أنك تنوي اعت�ار فعلك �ذا توق�ًعا ع� �ذە االتفاق�ة، وله نفس ��ان وتأث�� استخدام التوقيع ال�دوي؛

 عن شخص آخر، فإنك تتمتع �سلطة
ً
أنك تضمن أنك إذا قمت ب�ث��ت التطبيق أو استخدامه أو غ�� ذلك من س�ل الوصول إ� التطبيق ن�ا�ة

ا بهذە االتفاق�ة.
ً
فعل�ة إللزام �ذا الشخص قانون

 عن منظمة أو لصالحها، فإنك توافق ع� �ذە االتفاق�ة
ً
إذا كنت شخًصا ُي�ّ�ت �ذا التطبيق، أو �ستخدمه، أو �صل إل�ه �ط��قة خالف ذلك، ن�ا�ة

�األصالة عن نفسك و�الن�ا�ة عن �ذە المنظمة، وأنك تمثل وتضمن أن لد�ك السلطة القانون�ة إللزام المنظمة بهذە االتفاق�ة.



وط هذە االتفاق�ة، فال تنقر ع� الزر "قبول" وال �ستخدم التطبيق. إذا كنت ال توافق ع� جميع ��

.Abbo� ات� �ش�� عالمة ™ إ� عالمة تجار�ة تخص مجموعة ��

. � �ش�� عالمة ‡ إ� عالمة تجار�ة تخص أحد األطراف الخارج�ة، و�� ملك ألصحابها المعني��

© Abbo� 2021.  جميع الحقوق محفوظة

نها�ة االتفاق�ة.
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