
Приложение myMerlin™
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Дата на версия:  април 2021 г.
 

Abbo� предоставя Приложението myMerlin™ („Приложение“), което предава данни до Мрежата за грижа за пациенти
Merlin.net™ („Merlin.net“) (заедно наричани „Услугите“) , така че Вашият лекар или клиника да могат да наблюдават
дистанционно Вашия сърдечен монитор и да Ви предоставят медицинско лечение.  Pacese�er, Inc. (дружество на
Abbo�) предоставя Merlin.net.

Ние се ангажираме да защитаваме Вашата лична информация. Тази декларация за поверителност и съгласие
(„Декларация за поверителност“) обяснява как обработваме Вашата лична информация за Услугите и какво правим, за
да запазим сигурността на Вашата лична информация.  Разбираме, че в настоящата Декларация за поверителност е
включена много информация.  Искаме да Ви предоставим кратко и лесно достъпно обобщение как обработваме,
защитаваме, запазваме, съхраняваме и разкриваме Вашата лична информация. За повече информация вижте +За
Услугите и +Сигурност на личната информация по-долу.
 
НАСТОЯЩОТО РЕЗЮМЕ НЕ Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО. ЩЕ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ СЪОТВЕТНИТЕ РАЗДЕЛИ ОТ ДЕКЛАРАЦИЯТА
ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПО-ДОЛУ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ НАПЪЛНО КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.

Ние използваме лична информация, когато настройвате Приложението, което включва Вашата дата на раждане и
сериен номер на устройството.  Използваме Вашия имейл адрес или телефонен номер за целите на удостоверяването
по време на сдвояването на сърдечния Ви монитор.  Това приложение предава информация от Вашето устройство до
нас и ако се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти, ние ще съхраним отделен запис, свързан с Вашето
искане за техническа поддръжка.  Също така използваме лична информация, въведена от Вашия доставчик на здравни
услуги в Merlin.net.  За повече информация вижте +Събиране и обработка на Вашата лична информация и
+Специфични за страната разпоредби по-долу.

Ние използваме лична информация, за да: (1) Ви предоставим Услугите; (2) спазваме законовите задължения,
включително свързаните с безопасността, качеството и подобряването на медицинските устройства и (3) провеждаме
проучване, след като личната информация бъде деидентифицирана, псевдонимизирана, обобщена и/или
анонимизирана, така че да не Ви идентифицира по име.  Ние провеждаме проучвания, за да разберем как се
използват нашите продукти и услуги, тяхната ефективност и за проучвания на действителни доказателства.  За повече
информация вижте +Собствена употреба на Вашата лична информация от Abbo�, +Медицински изделия и други
правни изисквания, +Изследвания, +Запазване на лична информация по-долу.
 
Ние строго ограничаваме с кого споделяме Вашата лична информация и никога няма да продадем информацията на
трети страни за наша търговска облага.  Ние споделяме лична информация с нашите свързани компании, за да
помогнем за поддръжката и предоставянето на техническа помощ за Услугите, за целите на спазването на
изискванията, за да провеждаме изследвания или да извършваме отстраняване на проблеми/диагностика и по-широк
анализ за откриване на системни проблеми. За повече информация вижте +Разкриване на лична информация от нас
и +Достъп на Abbo� до лична информация при предоставяне на услуги на Вашия доставчик на здравни услуги по-
долу.

Когато Вашето местоположение Ви предоставя определени права във връзка с Вашата лична информация, ние ще
отговорим на подобни искания.  За повече информация вижте +По какъв начин отделните потребители имат достъп и
могат да коригират лична информация и Вашите права по-долу.
 
Ние съхраняваме лична информация, свързана с Услугите, на сървъри в Съединените американски щати. За повече
информация вижте +Съхранение на данни и +Трансгранични прехвърляния на лична информация по-долу.
Препоръчваме и да проверите +СПЕЦИФИЧНИ ЗА СТРАНАТА РАЗПОРЕДБИ, тъй като може да има допълнителни
разпоредби, които се прилагат в зависимост от Вашата държава по местоживеене.
 
Моля, свържете се и насочете всички запитвания относно Услугите на първо място към Вашата клиника.  Вашата
клиника е „администраторът“ на Вашите лични данни, когато Ви предоставя медицинска помощ.  Ние сме
„обработващият“ Вашата лична информация от тяхно име, за да предоставим на Вас и Вашата клиника Услугите.  Ако
имате въпроси или коментари, свързани с поверителността, можете да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на
адрес privacy@abbo�.com. Ако се намирате в Европейското икономическо пространство, можете да се свържете с
нашето европейско длъжностно лице за защита на личните данни или да се свържете с местния орган за защита на



данните. Данните за контакт на европейското длъжностно лице на Abbo� за защита на личните данни, заедно с друга
информация за контакт, са достъпни на www.EU-DPO.abbo�.com. За повече подробности вижте +Свържете се с нас по-
долу.
 
Ако актуализираме настоящата Декларация за поверителност със съществени промени, ще Ви предупредим по имейл
или чрез Приложението, когато използвате Приложението следващия път.  За повече информация вижте +Промени в
настоящата Декларация за поверителност по-долу.

myMerlin™
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Pacese�er, Inc. (дружество на Abbo�) предоставя Мрежата за грижа за пациенти Merlin.net™ („Merlin.net“).  Abbo�
предоставя мобилното приложение myMerlin™ („Приложение“) (заедно Merlin.net и Приложението са наричани
„Услугите“).  В настоящата Декларация за поверителност позоваванията на „Abbo�“, „ние“, „нас“, и „наш“ означават
групата на компаниите Abbo� със седалище в Abbo� Park, Илинойс, Съединени американски щати.

Ние осъзнаваме важността на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот и се ангажираме да
защитаваме личната информация, включително свързаната със здравето такава. Настоящата Декларация за
поверителност описва начина, по който Вашата лична информация се събира и използва от Abbo�, когато използвате
Услугите.

Моля, прочетете внимателно настоящата Декларация за поверителност, преди да се регистрирате, за да използвате
това Приложение, доколкото тя се прилага за обработката, прехвърлянето и съхранението на Вашата лична
информация, включително свързаните със здравето данни от Abbo� и някои свързани компании, както е описано по-
долу. Тя се прилага и за обработването на Вашата лична информация от свързани с нас компании и от нашите
обработващи данни лица, ако се изисква да се разреши проблем с обслужването на клиенти, свързан с Услугите.

Тази Декларация за поверителност не се прилага за лична информация, обработена или събрана от други филиали
или дъщерни дружества на Abbo� или чрез други методи, като други уебсайтове на Abbo�, други кол центрове за
клиенти на Abbo�.  Използването на Merlin.net и други политики за поверителност от Вашия лекар може да се отнася
за личната информация, обработена или събрана чрез тези методи.
 
Като се регистрирате и използвате това Приложение, Вие приемате настоящата Декларация за поверителност и:

потвърждавате, че сте пълнолетен(а), за да приемете настоящата Декларация за поверителност и
че се съгласявате от свое име или от името на друго физическо лице, за което имате действителни правомощия,
да приемете законно настоящата Декларация за поверителност.

КАТО ПРИЕМАТЕ ИЛИ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СЪГЛАСИЕ, ВИЕ ИЗРИЧНО
ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ И УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА ЗАВИСИ ОТ
НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОТ ОБРАБОТКАТА И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНА СЪС ЗДРАВЕТО ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО Е ОПИСАНО В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ПОВЕРИТЕЛНОСТ.
 
КОГАТО СЕ ИЗИСКВА ОТ ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ЩРАКВАНЕТО ВЪРХУ „ПРИЕМАМ“
ИЛИ „СЪГЛАСЯВАМ СЕ“ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ДАВАТЕ ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШАТА ЛИЧНА
ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНА СЪС ЗДРАВЕТО ТАКАВА, И ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ВИ



КЪМ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НАКЪМ СЪРВЪРИТЕ НА ABBOTT, РАЗПОЛОЖЕНИ В СЪЕДИНЕНИТЕ
АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ.
 
ПРЕДОСТАВЯТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ ПО СОБСТВЕНА ВОЛЯ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НЕ ВИ Е НАЛОЖЕНО НИКАКВО
ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА ABBOTT.
 
+За нас

Abbo� е производителят на Приложението, сърдечния монитор за въвеждане в тялото Confirm Rx™ („ICM“) и Jot Dx™
ICM.

Pacese�er, Inc. (филиал на St. Jude Medical, LLC и дъщерно дружество, изцяло притежавано от Abbo� Laboratories), с
адрес 15900 Valley View Court, Sylmar, Калифорния 91342, Съединени американски щати, е доставчик на Merlin.net.

Вашият доставчик на здравни услуги е администратор на Вашите лични данни за целта на предоставяне на Вашата
медицинска помощ. Вашият доставчик на здравни услуги носи отговорност за начина на обработка на тези данни и за
осигуряване на съответствието на прехвърляната чрез Услугите информация с приложимите закони за защита на
личните данни и поверителността. Позоваването на „администратор“ се основава на неговата дефиниция в законите
за защита на личните данни на ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария и когато е приложимо, има еквивалентно
значение на подобни термини в закони за защита на личните данни и поверителност на други държави, в които
пребивавате.

Abbo� е администратор на лична информация, когато използваме лична информация, за да: (1) Ви предоставим
Услугите; (2) спазваме законовите задължения, включително свързаните с безопасността, качеството и подобряването
на медицинските устройства; и (3) провеждаме проучвания, свързани с Услугите. За допълнителна информация вижте
+Собствена употреба на Вашата лична информация от Abbo�.

+За Услугите

Merlin.net е система за отдалечена грижа, която съхранява информация, предавана от Вашия ICM чрез Услугите.

Услугите дават възможност за бързото автоматизирано предаване на информацията, събрана от Вашия ICM и качена
чрез Приложението в частна и защитена база данни на Abbo�. Чрез Merlin.net Вашият доставчик на здравни услуги
може да види кога сърцето Ви започва да бие по различен начин.  Приложението изпраща сърдечните Ви данни до
Вашата клиника въз основа на настройките, зададени от Вашия доставчик на здравни услуги.  Услугите помагат на
Вашия доставчик на здравни услуги да наблюдава ритъма на сърцето Ви и да променя лечението Ви, без
необходимост да посещавате клиниката лично толкова често.

Трябва да поддържате мобилното си устройство свързано с WiFi или с клетъчни/мобилни данни и трябва да
използвате приложението, така че сърдечните Ви данни да могат да се наблюдават дистанционно от Вашия доставчик
на здравни услуги.  Преди да можете да използвате Услугите, Вашият доставчик на здравни услуги трябва да Ви
регистрира на Merlin.net.  След като въведете датата си на раждане и серийния номер на Вашия ICM в Приложението,
може да се наложи да получите код за активиране, който можете да изберете да Ви се изпрати.  След като въведете

този код за активиране в Приложението, трябва да се уверите, че безжичната технология Bluetooth®
[1]

 се поддържа
ВКЛЮЧЕНА, за да сдвоите Вашия ICM с Приложението.  Моля, оставете функцията „Известия“ ВКЛЮЧЕНА, за да
получавате актуализации на статус и напомняния. Приложението ще Ви уведоми, когато процесът на настройка е
завършен.

На редовни интервали от време Приложението ще се свързва с Вашия ICM и ще предава информация за
функционирането на ICM.  Приложението също така ще предава информация за Вашия сърдечен ритъм на Вашия
доставчик на здравни услуги, който ще може да получава предупреждения и актуализации, както и да влиза в
Merlin.net, за да следи Вашия сърдечен ритъм.  

+Събиране и обработка на Вашата лична информация

Следните категории от Вашата лична информация се обработват, когато използвате Приложението:

сериен номер на Вашия ICM и Вашата дата на раждане;

Вашият имейл адрес и/или телефонен номер, за да можем да Ви изпратим код за активиране;



информация за деня, месеца и часа се изпраща от Вашия ICM до Merlin.net;

информация за името и номера на модела на Вашия ICM;

периодични доклади, които показват начина, по който Вашият ICM взаимодейства с Приложението, и начина,
по който Приложението взаимодейства със сървърите на Abbo� след последния доклад;

информация за ефективността на Приложението, включително доклади за сривове; и

периодични доклади, които записват активността на приложението след последния доклад за поддръжка.

Приложението се свързва и предава данни от Вашия ICM до Merlin.net. Услугите, свързани с Merlin.net, използват
допълнителна лична информация, включително данни, свързани със здравето, които Вашият доставчик на здравни
грижи въвежда, когато създава Вашия потребителски пациентски профил в Merlin.net. Тази лична информация може
да включва Вашия телефонен номер или имейл, модел и сериен номер на ICM и други незадължителни полета,
включително пол, раса, предпочитан език, клинични коментари и функциониране на Вашия ICM, дати на лечение и
предавания, информация за Вашето състояние, определен от клиниката номер на пациент или друг идентификатор на
пациента. Вашият доставчик на здравни услуги може също да въведе информацията за контакта Ви за спешни
ситуации. Abbo� може да се наложи да осъществи достъп до тази лична информация, за да подпомага и поддържа
Услугите.
 
+Използване на Вашата информация от Вашия доставчик на здравни услуги

Вашият доставчик на здравни услуги ще събира личната Ви информация като част от Вашето медицинско лечение,
като ще въвежда Вашата информация в Merlin.net. Вашият доставчик на здравни услуги използва Услугите, за да Ви
помогне да наблюдавате Вашия ICM и ритъма на сърцето си.
 
Вашият доставчик на здравни услуги или клиника обработва Вашата лична информация за следните цели:

за предоставяне на медицинска помощ, включително продължаващо медицинско лечение, като наблюдава
Вашия ICM и Вашия сърдечен ритъм, за да улесни предоставянето на медицинска помощ;

предоставяне на Abbo� на достъп до Вашата лична информация за предоставяне на техническа поддръжка за
Услугите, включително за получаване на техническа и клинична поддръжка като помощ при отстраняване на
грешки, надграждане или отстраняване на неизправности в Услугите или интерпретация на данните и

когато се изисква друго от приложимото законодателство.

+Достъп на Abbo� до лична информация при предоставяне на услуги на доставчика Ви на
здравни услуги

Ние обработваме Вашата лична информация като обработващ от името на Вашия доставчик на здравни услуги или
клиника.  Такава обработка е по инструкции на Вашия доставчик на здравни услуги или клиника и се отнася до
следните цели:

да предоставя Услугите за Вашия доставчик на здравни услуги, за да наблюдава Вашия ICM и сърдечния ритъм
и Вашите симптоми;

да осигурява на Вашия доставчик на здравни услуги техническа и клинична подкрепа, като например помощ
при отстраняване на грешки, надстройка или отстраняване на проблеми, или

когато имате разрешение от Вашия доставчик на здравни услуги, да получава достъп до Вашата здравна
информация, за да му помогне да интерпретира данните, предавани от Вашия ICM.

В зависимост от местоположението Ви можем да предоставяме Услуги за поддръжка на Вашия доставчик на здравни
услуги или клиника от локации в: Швеция; други такива в Европа, особено ако извършваме операции във Вашата
държава по местоживеене, или от другите ни центрове за поддръжка, разположени в Съединените американски щати
и Малайзия. Може да използваме и други трети страни, за да предоставяме техническа или клинична подкрепа на
Вашия доставчик на здравни услуги или клиника.  Когато използваме трета страна за помощ при предоставянето на
Услуги за поддръжка на Вашия доставчик на здравни услуги или клиника, ние прилагаме адекватни мерки за защита
на поверителността, целостта и сигурността на Вашата лична информация.
 
Позоваването на „обработващо лични данни лице“ се основава на неговата дефиниция в законите за защита на
личните данни на ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария и когато е приложимо, има еквивалентно значение на



подобни термини в закони за защита на личните данни и поверителност на други държави, в които пребивавате.
 
+Употреба на Вашата лична информация от Abbo�
 
Abbo� обработва Вашата лична информация, включително такава, свързана със здравето, като администратор за
следните цели:

предоставяне на Услугите в съответствие с Лицензионното споразумение на Приложението с крайния
потребител;

поддържане на досие на Вашия контакт с Abbo�, когато се свържете директно с Abbo� относно Услугите;

предоставяне на Вашия доставчик на здравни услуги или клиника на Услугите, включително поддръжка на
клиенти по отношение на Вашия ICM;

когато това се изисква от приложимите закони, уреждащи използването и класификацията на медицински
устройства, включително за целите на надзора на медицинските устройства след пускане на пазара,
управление на качеството, включително разработване и подобряване на продукта, безопасността,
ефективността и бдителността;

когато е необходимо, за установяване, упражняване или защита на правни искове и

когато е предвидено друго в приложимото законодателство.

Когато Вашият доставчик на здравни услуги създаде профил на пациент в Merlin.net за Вас и когато това е необходимо
от приложимото законодателство, Вие предоставяте изричното си съгласие на Abbo� да деидентифицира,
псевдонимизира, обобщи и/или анонимизира Вашата лична информация за провеждане на изследвания. За повече
информация вижте раздела +Изследвания.
 
Позоваването на „администратор“ се основава на неговата дефиниция в законите за защита на личните данни на ЕИП,
Обединеното кралство и Швейцария и когато е приложимо, има еквивалентно значение на подобни термини в закони
за защита на личните данни и поверителност на други държави, в които пребивавате.

+Съхранение на данни

Получаваме данни, предадени от Приложението и ICM, преди те да се съхраняват на сървърите на Merlin.net,
разположени в Съединените американски щати.  Когато Вашата лична информация се хоства в държава, различна от
Вашата страна по местоживеене, тя може да стане предмет на законите на приемащата държава, които може да не са
еквивалентни на законите на Вашата държава по местоживеене. Ние приложихме подходящи мерки и проверки за
сигурност, за да защитим Вашата лична информация. Въпреки че Съединените щати имат закони, уреждащи здравната
информация за пациентите, те може да не са еквивалентни на законите за поверителност или защита на личните
данни във Вашата държава по местоживеене.

Вижте също +Сигурност на личната информация и +Трансгранични прехвърляния на лична информация.

+Медицински изделия и други правни изисквания

Abbo� може да използва лична информация, когато това е необходимо по закон, и когато е възможно, ние ще
деиндентифицираме, псевдонимизираме, обобщаваме и/или анонимизираме информацията, за да спазваме
законовите си задължения като производител на медицински устройства. Тази информация се съхранява по сигурен
начин от Abbo� и няма да бъде използвана за Вашето индивидуално идентифициране с Вашето име или имейл адрес,
с изключение на случаите, когато имаме законово задължение да включим тази информация. Когато такова
използване на лична информация е предмет на законови изисквания, не се изисква съгласие.
 
Правните изисквания, при които Abbo� ще използва тази информация, са:

да гарантира постоянната безопасност на ICM и всяка бъдеща разработка;

да следи и подобрява качеството, сигурността и ефективността на медицинските устройства и системи;

да валидира надстройките и да запазва безопасността и сигурността на Merlin.net и/или свързани мобилни
приложения;

да извършва по-широк анализ за откриване на системни проблеми от обществен интерес в областта на
общественото здраве.



да изследва, разработва и изпитва медицински устройства, включително нови и съществуващи характеристики
и функции, както и да изпитва и подобрява Merlin.net и/или свързани мобилни приложения за разработване на
продукти и

когато е предвидено друго в закона, включително да отговаря на който и да е компетентен регулаторен,
правоприлагащ орган, държавни органи, за справяне с националната сигурност или епидемии, съдебно
производство, съдебно разпореждане, искане на правителството или съдебна процедура срещу нас, или за
защита на безопасността, правата или собствеността на нашите клиенти, обществеността, Abbo� или други
лица и за упражняване, установяване или защитаване на законните права на Abbo� или когато смятаме, че е
необходимо, да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия относно незаконни дейности,
подозирани измами, ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на всяко лице, нарушения на
настоящата Декларация за поверителност или като доказателство в съдебни спорове, в които участваме.

 
Ние използваме взаимозаменяемите термини „деидентифициране“ и „псевдонимизиране“. Американският закон за
преносимост на здравно осигуряване (HIPAA) описва деидентифицираната информация като информация, за която
„няма разумно основание да се смята, че информацията може да бъде използвана за идентифициране на дадено
лице“. Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (2016/679) (ОРЗД) определя „псевдонимизацията“ като
„обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с
конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация“. Анонимизираните данни са
информация, която не се отнася за дадено лице и чрез която човек не може да бъде идентифициран, като този вид
данни обикновено попадат извън законите за защита на личните данни и поверителността.
 
За повече информация относно ОРЗД, моля, вижте +Европейско икономическо пространство, Обединеното кралство,
Кайманските острови, Швейцария и Тайланд по-долу.

+Изследвания
Когато това се изисква от приложимото законодателство, Вашият доставчик на здравни услуги ще получи изричното Ви
съгласие, за да ни позволи да деиндентифицираме или псевдонимизираме, обобщаваме и/или анонимизираме
Вашата лична информация за провеждане на изследвания за ограничени цели. 

Ако даден набор от данни се използва за изследователски цели, данните няма да включват Вашето име, адрес,
телефонен номер или имейл адрес. Ние предприемаме стъпки, за да гарантираме, че няма разумна основа, от която
деидентифицираните или псевдонимизирани данни да могат да бъдат използвани за Вашето индивидуално
идентифициране. Данните, използвани в изследванията, могат да включват модела на ICM и серийния номер,
интервалите между датата на имплантацията и следващите дати на посещение; датата на имплантацията;
демографски данни като място на пребиваване и възраст.

Ние провеждаме изследвания, като използваме тези деидентифицирани или псевдонимизирани данни или
обобщени, статистически и/или анонимизирани данни за следните цели:

подобряване на качеството, сигурността и ефективността на нашите сърдечни и медицински устройства и
системи, както и позволяване на разработването на иновативно и ефективно лечение на сърдечни състояния, в
интерес на общественото здраве;

за провеждане на изследвания за статистически цели и за анализи и разкриване на изследователи от трети
страни, субекти, предоставящи здравни услуги, или специалисти, или държавни здравни органи;

за оценяване на ефективността на Услугите и как те се предоставят и използват;

за валидиране на функционалността и подобренията на Услугите, включително мониторинг и подобряване на
безопасността и сигурността на такива услуги;

за изследване, разработване и изпитване на медицински устройства, включително нови и съществуващи
характеристики и функции, и за изпитване и подобряване на Услугите и нашите медицински устройства за
разработване на продукти, анализ на данни, статистически и проучвателни цели; и

при обществен интерес в областта на общественото здраве, включително, когато Услугите и медицинските
устройства отговарят на условията за възстановяване на медицински разходи или имат по друг начин право на
социално осигуряване, застраховане или публично финансиране.

Ако някога бъдете поканен(а) да участвате в клинично изпитване и когато това се изисква от приложимото
законодателство, ще бъдете помолен(а) да предоставите отделно информирано съгласие на изследователския център
преди участие във всяко такова изпитване, както и че Вашето участие е напълно доброволно.  Изследването в този
раздел не е свързано с участието в клинично изпитване.



За повече информация относно ОРЗД, моля, вижте +Европейско икономическо пространство, Обединеното кралство,
Кайманските острови, Швейцария и Тайланд по-долу.

+Запазване на лична информация

Информацията, събрана от Вашия ICM, ще се запазва за максимум седем (7) години от датата на последното Ви
предаване (тоест датата, на която за последно използвате Вашия ICM и/или Приложението), освен ако друго нe се
изисква от закона.

Разделът +Изтриване на Вашата информация от Merlin.net обяснява как можете да уредите Вашия доставчик на
здравни услуги или клиника да изтрие Вашата информация от Мрежата за грижа за пациенти Merlin.net.

+Разкриване на лична информация от нас

Можем да споделяме Вашата лична информация, както следва:

Ние споделяме лична информация с доставчици на трети страни единствено за да предоставяме, обслужваме,
хостваме и поддържаме Услугите. Например, когато ние предоставяме Вашата лична информация на
доставчици на трети страни, за да ни съдействат при предоставянето на Услугите, те са длъжни да пазят Вашата
лична информация поверителна и сигурна, както и да използват Вашата лична информация в минималната
необходима степен.

Където е възможно, Abbo� използва доставчици на услуги на трети страни, за да докладва системни грешки, за
да можем да поддържаме и подобряваме Услугите, и в такива случаи информацията, изпратена до такива
трети страни, няма да включва използването на Вашата лична информация.

Android изисква разрешения за услуги за местоположение, за да свързва приложенията с устройства с
Bluetooth®1. Услугите за локация на Google включват функции, които събират точни данни за местоположението
на потребителя, включително GPS сигнали, сензори за устройства, Wi-Fi точки за достъп и идентификационни
номера на клетъчни мрежи. Тази информация ще бъде събирана от Google, ако потребителят предостави
достъп до своето местоположение.  За повече информация относно практиките за поверителност на Google по
отношение на тези данни, моля, вижте уебсайта за поддръжка на Android. Няма да използваме Вашата лична
информация, получена от Услугите за локация на Google.

Ние няма да продаваме или лицензираме Вашата лична информация на трети страни, освен във връзка с
продажбата, сливането или прехвърлянето на продуктова линия или поделение, за да може купувачът да
продължава да Ви предоставя Услугите. За избягване на съмнение никога няма да продаваме Вашата лична
информация на трети лица с търговски цели.

Можем да споделяме деидентифицирана, псевдонимизирана, обобщена и/или анонимизирана информация с
нашите филиали, Вашия доставчик на здравни грижи или клиника, изследователи на трети страни и
национални здравни органи или застрахователи, за да демонстрираме ефективността на Услугите или според
изискванията за възстановяване на медицински разходи. Тази информация няма да бъде използвана, за да Ви
идентифицира лично.

Ние си запазваме правото да разкриваме Вашата лична информация, за да отговорим на разрешени искания за
информация от държавните органи, да отговорим на ситуациите от национална сигурност или, когато е
предвидено друго в закона. Освен това когато това е позволено или изисквано от закона, можем също така да
разкрием информацията, която събираме от Вас, когато смятаме, че е необходимо да разследваме,
предотвратяваме или предприемаме действия по отношение на незаконни дейности, заподозрени измами,
ситуации, включващи потенциални заплахи за безопасността на което и да е лице, нарушения на настоящата
Декларация за поверителност или като доказателство в съдебни спорове, в които участваме. Вашата лична
информация може да е предмет на чуждестранни закони и може да бъде достъпна за чуждестранни
правителства, съдилища, правоприлагащи органи и регулаторни агенции.

+Сигурност на личната информация

Abbo� е приложил подходящ контрол за сигурност в рамките на Услугите, за да защити Вашата лична информация от
случайно или незаконно унищожаване или случайна загуба, промяна, разкриване или достъп.

Информацията, получена от Вашия ICM, е шифрована преди предаването, за да се гарантира, че тя ще остане
защитена и поверителна. Услугите включват различни мерки за сигурност за подобряване на сигурността на профила
Ви на пациент и за предотвратяване на неупълномощен достъп до или разкриване на Вашата лична информация.



Само лицата, упълномощени от Вашия доставчик на здравни грижи или клиника, включително техният упълномощен
персонал, ще имат достъп до Вашия профил на пациент и то само чрез уникални идентификатори и пароли. Abbo� е
въвел различни контроли за сигурност и достъп, за да гарантира, че само упълномощени лица в Abbo� могат да имат
достъп до псевдонимизирани, обобщени и деидентифицирани данни.

Ние използваме безжична технология Bluetooth®1 4.0 или по-нова версия за предаване на различни набори от лична
информация между медицински устройства и iOS или устройства с Android. Всяка информация, свързана с
измервания, направени от Вашия ICM, се предава чрез технологията Bluetooth.

Моля, имайте предвид, че Услугите може да не са достъпни по време на периодична поддръжка.

+Трансгранични прехвърляния на лична информация

Данните, предавани чрез Услугите, ще бъдат прехвърляни и съхранявани в Съединените щати. Законите за защита на
личните данни на Съединените щати може да не предлагат защита за лична информация, еквивалентна на тази в
Европейския съюз, Обединеното кралство, Швейцария или Вашата държава по местоживеене.  Вашите лични данни
ще бъдат прехвърляни въз основа на одобрените Общи договорни клаузи на ЕС и Швейцария.  Вие също така изрично
се съгласявате с прехвърлянето на Вашата лична информация към сървърите на Abbo� в Съединените американски
щати.

Ако се свържете директно с нас и поискате техническа поддръжка, Вашата лична информация (включително данни,
свързани със здравето) може да бъде достъпна за нашите екипи за отдалечена грижа в САЩ, Европейския съюз или
Малайзия (прехвърлянията в Малайзия не се отнасят за жителите на Европейския съюз, Обединеното кралство или
Швейцария).  Прехвърлянето на данни вътре в Abbo� се регулира от споразумение за прехвърляне на данни,
осигуряващо адекватни защитни мерки.
 
КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СЪГЛАСИЕ, НИЕ
ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНИЯТА НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ В СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ,
ШВЕЦИЯ И/ИЛИ МАЛАЙЗИЯ (ПРЕХВЪРЛЯНИЯТА В МАЛАЙЗИЯ НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ИЛИ ШВЕЙЦАРИЯ)И ЗА ДОСТЪПА НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СВЪРЗАНА СЪС ЗДРАВЕТО ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗИСКВА ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗА
ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ВСЯКАКВИ ИСКАНИЯ ЗА ПОДДРЪЖКА, КОИТО ВИЕ ИЛИ ВАШИЯТ ЛЕКАР ОТПРАВЯТЕ. ТЕЗИ
СТРАНИ МОЖЕ ДА НЕ ПРЕДЛАГАТ РАВНОСТОЙНО НИВО НА ЗАЩИТА НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ В СРАВНЕНИЕ
СЪС ЗАКОНИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ИЛИ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА В ДЪРЖАВАТА НА ВАШЕТО ПРЕБИВАВАНЕ.
 
+Как Abbo� изпраща маркетингови и други материали

Ние съзнателно няма да Ви изпращаме рекламна или маркетингова информация, освен ако не сте избрали да
получавате тези видове комуникации от нас във връзка с другите ни продукти и услуги.  
 
Нито Abbo�, нито неговите партньори или лицензодатели съзнателно ще изпращат рекламна или маркетингова
информация на деца.
 
Ние не продаваме Вашата лична информация на трети страни за директен маркетинг.
 
Моля, обърнете внимание, че можем да Ви изпратим нетърговска информация за необходимите актуализации на
Приложението и услуги или за проблеми, свързани с безопасността на продукта.
 
+Как Abbo� защитава поверителността на децата

Децата могат да бъдат регистрирани в Merlin.net от доставчик на здравни грижи или клиника. По всяко време
родител/настойник може да спре събирането на лична информация на детето, включително информация, свързана
със здравето, като се свърже с доставчика на здравни услуги или клиниката и изиска изтриване на акаунта. Това
действие ще изтрие акаунта в Merlin.net, свързан с детето, но ние ще запазим обобщена и деидентифицирана
информация, като може да се наложи да запазим определена лична информация, както се изисква по закон.

+По какъв начин отделните потребители имат достъп и могат да коригират личната информация
и Вашите права



За да упражните защитата на Вашите данни или правата си за поверителност, на първо място трябва да се свържете с
Вашия лекар или клиника. Не можем да коригираме или изменяме каквито и да било показания от Вашия ICM, които
са качени.

В зависимост от местожителството Ви може да имате право на: (a) достъп до личната информация, която притежаваме
за Вас; (b) молба да коригираме всяка неточна лична информация, която притежаваме за Вас; (c) изтриване на всяка
лична информация, която притежаваме за Вас; (d) ограничаване на обработването на лична информация, която
притежаваме за Вас; (e) възразяване срещу обработването на лична информация, която притежаваме за Вас; и/или (f)
получаване на всяка лична информация, която сте ни предоставили, въз основа на Вашето съгласие, в структуриран и
често използван машинно четим формат или предаване на такава лична информация на друга компания. Моля,
обърнете внимание, че от Abbo� по закон не се изисква да приема или поддържа системи, които са технически
съвместими със системите на други компании. Невъзможно е Abbo� да предава директно Вашата лична информация
на друга компания.

Децата също могат да имат право на достъп до личната информация, съхранявана за тях. Когато получим искане за
достъп до лична информация на детето от родителя/настойника му, можем да отговорим директно на родителя/
настойника или да препоръчаме да се свържат с лекаря или клиниката на детето. Винаги ще се стремим да
проверяваме самоличността на лицето, което търси достъп до информация за детето, независимо дали е от самото
дете, или от родител или настойник.

За да поискате упражняването на тези права, моля, първо се свържете с Вашия доставчик на здравни грижи или
клиника като администратор на Вашата лична информация, с цел да Ви предостави медицинска помощ. Можете да се
свържете с нас, когато ние сме администраторът на Вашата лична информация, като използвате някой от методите,
посочени в раздела, озаглавен +Свържете се с нас.

+Изтриване на Вашата информация от Merlin.net

Ако имате имплантиран ICM, единственият начин, по който Вашият доставчик на здравни услуги може да Ви
наблюдава, е чрез Merlin.net. Следователно, ако решите да не бъдете записани в Merlin.net, това ще повлияе на
способността на Вашия доставчик на здравни услуги да следи състоянието Ви и следователно на възможностите за
лечение.
 
Ако искате информацията Ви да бъде изтрита от Merlin.net, можете да го направите, като се свържете с Вашия
доставчик на здравни услуги или клиника. Ако поискате изтриване на Вашата информация от Merlin.net, а все още сте
с ICM, Вашият доставчик на здравни грижи няма да може да наблюдава дистанционно сърдечния Ви ритъм. Моля,
имайте предвид, че ако Вашият доставчик на здравни услуги или клиника изтрие информацията Ви в Merlin.net, ние
ще запазим обобщена и деидентифицирана информация, като може да се наложи да запазим определена лична
информация, както се изисква по закон.

+Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно обработката на Вашата лична информация за целите на
Вашето медицинско обслужване или искате да упражните правата си за защита на данните, моля, свържете се
директно с Вашия доставчик на здравни услуги или клиника. 
 
Ако имате въпроси, коментари или оплаквания относно нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас,
като щракнете върху връзката „Contact Us“ („Свържете се с нас“) на един от нашите уебсайтове или изпратите имейл
на cnprivacy@abbo�.com. Друга възможност е да ни пишете на адрес:
 
На вниманието на:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, САЩ
 
За потребителите от ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария вижте също по-долу под регионалния раздел за
допълнителни данни за контакт.
 
За потребители в Бразилия: Ако имате въпроси, коментари или оплаквания относно нашите практики за
поверителност или ако искате да упражните някое от Вашите права, посочени в раздел +По какъв начин отделните
потребители имат достъп и могат да коригират личната информация и Вашите права, моля, свържете се с нас, като
щракнете върху връзката „Contact Us“ („Свържете се с нас“) в един от нашите уебсайтове или като изпратите имейл на
нашия локален служител по защита на данните Juliana Ruggiero на privacybrasil@abbo�.com. Друга възможност е да ни
пишете на адрес:
 



На вниманието на: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Във всички съобщения до нас, моля, включете имейл адреса, използван за регистрация за това Приложение, и
подробно обяснение на Вашето искане.
 
+Промени в настоящата Декларация за поверителност

Тази Декларация за поверителност се подлага на редовно преразглеждане. Ако направим съществени промени в
нашите практики за поверителност, актуализирана версия на настоящата Декларация за поверителност ще отразява
тези промени. Ще бъдете известяван(-на) за актуализации на настоящата Декларация за поверителност по имейл или
чрез Приложението при следващото му използване.

Без да се засягат Вашите права съгласно приложимото законодателство, ние си запазваме правото да актуализираме и
изменяме настоящата Декларация за поверителност без предварително известие, за да отразяваме технологичния
напредък, законовите и регулаторни промени и добрите бизнес практики, доколкото това не променя практиките за
поверителност, както е посочено в настоящата Декларация за поверителност.

+СПЕЦИФИЧНИ ЗА СТРАНАТА РАЗПОРЕДБИ

+САЩ

Abbo� оперира като бизнес сътрудник на Вашия доставчик на здравни грижи, като Ви предоставя това Приложение в
съответствие с Health Insurance Portability and Accountability Act (Закона за преносимост и отчетност за здравно
осигуряване) и разпоредбите за прилагането му (заедно наричани „HIPAA“). В резултат на това личната информация,
включително свързаната със здравето информация, която се събира чрез това Приложение, се управлява от HIPAA,
като можем да използваме и разкриваме Вашата лична информация в съответствие със задълженията на нашите
бизнес сътрудници и както е посочено в настоящата Декларация за поверителност и съгласие.

+Калифорния

Раздел 1798.83 от Гражданския кодекс на Калифорния позволява на жителите на щата Калифорния да изискат от
определени компании, с които жителят на Калифорния има установени бизнес отношения, списък на всички трети
страни, на които компанията през предходната календарна година е разкрила определена персонално
идентифицируема информация за целите на директния маркетинг. Abbo� е длъжен да отговори на заявка на клиента
само веднъж на всяка календарна година. За да подадете подобна заявка, трябва да изпратите писмо до служителя за
поверителност на One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  В заявлението си удостоверете факта, че сте жител на
Калифорния, и представете актуален адрес в Калифорния за нашия отговор. Моля, имайте предвид, че не целият
обмен на информация е обхванат от изискванията на правата за поверителност на Калифорния и само обменът на
информация, който е обхванат, ще бъде включен в нашия отговор.
 
Ако имате въпроси относно съответствието на Abbo� с California Consumer Privacy Act (Закона на Калифорния за
поверителност на потребителите) (CCPA) и правата Ви съгласно него, моля, посетете h�ps://www.abbo�.com/privacy-
policy.html.
 
+Аржентина

Public Informa�on Access Agency (Агенцията за достъп до обществена информация), в качеството си на надзорен орган
на Закон № 25.326, е компетентна по всички обвинения и оплаквания, направени от засегнатите в техните права за
нарушения на действащите разпоредби, отнасящи се до защитата на личната информация.
 
+Австралия

Ако искате да подадете жалба за нарушение на Закона за поверителност, Australian Privacy Principle (Принципа за
поверителност на Австралия) („APPs“) или Кодекса за поверителност, който се прилага за нас, или ако имате въпроси
или притеснения относно нашата Декларация за поверителност или начина, по който обработваме Вашата лична
информация, моля, свържете се с нас, като използвате детайлната информация по-горе, и ние ще предприемем
разумни стъпки за разследване и ще Ви отговорим.



Ако след този процес не сте доволен(а) от нашия отговор, можете да подадете жалба до Службата на
информационния комисар. Вижте h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, за да получите съответните
формуляри за оплакване, или се свържете с офиса на комисаря по информацията. Няма вероятност да разкрием
Вашата лична информация в чужбина, освен ако е разрешено от Privacy Act 1988 (Закона за поверителност от
1988 г.) (Cth), освен ако не Ви посъветваме друго в писмена форма. Можем да прехвърлим Вашата лична информация
в Съединените щати. Вие се съгласявате с това разкриване, като давате съгласие, че като чрез това, Australian Privacy
Principle (Принципът за поверителност на Австралия) 8.1 вече не се прилага, като не се изисква да предприемаме
разумни стъпки, за да гарантираме, че задграничният получател не нарушава принципите APP във връзка с тази
информация.
 
+Бразилия

В случай на актуализации на настоящата Декларация за поверителност, които изискват ново даване на съгласие, ще
бъдете уведомени чрез контактите, които сте ни предоставили.
 
Съгласие: За да се обработва лична информация, касаеща Вашето здраве, трябва да предоставите утвърдително
съгласие на Abbo� за използване на Приложенията. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се
свържете с нас на адрес privacy@abbo�.com.
 
Правно основание за обработка на Вашата лична информация: Abbo� обработва Вашата информация въз основа на
следното правно основание, посочено в Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Съгласие за обработка на информация, свързана със здравето, когато създавате акаунт в приложение за
съхраняване на информация, свързана с Услугите;

Съгласие за обработка на информация, свързана със здравето, когато се свързвате с нашата линия за
поддръжка на клиенти, ако е необходимо, за да отговорим на Вашите въпроси или на Вашето искане за
поддръжка, като например отстраняване на проблеми с функционирането или когато е необходимо да
споделите Вашата информация с наше обработващо лични данни лице от трета страна за разрешаване на
сервизни проблеми.

Съгласие, когато споделяте своите данни за диагностика/отстраняване на неизправности (включително данни,
свързани със здравето) с нас от Вашето мобилно устройство чрез Приложението, ако е необходимо, за да
отговорим на Вашето искане за поддръжка, като диагностика и отстраняване на проблеми с функционирането.

Съгласие, когато споделяте личната си информация, включително информация, свързана със здравето, с наши
партньори от трети страни

Законните бизнес интереси на Abbo� и съгласие, когато деидентифицираме, псевдонимизираме, обобщаваме
и/или анонимизираме данни, за да разберем по-добре как взаимодействате и използвате Услугите.

Вашите права: Ако искате да упражните някои от Вашите права, посочени в раздела, озаглавен +По какъв начин
отделните потребители имат достъп и могат да коригират личната информация и Вашите права, и се свържете с нас
по електронна поща, моля, озаглавете Вашия имейл по съответния начин (например „Искане за корекция“ или „Заявка
за достъп“, или друго право – според случая, в темата на имейла). Ще се постараем да отговаряме на всички разумни
искания своевременно или, най-малкото, в съответствие с приложимите законови изисквания. Имате право да
подадете жалба до местния орган за защита на личните данни, ако сте недоволни от който и да е аспект от
обработката на Вашата лична информация от Abbo�.
 
+Китай (с изключение на Хонконг, Макао и Тайван)

С приемането или съгласяването с настоящата Декларация за поверителност се счита, че сте били информирани и че
изрично сте се съгласили със събирането на Вашата лична информация, включително личен идентификационен номер
и свързана със здравето информация, както и използването на лична информация по отношение на цялото
съдържание в нея.  За потребители на възраст под 14 години съгласието трябва да бъде дадено от техния настойник.
Ако открием, че личната информация на непълнолетен под 14-годишна възраст е събрана без съгласието на неговия
настойник, ще се опитаме да изтрием съответните данни възможно най-скоро.  Можете да оттеглите съгласието си по
всяко време, като се свържете с Вашия доставчик на здравни услуги. Моля, имайте предвид, че ако оттеглите
съгласието си, това ще се отрази върху способността на Вашия доставчик на здравни услуги да наблюдава
дистанционно Вашето устройство, като това може да повлияе на Вашето лечение.  Ако оттеглите съгласието си, Abbo�
ще запази обобщена и деидентифицирана информация, като може да се наложи да запазим определена лична
информация, както се изисква по закон.



 
Ние не сме задължени по закон да получим съгласие за събиране или използване на Вашата лична информация,
включително свързана със здравето информация, при определени обстоятелства, ако събирането или използването на
Вашата лична информация, включително свързана със здравето, е:

свързана с изпълнението на задължения, наложени със закони и подзаконови актове;

пряко свързана с националната сигурност или националната отбрана;

пряко свързана с обществената безопасност, общественото здраве или със значими обществени интереси;

пряко свързана с наказателно разследване, наказателно преследване или процес или изпълнение на съдебно
решение и др.;

необходима за защита на основните права и интереси на хората (като правото на живот и собственост), когато
получаването на съгласие би било невъзможно;

за лични данни, които Вие или Вашите пациенти или техните настойници (за деца под 14-годишна възраст) сте
направили публично достъпни;

за лични данни, получени от законни публични източници, като например законни новини или открита
информация на правителството;

необходима за подписване и изпълнение на договор, както е поискано от Вас, Вашия пациент или настойник на
Вашия пациент, ако пациентът е под 14-годишна възраст или

необходима за поддържане на безопасната и стабилна работа на предлаганите продукти или услуги, като
например откриване и решаване на технически проблеми на продуктите или Услугите.

В допълнение към други права, които имате съгласно настоящата Декларация за поверителност, Вие имате следните
допълнителни права:

Правото на възразяване срещу решение, което е основано единствено на автоматизирана обработка. Вие
имате право при определени обстоятелства да не подлежите на спазване на решение, което се основава
единствено на автоматизирана обработка без човешка намеса.

Ако имате въпроси или бихте искали да упражнявате някое от тези права по отношение на Вашата лична информация,
включително свързана със здравето, първо се свържете се с Вашия доставчик на здравни услуги. Ако се свържете с нас,
ние ще работим с Вашия доставчик на здравни услуги, като ще направим всичко възможно да отговорим навреме на
всички разумни искания в съответствие с приложимите законови изисквания. Можем да наложим разумна
административна такса за многократни искания в рамките на 3 месеца. Ако има някаква съществена промяна в
настоящата Декларация за поверителност, можем да публикуваме измененията под формата на публично съобщение.
 
Исканията за упражняване на Вашите права, насочени към нас, може да не се обработват, ако са неразумни или
повтарящи се. Няма да можем да обработим Вашето искане, ако:

Вашето искане се отнася до нашите задължения съгласно приложимите закони и разпоредби;

Вашето искане е пряко свързано с националната сигурност или националната отбрана;

Вашето искане е пряко свързано с обществената безопасност, общественото здраве или значими обществени
интереси;

Вашето искане е пряко свързано с наказателно разследване, наказателно преследване, съдебно решение и
изпълнение;

достатъчно доказателства доказват, че отправяте искането недобросъвестно или злоупотребявате с правото си;

отговарянето на Вашето искане би навредило сериозно на Вашите законни интереси или на законните
интереси на други лица или организации или

Вашето искане засяга нашите търговски тайни.

Освен ако изтриването не се изисква по закон или в съответствие с Вашето искане, Abbo� може да запази всяка лична
информация, включително свързана със здравето информация, която ни предоставяте, с цел подобряване на насоките
за лечение на пациенти, които използват това Приложение и продуктите на Abbo�, свързани със сърдечната функция.
 
Личната информация, включително свързаната със здравето такава, генерирана и събирана от нас в Китай (с
изключение на Хонконг, Макао и Тайван), се съхранява в Китай (с изключение на Хонконг, Макао и Тайван). Като се



има предвид, че Abbo� оперира в световен мащаб, Вашата лична информация може да бъде прехвърлена и
предоставена за достъп от субекти, разположени извън Китай (с изключение на Хонконг, Макао и Тайван).

 
Ние разполагаме с цялостна програма за сигурност, която отговаря на всички аспекти на приложимото
законодателство и индустриални практики за защита на Вашата лична информация, включително свързана със
здравето такава. Ние ще предприемем всички разумни търговски действия, за да гарантираме, че не събираме
никаква лична информация, включително свързана със здравето такава, без значение за целите, посочени в
настоящата Декларация за поверителност, като ще запазим Вашата лична информация, включително свързана със
здравето такава, в рамките на периода на запазване по-долу или за по-дълъг период, както се изисква от
приложимите закони. Ще актуализираме и публикуваме информация за риска за сигурността и оценка на
въздействието върху сигурността на личната информация, както се изисква от приложимите закони.
 
В случай на инцидент със сигурност, свързан с Вашата лична информация, включително свързана със здравето такава,
ние ще Ви информираме своевременно, както се изисква от приложимите закони, по електронната поща или по други
налични методи за контакт, с обща информация за инцидента и възможното му въздействие, предприетите и
предприемани от нас мерки за отстраняване, както и със съвети към Вас за действия за смекчаване на всички рискове
и преодоляване на въздействието. Може да докладваме такъв инцидент и коригиращите действия на регулаторната
агенция според изискванията.
 
+Европейско икономическо пространство, Обединеното кралство, Кайманови острови, Швейцария и Тайланд

Ние обработваме Вашата лична информация като обработващо лични данни лице, когато предоставяме нашите услуги
на Вашия лекар или клиника, и може да имаме достъп до Вашите здравни данни, за да предоставим на Вашия лекар
или клиника техническа и клиентска поддръжка. 
 
Правно основание за обработка на Вашата лична информация: Abbo� обработва Вашата лична информация,
включително Вашата лична такава, свързана със здравето, като администратор на база следните правни основания,
както е посочено в ОРЗД:

при необходимост за съдействие на Вашия доставчик на здравни услуги с медицинска диагноза съгласно нашия
договор с него и както е необходимо за изпълнението на договор за предоставянето Ви на Приложението в
съответствие с Лицензионното споразумение с крайния потребител;

Вашето съгласие и при необходимост за изпълнението на договор (Лицензионно споразумение за крайния
потребител) да се поддържа запис на Вашия контакт с Abbo�, като се свържете директно с Abbo�; и

при необходимост от предоставяне на Вашия доставчик на здравни услуги на Услугите съгласно нашия договор
с него, включително поддръжка на клиенти;

при необходимост от предоставяне на Вашия доставчик на здравни услуги на Услугите съгласно нашия договор
с него и поради причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, когато това се изисква от
законодателството на ЕС или националните закони, регулиращи използването и класификацията на
медицински устройства, включително за целите на надзора на медицинските устройства след пускане на
пазара, управление на качеството, включително разработване и усъвършенстване на продукти, безопасност,
производителност и бдителност;

при необходимост за установяване, упражняване или защита на правни искове и

необходимото за съществен обществен интерес, изискван от приложимото законодателство.

Когато Вашият доставчик на здравни услуги Ви създаде профил на пациент в Merlin.net, Вие предоставяте изричното
си съгласие на Abbo� да деидентифицира, псевдонимизира, обобщи и/или анонимизира Вашата лична информация
за провеждане на изследвания. Ние провеждаме изследвания, като използваме тези деидентифицирани или
псевдонимизирани данни или обобщени, статистически и/или анонимизирани данни за следните цели:

при обществен интерес в областта на общественото здраве за подобряване на качеството, сигурността и
ефективността на нашите Устройства и системи, както и позволяване на разработването на иновативно и
ефективно лечение на сърдечни състояния;

за провеждане на изследвания за статистически цели и за анализи и разкриване на изследователи от трети
страни, субекти, предоставящи здравни услуги, или специалисти, или държавни здравни органи;

за законните бизнес интереси на Abbo� при оценяване на ефективността на Услугите и как те се предоставят и
използват;



за законните бизнес интереси на Abbo� за валидиране на функционалността и подобренията на Услугите,
включително мониторинг и подобряване на безопасността и сигурността на подобни услуги;

за изследване, разработване и изпитване на устройства, включително нови и съществуващи характеристики и
функции, и за изпитване и подобряване на Услугите и устройствата за разработване на продукти, анализ на
данни, статистически и проучвателни цели и

при обществен интерес в областта на общественото здраве, включително, когато Услугите и устройствата
отговарят на условията за възстановяване на медицински разходи или имат по друг начин право на социално
осигуряване, застраховане или публично финансиране.

За повече информация вижте раздела +Изследвания.
 
Ние също така обработваме Вашата лична информация като обработващо данните лице и правим това от името на
Вашия доставчик на здравни услуги. Вашият доставчик на здравни услуги обработва Вашата лична информация на
следните правни основания съгласно европейското или националното законодателство:

за предоставяне на медицинска помощ, включително продължаващо медицинско лечение, като наблюдава
Вашето устройство и Вашето състояние, за да улесни предоставянето на медицинска помощ;

предоставяне на Abbo� на достъп до Вашата лична информация за предоставяне на техническа поддръжка за
Услугите, включително за получаване на техническа и клинична поддръжка като помощ при отстраняване на
грешки, надграждане или отстраняване на неизправности в Услугите или интерпретация на данните и

когато се изисква друго от Европейския съюз или от националното законодателство.

„ОРЗД“ се отнася за Общия регламент относно защита на данните (2016/679) по отношение на законодателството по
прилагането на държавите членки на ЕС, а за Обединеното кралство се отнася за Закона за защита на личните данни
на Обединеното кралство 2018 г., включително техните периодични изменения.  Когато в горното сме включили
държава, която е извън Европейския съюз, това е така, защото такива държави съдържат по същество сходни или
близки еквивалентни закони на ОРЗД.
 
Прехвърляне на данни: Данните, предавани чрез Услугите, ще бъдат прехвърляни и съхранявани в Съединените щати.
Ако поискате техническа поддръжка, Вашата лична информация (включително данни, свързани със здравето) ще бъде
достъпна за нашите екипи за отдалечена грижа само в САЩ или Швеция.  Вашите лични данни ще бъдат прехвърляни
въз основа на Общите договорни клаузи на ЕС.  

Длъжностно лице за защита на личните данни: Данните за контакт на нашето европейско длъжностно лице за защита
на личните данни, заедно с друга информация за контакт, са достъпни на www.eu-dpo@abbo�.com.
Вашите права: Ако искате да упражните някои от Вашите права, посочени в раздела, озаглавен+По какъв начин
отделните потребители имат достъп и могат да коригират личната информация и Вашите права, и се свържете с нас
по електронна поща, моля, озаглавете Вашия имейл по съответния начин (например „Искане за корекция“ или „Заявка
за достъп“, или друго право – според случая, в темата на имейла). Ще се постараем да отговаряме на всички разумни
искания своевременно или, най-малкото, в съответствие с приложимите законово изискване. Имате право да
подадете жалба до местния орган за защита на личните данни, ако сте недоволни от който и да е аспект от
обработката на Вашата лична информация от Abbo�.
 
+Представители на ЕС

Pacese�er, Inc. назначи следните компании за свои представители за отделните страни:
 

Страна Име на представител Адрес на представител

Австрия, Румъния Abbo� Medical Austria Ges.m.b.H. Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria

Belgium,
Luxembourg

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



Страна Име на представител Адрес на представител

България,
Хърватия,
Република Кипър,
Чешка Република,
Исландия,
Латвия, Малта,
Словакия,
Словения

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

Дания Abbo� Medical Danmark A/S Produk�onsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark

Естония Abbo� Medical Estonia OÜ Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn,
Estonia

Finland Abbo� Medical Finland Oy Vantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finland

Франция Abbo� Medical France SAS 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les
Moulineaux Cedex, France

Германия Abbo� Medical GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany

Гърция Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading
Company (търговско
наименование: Abbo� Medical
Hellas Ltd.) На гръцки: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης и
търговско наименование Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Унгария Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Съкратено наименование:
Abbo� Medical K�.)

Tóth Lőrinc utca 41. II. em., Budapest, 1126,
Hungary

Ирландия Abbo� Medical Ireland Limited Riverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2
D02X576, Ireland

Италия Abbo� Medical Italia S.p.A. Sesto San Giovanni, Milano, Viale Thomas Alva,
Edison 110 CAP 20099, Italy

Литва UAB Abbo� Medical Lithuania Seimyniskiu str. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania

Холандия Abbo� Medical Nederland B.V. Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal,
Netherlands

Норвегия Abbo� Medical Norway AS Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway

Полша Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

Португалия Abbo� Medical (Portugal) –
Distribuicao de Produtos Medicos,
Lda.

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

Испания Abbo� Medical España, S.A. Francisca Delgado No. 11, Núcleo 3 – 3º Arroyo de
la Vega, Alcobendas 28108, Spain

Sweden Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (бизнес
офис)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (седалище)

 
+Обединеното кралство

Съгласно Закона за оттегляне от Европейския съюз 2020 г. законодателството на Европейския съюз ще продължи да се
прилага в Обединеното кралство до 31 декември 2020 г. Ние ще прилагаме подходящи мерки за защита на Вашата



лична информация, когато я прехвърляме в САЩ.  Нашият местен представител е Abbo� Medical U.K. Limited, Elder,
Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Обединеното кралство.
 
+Алжир, Чили, Колумбия, Мароко, Пакистан, Панама, Парагвай, Саудитска Арабия, Тринидад и Тобаго и Тунис

Вашето съгласие е необходимо, за да може Abbo� да обработва Вашата лична информация по принцип. Приемайки
условията на настоящата Декларация за поверителност, се счита, че Вие сте се съгласили с обработката на Вашата
лична информация, както е описано в настоящия документ. Ако искате да изтриете акаунта си в Merlin.net, можете да
го направите, като се свържете с Вашия доставчик на здравни услуги или клиника. Моля, имайте предвид, че ако
изтриете акаунта си, ние ще запазим обобщена и деидентифицирана информация, като може да се наложи да
запазим определена лична информация, както се изисква по закон.

+Франция

Pacese�er, Inc. е сертифициран от ASIP Santé да хоства лични здравни данни, включващи следните дейности:

1. осигуряване и поддържане в експлоатационно състояние на физическите обекти, позволяващи помещаване на
физическата инфраструктура на информационната система, използвана за обработка на здравни данни;

2. осигуряване и поддържане в експлоатационно състояние на физическата инфраструктура на информационната
система, използвана за обработката на здравни данни;

3. осигуряване и поддържане в оперативно състояние на платформата за приложения за хостване на
информационната система;

4. осигуряване и поддържане в експлоатационно състояние на виртуалната инфраструктура на информационната
система, използвана за обработката на здравни данни;

5. администриране и работа на информационната система, съдържаща здравни данни;

6. запазване на здравни данни.

Администраторът на Вашите лични данни за целите на медицинското лечение е Вашият лекар/клиника.  Pacese�er, Inc.
(филиал на St. Jude Medical, LLC и дъщерно дружество, изцяло притежавано от Abbo� Laboratories), със седалище
15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Съединени американски щати, е администратор на личните данни,
който (1) Ви предоставя това Приложение; (2) спазва законовите задължения, включително свързаните с
безопасността, качеството и подобряването на медицинските устройства, и (3) провежда проучване, след като личната
информация бъде деидентифицирана, псевдонимизирана, обобщена и/или анонимизирана, така че да не Ви
идентифицира по име. Ние провеждаме проучвания, за да разберем как се използват нашите продукти и услуги,
тяхната ефективност и за проучвания на действителни доказателства. За повече информация вижте +Собствена
употреба на Вашата лична информация от Abbo�, +Медицински изделия и други правни изисквания,
+Изследвания, и +Запазване на лична информация. Нашият местен представител е Abbo� Medical France SAS., 1-3,
esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Франция.
 
+Япония

Вашето съгласие е необходимо, за да може Abbo� да обработва Вашите „лични данни, изискващи специални грижи“
(посочени в настоящата Декларация за поверителност като информация, свързана със здравето Ви), и да прехвърли
Вашата лична информация, включително свързаната със здравето такава, на която и да е трета страна извън Япония (с
изключение на прехвърляния в ЕС, за които е издадено решение за адекватност от японското правителство). С
приемането или съгласяването с настоящата Декларация за поверителност се счита, че Вие сте се съгласили с
обработката на Вашата лична информация, както е описано в настоящия документ.  Можете да оттеглите съгласието си
по всяко време, като се свържете с Вашия доставчик на здравни услуги. Моля, имайте предвид, че ако оттеглите
съгласието си, това ще се отрази върху способността на Вашия доставчик на здравни услуги да наблюдава
дистанционно Вашето устройство, като това може да повлияе на Вашето лечение.  Ако оттеглите съгласието си, Abbo�
ще запази обобщена и деидентифицирана информация, като може да се наложи да запазим определена лична
информация, както се изисква по закон.

+Южна Африка

Имате право да подадете жалба до Информационния регулатор относно обработката на Вашата лична информация,
като пишете на: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Тел.: 012 406 4818, Факс:
086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.



 
+Южна Корея

С приемането на или съгласяването с настоящата Декларация за поверителност се счита, че сте били информиран(-на)
и изрично сте се съгласили с цялото съдържание в настоящия документ. За потребители на възраст под 14 години
съгласието трябва да бъде дадено от техния настойник. Ако искате да изтриете акаунта си в Merlin.net, можете да го
направите, като се свържете с Вашия доставчик на здравни услуги. Моля, имайте предвид, че ако изтриете акаунта си,
ние ще запазим обобщена и деидентифицирана информация, като може да се наложи да запазим определена лична
информация, както се изисква по закон.

Настоящата Декларация за поверителност определя информация относно събирането, използването, предоставянето
на трети страни, възлагането на обработката на аутсорсинг и трансграничното прехвърляне на Вашата лична
информация, включително свързана със здравето такава, от Pacese�er, Inc., във връзка с предоставянето на
Приложението и Услугите. Всички от следните категории за обработка на лична информация, включително свързана
със здравето такава, са необходими за предоставянето на Приложението и Услугите. Следователно няма да можете да
използвате това Приложение и да получавате Услугите, ако решите да не дадете съгласие за такава обработка.

Можете да дадете своето съгласие колективно за всички от следните категории за съгласие, като приемете или се
съгласите с настоящата Декларация за поверителност:

(Необходимо) Съгласие за събиране и използване на лична информация, включително свързаната със здравето
такава, както е описано в +Събиране и обработка на Вашата лична информация, +Достъп на Abbo� до лична
информация при предоставяне на услуги на Вашия доставчик на здравни услуги, +Собствена употреба на
Вашата лична информация от Abbo�, +Медицински изделия и други правни изисквания, +Изследвания

(Необходимо) Съгласие за събиране и използване на свързаната със здравето информация, както е описано в
+Събиране и обработка на Вашата лична информация, +Достъп на Abbo� до лична информация при
предоставяне на услуги на Вашия доставчик на здравни услуги, +Собствена употреба на Вашата лична
информация от Abbo�, +Медицински изделия и други правни изисквания, +Изследвания

(Необходимо) Съгласие за трансгранично прехвърляне и предоставяне на здравни данни (чувствителни данни)
на трети страни, както е описано в +Съхранение на данни, +Разгласяване на лична информация от нас,
+Трансгранични прехвърляния на лична информация

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с Вашия доставчик на здравни услуги. Моля,
имайте предвид, че ако оттеглите съгласието си, това ще се отрази върху способността на Вашия доставчик на здравни
услуги да наблюдава дистанционно Вашето устройство, като това може да повлияе на Вашето лечение.  Ако оттеглите
съгласието си, Abbo� ще запази обобщена и деидентифицирана информация, като може да се наложи да запазим
определена лична информация, както се изисква по закон.

+Украйна

Вашето съгласие е необходимо, за да може Abbo� да обработва Вашата лична информация, освен когато ние правим
това, за да спазваме правно задължение, както е описано в +Медицински изделия и други правни изисквания.
Приемайки условията на настоящата Декларация за поверителност, се счита, че Вие сте се съгласили с обработката на
Вашата лична информация, както е описано в настоящия документ. Ако искате информацията Ви да бъде изтрита от
Merlin.net, можете да го направите, като се свържете с Вашия доставчик на здравни услуги или клиника. Моля, имайте
предвид, че ако Вашият доставчик на здравни услуги или клиника изтрие информацията Ви от Merlin.net, ние ще
запазим обобщена и деидентифицирана информация, като може да се наложи да запазим определена лична
информация, както се изисква по закон.
 

КРАЙ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ВИ
РАЗКРИЕ ПО КАКЪВ НАЧИН ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ И ОБРАБОТВАТ ОТ ABBOTT.  ТЯ НЕ Е
СПОРАЗУМЕНИЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЧАСТ ОТ ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ,
КОЕТО СЛЕДВА.

 

Мобилно приложение myMerlinTM



ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Дата на версия: април 2021 г.

Моля, обърнете внимание, че заглавията в настоящото Споразумение са само за Ваше удобство и не ограничават,
дефинират или обясняват напълно всеки раздел.

1. Въведение

2. Основни условия на настоящото споразумение

3. Вашата лична информация

4. Фонов режим на Приложението и Мрежата за грижа за пациенти Merlin.net™ („Merlin.net™ PCN“)

5. Регистрация за Приложението

6. Без медицински съвети

7. Използване на продукти на трети страни

8. Права на собственост

9. Предоставяне и обхват на лиценза

10. Ограничения на лиценза

11. Допустими ограничения за употреба

12. Изисквания за съвместимост на мобилни устройства

13. Актуализации на Приложението и надстройки

14. Потвърждения

15. Изтриване на акаунта в Приложението

16. Промени в настоящото споразумение

17. Поддръжка на Приложението

18. Данни от срив в Google Анализ

19. Споразумение за предавани данни

20. Прекратяване на договора

21. Нашата декларация за отказ на гаранции

22. Важна информация за ограниченията на нашата отговорност

23. Освобождаване от отговорност

24. Мерки за контрол на експорта

25. Известия

26. Прехвърляне на права

27. Непреодолими сили

28. Отказ от права

29. Делимост

30. Приложимо право

31. Цялостно споразумение

32. Условия, свързани с Apple, ако използвате iOS версията на Приложението

33. Допълнителни правни условия

34. Натискане на бутона „Приемам“

1. Въведение

Моля, прочетете внимателно настоящото Лицензионно споразумение с крайния потребител („Споразумението“),
преди да го приемете и да инсталирате мобилното приложение myMerlinTM(„Приложението“).  Приложението
свързва и предава данни от Вашия сърдечен монитор за въвеждане в тялото („ICM“) към Мрежата за грижа за
пациенти Merlin.net™ („Услугите“).  Данните, предавани чрез Приложението, ще бъдат прехвърляни и съхранявани в
Съединените щати.



Преди да можете да използвате Приложението, ще Ви подканим да приемете настоящото споразумение. С
НАТИСКАНЕ НА БУТОНА „ACCEPT“ (ПРИЕМАМ) ПО-ДОЛУ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.  АКО
НЕ ПРИЕМАТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, НИЕ НЯМА ДА ЛИЦЕНЗИРАМЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ВАС И ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА
ИЗПОЛЗВАТЕ (ИЛИ ДА СЕ ОПИТВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ) ПРИЛОЖЕНИЕТО.

КАТО ПРИЕМАТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ
ПЪЛНОЛЕТЕН(-НА) И МОЖЕТЕ ДА СКЛЮЧИТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, КАКТО И ЧЕ СТЕ СЪГЛАСЕН(-НА) ОТ СВОЕ ИМЕ
ИЛИ ОТ ИМЕТО НА ДРУГО ЛИЦЕ, ЗА КОЕТО ИМАТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ ДА ГО ОБВЪРЖЕТЕ ЗАКОННО С
ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. РОДИТЕЛЯТ(-ИТЕ) ИЛИ НАСТОЙНИКЪТ(-ЦИТЕ) ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТАТ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ,
АКО ПРИЛОЖЕНИЕТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕТЕ ПОД ТЕХНИ ГРИЖИ.

АКО СТЕ ЛИЦЕ, КОЕТО ИНСТАЛИРА, ИЗПОЛЗВА ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТЪП ПО ДРУГ НАЧИН ДО ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ
ИМЕТО НА ИЛИ В ПОЛЗА НА КАКВАТО И ДА Е КОРПОРАЦИЯ, СЪДРУЖИЕ ИЛИ ДРУГО ОБРАЗУВАНИЕ, С КОЕТО СТЕ
АСОЦИИРАНИ („ОРГАНИЗАЦИЯ“), ТОГАВА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ КАКТО ОТ СВОЕ ИМЕ, ТАКА И
ОТ ИМЕТО НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ, КАТО ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ЗАКОННИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА Я
ОБВЪРЖЕТЕ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. 

Позоваванията на „Вие“, „Ваш“ или „потребител“ в настоящото споразумение включват както физическото лице, което
използва Приложението, така и (където е приложимо) всяка такава организация. 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО (А) ИЗКЛЮЧЕНИЯТА И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА В РАЗДЕЛИ 6, 7 И 22 И (Б)
ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ В РАЗДЕЛ 21. ТЕЗИ РАЗДЕЛИ ОГРАНИЧАВАТ ВАШИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПРАВНА
ЗАЩИТА И НАШАТА ОТГОВОРНОСТ.

Настоящото споразумение е правнообвързващо между Вас и Abbo�, свързано с използването на Приложението от
Ваша страна.  Настоящото споразумение обхваща:

инсталация и използване на Приложението от Ваша страна (включително всички актуализации, надстройки,
корекции на грешки или модифицирани версии за тях) на мобилно устройство и

всички наръчници, инструкции, описания, спецификации или други материали на хартиен или електронен
носител, предоставени от Abbo� („Документация“), описващи или свързани с използването на
Приложението.

Посредством приемането и използването на Приложението на мобилно устройство Вие давате съгласие, че (a)
използването от Ваша страна е свързано с оценка на и/или клинична употреба на Приложението с Вашия ICM и (b)
ако използвате Приложението за клинични цели, Вашият доставчик на здравни услуги Ви е предписал ICM. 
Приложението е предназначено изключително за използване с ICM на Abbo�.

Данните, до които получавате достъп в или чрез Приложението, може да съдържат технически неточности или
типографски грешки. Приложението може да бъде променяно или актуализирано без предизвестие. Ние може да
модифицираме настоящото Споразумение по всяко време, за което ще бъдете уведомен(-на) при последващо
използване на Приложението. Ще Ви бъде дадена възможност да приемете промените.

2. Основни термини на настоящото споразумение

Следните основни термини в настоящото споразумение имат значението по-долу:

Приложение. Мобилното приложение myMerlinTM периодично получава и предава данни от Вашия ICM или можете
ръчно да изпратите предаване от Вашия ICM до Мрежата за грижа за пациенти Merlin.net™. 

Данни. Всички лични данни, включително здравни такива, както и всяка друга информация, достъпна чрез или
намираща се в Приложението, включително такава, въведена от Вас в Приложението; определена информация,
отнасяща се до или събирана от Вашия ICM, която се показва или предава чрез Приложението, както и определена
информация, свързана с Вашето мобилно устройство.

Мобилно устройство. Смартфон или ръчно устройство, независимо дали лично притежавано, или такова,
предоставено Ви от Вашата клиника и/или доставчик на здравни услуги, или от името на Abbo�, използвано за
инсталиране и използване на Приложението (като например мобилното цифрово устройство Apple‡ iPhone‡ или
мобилното цифрово устройство Samsung‡ Galaxy‡ ).



Потребител, Вие/Ви и/или Ваш/Ваша/Ваше/Ваши. Всеки индивидуален потребител на Приложението с ICM от
Abbo�.

Ние/ни/нас, наш/наша/наше/наши и/или Abbo�. Pacese�er, Inc., дъщерно дружество, изцяло притежавано от Abbo�
Laboratories. „Ние“, „нас/ни“ и „нашите“ могат да се отнасят и до Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC и свързани с
Abbo� компании, включително Вашия местен филиал, свързан с Abbo�, и центровете за техническа поддръжка на PCN
Merlin.net™, доколкото помагат за извършване на Услугите. Нищо в дефиницията на „ние, нас/ни и нашите“ не трябва
да се тълкува като включване на Вашия местен филиал на Abbo� или на всички други филиали на Abbo� като страна
или страни по настоящото споразумение. 

Всички думи след термините „включително“, „включва“, „конкретно“, „например“ или подобни фрази трябва да бъдат
счетени за илюстративни и не ограничават общия характер на свързаните общи думи.

3. Вашата лична информация

ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ СЪЩО Е ПРЕДМЕТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА
ПРИЛОЖЕНИЕТО, КОЕТО ОБЯСНЯВА ПО КАКЪВ НАЧИН ОБРАБОТВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
СВЪРЗАНА СЪС ЗДРАВЕТО ТАКАВА, КОЯТО НИ ПРЕДОСТАВЯТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО.

За потребители в Европейското икономическо пространство („ЕИП“), Обединеното кралство, Мексико и Швейцария:
Вашата клиника и/или доставчик на здрави услуги е администраторът на Вашата лична информация, включително
данни, свързани със здравето, прехвърляни чрез Приложението и Услугите. Консултирайте се с Вашата клиника и/или
доставчик на здравни услуги относно политиката за поверителност, като се обръщайте към тях за всякакви въпроси
относно обработката на Вашата лична информация. Ще намерите информация за това по какъв начин Abbo�
обработва Вашите данни в нашата Декларация за поверителност на Приложението.

Abbo� е също администратор на Вашата лична информация, включително данни, свързани със здравето, за конкретни
и ограничени цели на обработка, както е описано в нашата Декларация за поверителност на Приложението. Вашето
изрично съгласие се изисква чрез Приложението като правно основание, за да може Abbo� да деидентифицира,
псевдонимизира, обобщава и/или анонимизира Вашата лична информация при извършване на анализ на данните.
Когато бъдете помолен(-на) да дадете съгласие за обработването на Вашата лична информация, можете да оттеглите
съгласието по всяко време, като се свържете с нас. Всяко оттегляне на съгласието няма да повлияе на законността на
обработката въз основа на Вашето съгласие преди оттеглянето. Моля, обърнете внимание също така, че когато
оттеглите съгласието си, Abbo� ще спре само да обработва Вашата лична информация, свързана с оттеглянето на
съгласието. Abbo� ще продължава да обработва лична информация по силата на договор или друго правно
задължение да го направи, като например спазване на регулаторната рамка за медицински устройства в ЕИП,
Обединеното кралство, Швейцария или във всяка друга приложима юрисдикция.

4. Фонов режим на Приложението и Мрежата за грижа за пациенти Merlin.net™ PCN

Abbo� е производителят на Вашия ICM. Abbo� е разработил Приложението и притежава съответните разрешения и/
или регистрации за него, когато това се изисква от приложимите закони.

Приложението дава възможност за бързото автоматизирано предаване на информацията, събрана от Вашия ICM и
качена чрез Приложението, в частна и защитена база данни.  Чрез Merlin.net™ PCN Вашият доставчик на здравни
услуги може да види кога сърцето Ви започва да бие по различен начин.  Можете и сами да уловите симптомите си,
като използвате Приложението, когато не се чувствате добре, например ако Ви се вие свят или се чувствате замаяни,
имате задух или усещате ускорено сърцебиене или мъждене.  Приложението автоматично изпраща сърдечния Ви
ритъм до Вашата клиника въз основа на настройките, зададени от Вашия доставчик на здравни услуги.  Приложението
ще помогне на Вашия доставчик на здравни услуги да наблюдава ритъма и симптомите Ви и да променя лечението
Ви, без да е необходимо да посещавате клиниката лично толкова често.  Трябва да поддържате мобилното си

устройство свързано с WiFi или с клетъчни/мобилни данни, да се уверите, че безжичната технология Bluetooth®
[1]

се поддържа ВКЛЮЧЕНА, за да може Вашият ICM да е сдвоен и да комуникира с Приложението, и трябва да
използвате Приложението, така че сърдечният ритъм да може да бъде дистанционно наблюдаван от Вашия
доставчик на здравни услуги.

 

5. Регистрация за Приложението



За да се регистрирате, ще трябва да въведете част от личната си информация в Приложението, включително датата на
раждане и серийния номер на ICM чрез екрана на Приложението, както и информация от Вашия профил на пациента в
Merlin.net™ PCN, а именно Вашия имейл адрес и телефонен номер („Регистрационна информация“).  За всяко
последващо сдвояване на приложението с Вашия ICM, например при смяна с нов смартфон, може да се наложи да
получите код за оторизация и да сдвоите приложението с Вашия ICM, за да използвате Приложението.  Вие се
съгласявате да предоставите точна и пълна информация, когато се регистрирате чрез нас. Вие потвърждавате и се
съгласявате, че Приложението е проектирано и предназначено за лична употреба на индивидуална основа.  Трябва
незабавно да ни уведомите, ако узнаете за инцидент със сигурността или нарушение, засягащо Вашия акаунт в
Приложението, включително и когато смятате, че с Вашата регистрационна информация може да е било
злоупотребено.

6. Без медицински съвети

НИТО ПРИЛОЖЕНИЕТО, НИТО КАКВИТО И ДА БИЛО УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ НЕГО, СА ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА
ПАЦИЕНТИ. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО Е УСЛУГА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ,
КОЯТО ДА ПОЗВОЛИ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ВАШИЯ ICM ОТ ВАШИЯ ДОСТАВЧИК НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ.  ПРИЛОЖЕНИЕТО
НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА ЗАМЕСТИ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ И ABBOTT НЕ Е ДОСТАВЧИК НА
КАКВИТО И ДА БИЛО ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО. ЛИЦАТА ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТ СЪС
СВОЯ КВАЛИФИЦИРАН ДОСТАВЧИК НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ ПО
ОТНОШЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОТО СЪСТОЯНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ ИЛИ ПРИТЕСНЕНИЯ ОТНОСНО
СЪРДЕЧНОТО ИМ СЪСТОЯНИЕ.  НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА ПРЕНЕБРЕГВАТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ
ИЛИ ДА ОТЛАГАТЕ ТЪРСЕНЕТО ИМ ПОРАДИ ДАННИ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДАДЕНА ИЛИ СЪДЪРЖАЩА СЕ В
ПРИЛОЖЕНИЕТО. Трябва да следвате обичайните насоки, определени от Вашия доставчик на здравни услуги, когато
показанията Ви са необичайни или ако има други промени във Вашето медицинско състояние, свързани със сърцето
или по друг начин. 

НЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ИЛИ ГРИЖИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. ТРЯБВА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ДОСТАВЧИКА
СИ НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ ИЛИ НА МЕСТНИ СПЕШНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, АКО ПОДОЗИРАТЕ, ЧЕ СТЕ СПЕШЕН
МЕДИЦИНСКИ СЛУЧАЙ. ABBOTT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА НА ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА
ЛИЦЕ ПРИ ПРОМЕНИ В РЕЗУЛТАТИТЕ.  Нашият персонал за техническа поддръжка не е квалифициран или
упълномощен да Ви информира за естеството, значението или възможните последствия от каквито и да било данни,
налични или прехвърлени чрез Приложението.

Приложението е създадено, за да помогне на лицата и техните доставчици на здравни услуги да управляват по-добре
сърдечния ритъм на пациента чрез информация, анализ и комуникация. Вие и Вашият доставчик на здравни услуги
носите пълна отговорност за предаване на Вашите данни, предоставяне на обратна връзка и обсъждане и
препоръчване на опции за изпитване и лечение. Abbo� не препоръчва или одобрява никакви специфични тестове,
продукти, процедури или мнения.  ВАШЕТО РЕШЕНИЕ ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО И ДА Е
ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДАДЕНА ИЛИ СЪХРАНЯВАНА В ПРИЛОЖЕНИЕТО, ИЛИ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ
СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ABBOTT ИЛИ ОТ НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ, Е ЕДИНСТВЕНО НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ЕИП, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ШВЕЙЦАРИЯ:  ИНФОРМАЦИЯТА, ДОСТЪПНА ЗА ВАС ЧРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕТО, НЕ Е ЕЛЕКТРОННО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ.  АКО ПРЕЦЕНИТЕ ПО ВАШЕ СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ, ЧЕ Е
НЕОБХОДИМО ДА ДОБАВИТЕ ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИЯТА КЪМ МЕДИЦИНСКОТО СИ ДОСИЕ, СЪБРАНА ЧРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕТО ВИ, МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ КОПИЯ ОТ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ДА ДОБАВИТЕ КЪМ
МЕДИЦИНСКОТО СИ ДОСИЕ, КАТО Я ОТПЕЧАТАТЕ.

7. Използване на продукти на трети страни

Моля, имайте предвид, че трети страни могат да предлагат неоторизирани услуги, софтуер и мобилни приложения, за
които може да се твърди, че са съвместими с Приложението и/или Вашия ICM, но не са оторизирани от Abbo� за
такава употреба. ABBOTT НЕ ПРЕПОРЪЧВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ ВАШИЯ ICM С НЕОТОРИЗИРАНИ
ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ. ТОВА БИ БИЛО НА ВАШ РИСК.  НЕОТОРИЗИРАНИТЕ ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ СТРАНИ СА
ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ABBOTT – ABBOTT НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЕЗИ ПРОДУКТИ И НЕ ПРЕДЯВЯВА ПРЕТЕНЦИИ
ОТНОСНО ВАЛИДНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СТАТУСА НА КОЙТО И ДА Е ОТ ТЕЗИ ПРОДУКТИ,КАТО НЕ
НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕТЕНЦИИ, СВЪРЗАНИ С И ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕОТОРИЗИРАНА УСЛУГА НА ТРЕТА СТРАНА,
СОФТУЕР, ПРИЛОЖЕНИЕ ИЛИ ДРУГ ПРОДУКТ.

 



8. Права на собственост

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Abbo�, неговите филиали, доставчици или лицензодатели притежават или
лицензират всички законни права, правото на собственост и интерес към и по отношение на всички аспекти на
Приложението; документацията и всички подобрени, актуализирани, модернизирани, модифицирани,
персонализирани или допълнителни части от тях, включително, но не само, графики, потребителски интерфейс,
скриптове и софтуер, използвани за прилагане на Приложението, както и всеки софтуер или документи, предоставени
Ви като част от и/или във връзка с Приложението, включително всички права на интелектуална собственост, които
произтичат от тях, независимо дали са регистрирани или не, и където и да възникнат по света. За целите на
настоящото споразумение „Права на интелектуална собственост“ означава всяко авторско право, патент; търговска
тайна, търговско оформление, търговска марка; права върху стартиране, репутация; права върху дизайни, технологии,
произведения на изкуството; права върху компютърен софтуер (включително изходния код), база данни и подобни
или еквивалентни права или форми на защита, която съществува или може да съществува, в този момент или за в
бъдеще, при всяко известно към момента или изобретено от този момент средство, където и да е по света. Вие се
съгласявате да се въздържате от всякакви действия, които биха ограничили тези права или биха ги поставили под
въпрос.

Освен това се съгласявате, че Приложението съдържа собствена и поверителна информация (включително софтуерен
код), която е защитена от приложимите права на интелектуална собственост и други закони, включително, но не само,
авторско право.  Вие се съгласявате, че няма да използвате подобна защитена информация или материали по какъвто
и да е начин, освен в случаите, в които изрично е разрешено съгласно настоящото споразумение. Никоя част от
Приложението не може да бъде възпроизведена под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с изключение
на изрично разрешеното в настоящото споразумение, или, когато това е разрешено от приложимото законодателство,
както и че няма да премахвате каквато и да е идентификация на продукта, известия за авторски права или
ограничения, свързани със собствеността. Неправомерното копиране на Приложението или неспазването на
ограниченията в настоящото споразумение (или друго нарушение по отношение на предоставения тук лиценз) ще
доведе до автоматично прекратяване на настоящото споразумение, като Вие се съгласявате, че това ще означава
незабавна, непоправима вреда за Abbo�, неговите партньори и/или неговите лицензодатели, за които паричните
обезщетения биха били неадекватна коригираща мярка, като такъв съдебен иск за преустановяване на нарушения ще
бъде подходящо средство при подобно нарушение.  За потребители в Германия:  Вашето право да докажете, че няма
нанесени щети, остава незасегнато от гореизложеното. Някои от горепосочените разпоредби може да са неефективни
в някои държави/щати/провинции/юрисдикции, така че горните потвърждения и условия в цялост може да не се
отнасят за Вас .  За потребители в Алжир:  Неразрешеното копиране на Приложението или неспазването на
ограниченията в настоящото споразумение (или друго нарушение на лиценза, предоставен тук) ще доведе до
автоматично прекратяване на настоящото споразумение след изтичане на петдневното предизвестие, освен ако не
отстраните нарушението през петдневния период.

Структурата, организацията и кодът на Приложението са ценни търговски тайни и поверителна информация на Abbo�,
неговите филиали и/или лицензодатели. Нямате право да премахвате идентификацията на продукта, известията за
авторски права или ограничения, свързани със собствеността, от Приложението. Вие потвърждавате, че нямате право
да получавате достъп до Приложението чрез форма на изходен код.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ и Merlin.net™ и свързаните с тях марки, са търговски марки на Pacese�er, Inc. в
различни юрисдикции („Търговските марки на Abbo� “).  Всякакъв вид репутация, получена чрез използването на
търговските марки на Abbo�, съгласно условията на настоящото споразумение трябва да се гарантира единствено в
полза на Pacese�er, Inc. Други търговски марки, включени или достъпни по време на използването на Приложението,
са търговските марки на съответните им собственици, като цялата репутация, свързана с такива търговски марки,
трябва да се гарантира на съответните собственици на търговски марки.  Никакъв лиценз или право, изрично или
мълчаливо, не Ви се предоставя по отношение на която и да е от горепосочените търговски марки, като по-нататък се
съгласявате да не премахвате, закривате или променяте каквито и да било известия за собственост (включително
известия за запазени марки и авторски права), които могат да бъдат прикрепени към или съдържащи се в
Приложението или Merlin.net™ PCN.  Не може да се използва каквато и да е търговска марка, търговско наименование
или търговско оформление на Abbo� без предварително писмено разрешение на Abbo�, освен за идентифициране на
продукта или услугите на компанията. Abbo�, неговите филиали, доставчици и лицензодатели си запазват всички
права, които не са Ви изрично предоставени в настоящото споразумение. 

Части от Приложението могат да включват материали, предоставени от трети страни, в които съществуват права на
интелектуална собственост. Лицензополучателите на такива материали на трети страни запазват съответното си право,
заглавие и интерес към и по отношение на такива материали на трети страни, както на всички техни копия,
включително, но не само, всички права на интелектуална собственост.  Използването на този материал на трети страни



и свързаните с него права се признават от Вас, дотолкова, доколкото горното потвърждение е неефективно в някои
държави/щати/провинции/юрисдикции.

Независимо от всякакви разпоредби в противен смисъл, Abbo� не прехвърля на потребителя никаква собственост или
права върху интелектуална собственост в Приложението, документацията или друга технология, информация или
материали, както и между страните, Abbo�, неговите филиали и неговите лицензодатели, като те запазват
изключителна собственост върху всички права, заглавия и интерес към и по отношение на всички аспекти на
Приложението, документацията и всички други технологии, информация и материали, както и всякакви копия или
модификации от/по тях (от всеки, от когото е направено и когато е направено), включително, но не се ограничава до,
всички права на интелектуална собственост по отношение на което и да е от горепосочените. 

9. Предоставяне и обхват на лиценза

Можете да изтеглите Приложението на мобилно устройство за преглед, използване и показване на Приложението и
Услугите с единствена цел за преценка за потенциалното използване на Приложението с Вашия ICM.  Приложението е
с лиценз, не продадено, на Вас от Abbo�. При спазване на настоящото споразумение и единствено дотолкова,
доколкото Ви е позволено от Abbo� да използвате Приложението, ние с настоящото Ви даваме разрешение на
ограничена, неексклузивна, отменяема, непрехвърляема, неприсвояваща се основа да инсталирате и използвате
Приложението на мобилно устройство единствено за лична, нетърговска употреба (наричана „Лиценз“).  Ако не
спазите някое от условията или клаузите на настоящото споразумение, трябва незабавно да прекратите използването
на Приложението и да премахнете (т.е. деинсталирате и изтриете) Приложението от мобилното си устройство.

Предоставеният тук Лиценз не дава права върху заглавието, права на собственост, интерес или права върху
интелектуална собственост. Вие потвърждавате, че не придобивате право върху притежаването, заглавието или права
на собственост или интерес към Приложението, документацията; каквито и да е други права на интелектуална
собственост върху тях или друга технология, информация или материали. Всяка репутация, получена чрез
използването на правата на интелектуална собственост в съответствие с условията на настоящото споразумение,
трябва да се гарантира единствено в полза на Abbo�, неговите филиали и/или неговите лицензодатели.

ПРАВАТА, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ НАСТОЯЩОТО, ПРИНАДЛЕЖАТ НА ABBOTT, НЕГОВИТЕ
ФИЛИАЛИ, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И/ИЛИ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИТЕ, с изключение, доколкото горепосоченото е
неефективно в някои страни/щати/провинции/юрисдикции. Вие се съгласявате да използвате Приложението само по
начина, изрично разрешен в настоящия документ. За потребители в Германия:  Горното не се прилага за потребители
в Германия до степента, забранена от приложимото законодателство за авторско право в Германия.

10. Ограничения на лиценза

Освен според изрично изложеното в настоящото споразумение или според допустимото от местното законодателство,
Вие се съгласявате да НЕ:

a. използвате Приложението на което и да е мобилно устройство, което не притежавате, не контролирате или по
друг начин не Ви е предоставен легитимен достъп;

b. свързвате Приложението към ICM на която и да е трета страна без съгласието ѝ;

c. копирате, възпроизвеждате, публикувате повторно, качвате, поствате или по друг начин предоставяте
Приложението или документацията, или която и да е част от тях под каквато и да е форма в интернет или по
друг начин за което и да е друго лице;

d. разпространявате, продавате, наемате, отдавате на лизинг, подлицензирате, отдавате под наем, превеждате,
прехвърляте, сливате, адаптирате, променяте или модифицирате Приложението;

e. правите промени или модификации по цялостното Приложение или която и да е част от него; да позволявате
Приложението или която и да е част от него да бъде комбинирана или да бъде включвана в други програми;

f. деасемблирате, разглобявате, декомпилирате, подлагате на обратно проектиране, създавате дериватни версии
или по друг начин да се опитвате да получите изходния код, на база на цялостното Приложение или на която и
да е част от него;

g. продавате, наемате, давате на лизинг, давате назаем, възлагате, лицензирате, подлицензирате,
разпространявате или по друг начин да прехвърляте права върху Приложението или документацията, освен ако
изрично не е предвидено в настоящото споразумение. Приложението не може да бъде прехвърлено на друг
краен потребител и ще се деинсталира, ако прехвърлите мобилното устройство, на което е инсталирано
Приложението, на друго лице. Данните, които съхранявате или предавате чрез Приложението, са специфични



за Вас. Ако друг краен потребител желае да използва Приложението, той трябва да изтегли Приложението
директно на устройството си и да създаде нов акаунт;

h. отстранявате, модифицирате или заличавате каквито и да е авторски права, търговски марки, марки за
обслужване, фрази или други известия, които се появяват по време на използване на Приложението;

i. предоставяте или по друг начин да правите достъпно Приложението цялостно или частично (включително
обектен и изходен код) под каквато и да е форма на което и да е лице без нашето предварително писмено
съгласие;

j. използвате Приложението за всякакви търговски цели, включително за комерсиално споделяне или по друг
начин, предоставяйки услуги на трети страни;

k. се опитвате да заобикаляте или по друг начин да деактивирате каквито и да е мерки за сигурност или защита
на личните данни, прилагани от нас, както и да не правите каквото и да е, което в противен случай би повлияло
на сигурността на Приложението, и

l. получавате достъп, не използвате и не копирате която и да е част от Приложението за директна или индиректна
разработка, рекламиране, дистрибуция, продажба или поддръжка на продукт или услуга, която е конкурентна
на Приложението.

11. Допустими ограничения за употреба

Във връзка с използването на Приложението Вие трябва:

1. да запазите конфиденциалността на каквито и да е кодове за активиране и/или сесии или пароли и да не ги
разкривате пред други лица;

2. да не използвате Приложението по незаконен или преднамерено неправомерен начин, за каквато и да е
незаконна цел или по друг начин, несъвместим с настоящото споразумение, както и да не действате по
измамен или злонамерен начин, например чрез хакерство или чрез вписване, включително вируси или вредни
данни, на злонамерен код, в Приложението или която и да е операционна система;

3. да не качвате, изтегляте, изпращате по имейл, предавате, съхранявате или по друг начин предоставяте на
разположение каквито и да е данни или друга информация, която е незаконна, вредна, нарушаваща закона,
подсъдна по друг начин или нарушаваща неприкосновеността на личния живот на друго лице, включително на
всяко лице на възраст под 18 години или на друга възраст, за която местното законодателство определя лицето
като дете, освен ако не сте родител, настойник или упълномощен болногледач на детето;

4. да не се представяте за лице, което не сте, или да представяте погрешно себе си, Вашата възраст или по друг
начин погрешно да представяте връзката си с което и да е друго лице, или да използвате приложението, за да
се свързвате или да събирате данни от ICM на друго лице. Abbo� си запазва правото да отхвърли или блокира
всеки акаунт или имейл адрес, който може да се счита за представяне под чужда самоличност или невярно
представяне на Вашата самоличност или незаконно присвояване на име или идентичност на друго лице или е
използван за източване на данни на друг потребител;

5. да не нарушавате нашите права на интелектуална собственост или такива на трета страна (включително
качване на всяко съдържание, което нямате право да качвате) и да не разкривате никаква конфиденциална
информация или търговска тайна в нарушение на споразумение за конфиденциалност, трудов договор или
споразумение за неразгласяване;

6. да не използвате Приложението по начин, който може да повреди, деактивира, претовари, засегне или
компрометира нашите системи или мерки за сигурност, или да попречи на други потребители;

7. да използвате Приложението, включително предавате данни, по начин, който съответства на всички
приложими закони, включително във връзка с тормоз или друга гражданска отговорност, или
закононарушение, защита на данни, поверителност и медицинска тайна и

8. да не събирате или вземате за проучване каквато и да е информация или данни от Приложението или нашите
системи (с изключение на данните) и да не опитвате да дешифровате каквито и да е прехвърляния на данни
към или от сървърите, управляващи която и да е услуга.

Ако Вашето използване на Приложението или друго поведение умишлено или неволно заплашва възможността на
Abbo� да предоставя Услугите, то Abbo� има право да предприеме всички разумни стъпки за защита на
Приложението, които могат да включват спиране на достъпа Ви до Приложението или закриване на Вашия акаунт в
Приложението.   

12. Изисквания за съвместимост на мобилни устройства



Приложението изисква използване на мобилно устройство с:

Apple‡ iOS‡ v13.0 или по-нова операционна система или Google‡ Android‡ v9.0 или по-нова операционна
система;

интернет достъп (клетъчен, Wi-Fi);

безжична технология Bluetooth®1 4.0 или по-нова версия (известна още и като безжична технология Bluetooth®1

с нисък разход на енергия).

Използването на Приложението изисква да активирате определена функционалност на мобилно устройство,
включително:

фоновите данни на приложенията

включено „Разрешение за местоположение по всяко време“ (само за Android)

разрешаване на „Известия“

Препоръчваме и да активирате автоматични актуализации на приложенията или приемане на актуализации

За пълен списък с препоръки относно функционалността на мобилното устройство и използването на
Приложението отидете на настройките на Приложението.

13. Актуализации на Приложението и надстройки

От време на време актуализациите на Приложението може да са достъпни чрез доставчика на магазина за
приложения. В зависимост от актуализацията може да не е възможно да използвате Приложението, докато не
изтеглите най-новата му версия и не приемете всяко ново условие, което може да се прилага. За да използвате версия
на приложение, идентифицирана като надстройка от Abbo�, първо трябва да имате лиценз за използване на
оригиналното приложение, което е идентифицирано от Abbo� като подходящо за надстройката.  След надграждането
може да не използвате повече версията на Приложението, която е основата за Вашите възможности за надграждане,
като надстроеният софтуер се счита за Приложението, лицензирано по-долу; гореизложеното не следва да се прилага
за германските потребители до степента, забранена от приложимите закони за авторското право в Германия.
Настоящото споразумение се прилага за всякакви актуализации или допълнения към всяка версия на Приложението,
освен ако Abbo� не предвижда други условия към актуализацията или допълнението. В случай на противоречие
между настоящото споразумение и други условия, предоставени във връзка с актуализации или допълнения, тези
други условия ще имат предимство. В този раздел 13 няма да се изисква Abbo� да предоставя нови характеристики и
функции, за които не е определена отделна цена от Abbo�, нито други бъдещи продукти. 

14. Потвърждения

a. Настоящото споразумение се отнася за Приложението, включително всякакви актуализации на приложението,
освен ако те не са придружени с отделни условия, при което са в сила последните.

b. При изтегляне на Приложението от магазин за приложения Вие декларирате, че притежавате или сте получили
разрешение от собствениците на мобилното приложение, което използвате за достъп и изтегляне на копие на
Приложението. Вие и те може да бъдете таксувани от Вашия и техния доставчик на услуги за интернет достъп
или използване на Вашето мобилно устройство. Вие носите отговорност в съответствие с настоящото
споразумение за използването и всички плащания, такси или данъци, свързани с използването на
Приложението, или във връзка с всяко мобилно устройство, независимо дали го притежавате или не.

c. Трябва да изтегляте и инсталирате на мобилното си устройство най-новата версия на Приложението, която
предоставяме.

d. Вие сте отговорен(-на) за получаването, поддържането и плащането за целия хардуер и всички
далекосъобщения и други доставки или услуги, които не са предоставени от Abbo�, които са необходими за
получаване, достъп или използване на Приложението.

e. Когато Вашата клиника или доставчик на здравни услуги са Ви предоставили мобилно устройство, което
съдържа Приложението, Вие потвърждавате и се съгласявате, че мобилното устройство остава собственост на
Abbo� и че не трябва да правите каквито и да е опити за модифициране, подобряване или промяна на
мобилното устройство.

f. Чрез използване на Приложението Вие потвърждавате и приемате, че прехвърлянията чрез интернет,
включително прехвърляния на данни, никога не са напълно поверителни или защитени. Вие разбирате, че



прехвърлените по интернет данни могат да бъдат прочетени или прихванати от други субекти, дори ако има
специално изявление, че конкретното прехвърляне е шифровано.

g. Вие потвърждавате, че Приложението или която и да е функция или част от него може да не е достъпна на
всички езици или във всички страни и че Abbo� не твърди, че Приложението или която и да е функция или част
от него е подходящо или достъпно за използване от която и да е конкретна локация.

15. Изтриване на акаунта в Приложението

Можете да изтриете, т.е. да деинсталирате Приложението по всяко време. Моля, имайте предвид, че Вашият
доставчик на здравни услуги ще има създаден свой собствен акаунт в Merlin.net™ PCN за създаване на специфичен за
Вас профил на пациента, като изтриването на Приложението може да няма ефект върху акаунта или профила на
пациента, създаден от Вашия доставчик на здравни грижи.  Abbo� не носи отговорност за запазването, съхраняването
или архивирането на информацията в Приложението.  Вие носите пълна отговорност за запазването, поддържането,
съхраняването и архивирането (електронно и/или с хартиени копия) на всяка информация, която искате да запазите.
Abbo� не носи отговорност за неоторизиран достъп до използване или промяна на Вашата информация. Ако
изпратите имейл, архивирате, направите екранна снимка на информацията си в Приложението или споделите по друг
начин някоя Ваша лична информация или отчети с трети страни, тази информация може да не е криптирана и Abbo�
няма да може да управлява поверителността или сигурността на тази информация. Трябва да предприемете
необходимите стъпки, за да защитите сигурността на подобна информация. Освен ако не е предвидено друго по
закон, Вие се съгласявате, че Вашият акаунт в Приложението е непрехвърляем и че всички права за притежанието на
Приложението или всякаква информация, съхранявана в него, ще се прекратят след смъртта Ви.

Ако в допълнение към изтриването на Приложението искате да оттеглите съгласието си за обработването на Вашата
лична информация от Abbo�, моля, следвайте инструкциите в раздел 3 от настоящото споразумение.

16. Промени в настоящото споразумение

Можем да променяме това споразумение през определен период, като Ви уведомяваме за такива промени по
всякакъв разумен начин, включително чрез показване на ревизирано споразумение на екрана при следващото
използване на Приложението, като изискваме от Вас да прочетете, изрично да дадете съгласието си и да ги приемете,
за да продължите да използвате Приложението. Ако бъдат приети, такива условия биха влезли в сила незабавно, но
не биха се прилагали при спор между Вас и Abbo�, възникнал преди датата, на която сме публикували
преразгледаното споразумение, включващо подобни промени, или при друг начин сме Ви уведомили за подобни
промени. В случай че откажете да приемете такива промени, ние ще имаме правото да прекратим това споразумение
и използването на Приложението от Ваша страна.  Вие се съгласявате, че Abbo� няма да носи отговорност пред Вас
или пред трета страна за каквито и да е промени или прекратяване на Приложението.

За потребители в Германия: Ще бъдете уведомен(-на) за всички промени в това споразумение, когато стартирате
Приложението.  Промените ще се считат за приети от Вас, освен ако не информирате Abbo� писмено или чрез
електронни средства, приети от Abbo�. Ще насочим вниманието Ви към този факт, когато бъдат обявени промени. Ако
решите да възразите срещу която и да е промяна, трябва да го направите в рамките на шест (6) седмици след
получаване на съобщението за промяната. 

За потребители в ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария: Ще бъдете уведомен(-на) за всички промени в това
споразумение, когато се впишете в Приложението. Промените ще се считат за приети от Вас, освен ако не
информирате Abbo� писмено или чрез електронни средства, приети от Abbo�. Abbo� ще насочи вниманието Ви към
този факт, когато бъдат обявени промени.  Ако решите да възразите срещу която и да е промяна, трябва да го
направите в рамките на шест (6) седмици след получаване на съобщението за промяната. В случай на възражение,
Abbo� може да прекрати акаунта в Приложението след предизвестие от четири (4) седмици. В противен случай този
раздел 16 не се прилага за потребители, живущи в ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария.

За потребители в Алжир: Всяка промяна, посочена в този раздел 16, която се отнася до съществените елементи на
споразумението или характеристиките на Услугите, няма да влезе в сила, докато не Ви уведомим пет дни
предварително за промяната и Вие не приемете такава промяна през този период на предизвестие.

17. Поддръжка на Приложението

Безплатна техническа поддръжка е налична, като нашите представители може да се свържат с Вас след Вашата
имплантация за предоставяне на услуги, свързани с Приложението, включително обучение за неговото използване,
сдвояване на Приложението с Вашето мобилно устройство и основно отстраняване на неизправности в Приложението



и мобилното устройство.  Можете също така да се свържете директно с нашите клиентски служби, ако се нуждаете от
техническа поддръжка за Приложението. 

Всички данни, коментари или материали, които предоставяте, за да получите поддръжка за Приложението,
включително данни за обратна връзка, като въпроси, коментари, предложения или други подобни („Обратна връзка“),
се считат за неповерителни и непатентовани. Abbo� няма никакво задължение по отношение на такава обратна
връзка и е свободен да възпроизвежда, използва, разкрива, представя, показва, прехвърля, създава производни
разработки и да разпространява обратната връзка на други, без ограничение, с изключение на лична информация,
включително данни, свързани със здравето, които могат да бъдат включени в обратната връзка, но са предмет на
раздел 19 от настоящото споразумение. Освен това Abbo� е свободен да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау
или техники, съдържащи се в такава обратна връзка, за всякакви цели, включително разработване, производство и
маркетинг на продукти, съдържащи в себе си обратна връзка.

18. Данни от срив в Google Анализ

Abbo� съобщава, когато Приложението се срива или дава определени софтуерни грешки при сканиране, за да можем
да поддържаме и подобряваме Приложението. Тези възможности за докладване са вградени в софтуера на
Приложението. Ако Приложението се срине или дава определени грешки при предаване по време на нормална
употреба, то ще изпрати определена информация за инцидента до Abbo�. Част от информацията, която Abbo�
получава за целите на решаването на всеки (всички) проблем(и) с Приложението, може да включва или може да бъде
свързана с Вашата лична информация.  Доколкото такава информация е получена, Abbo� ще спазва приложимите
закони постоянно.

19. Споразумение за предавани данни

a. Не претендираме за собственост върху данните, които предавате на Услугите чрез Приложението. Като ни
разкривате Вашата лична информация, Вие ни предоставяте световен, безплатен, неизключителен лиценз за
използване, разпространение, възпроизвеждане, промяна, адаптиране, създаване на информация,
публикуване и превод на такива данни с цел да Ви предоставим Услуги, включително за целите на поддържане
и подобряване на качеството на Приложението и/или Услугите.

b. Вие се съгласявате, че настоящото Споразумение ни позволява да създаваме, осъществяваме достъп,
задържаме и използваме за собствените си цели и за целите на разкриване на свързани с нас компании и
изследователи на трети страни, обобщена, анонимизирана, псевдонимизирана или деидентифицирана
информация, получена от Услугите за следните цели:

подобряване на качеството, сигурността и ефективността на нашите сърдечни и медицински устройства
и системи, както и позволяване на разработването на иновативно и ефективно лечение на сърдечни
състояния, в интерес на общественото здраве;

провеждане на изследвания, за да разберем как се използват нашите продукти и услуги, да измерим
тяхната производителност и ефективност, да подобрим бъдещите продукти и, във връзка с реални
проучвания на доказателства, за статистически цели и за самоанализ, анализ на нашите свързани
компании и за разкриване на изследователи на трети страни, здравни организации или
професионалисти, или държавни здравни органи;

оценяване по какъв начин Приложението и Услугите се предоставят и използват, както и тяхната
ефективност (включително демографска информация, като например географска);

валидиране на функционалността и подобренията на Приложението и Услугите, включително
мониторинг и подобряване на безопасността и сигурността на Приложението и Услугите; и за
изследване, разработване и изпитване на медицински устройства, включително нови и съществуващи
характеристики и функции, както и изпитване и подобряване на Приложението, Услугите и
медицинските устройства на Abbo� за разработване на продукти, анализ на данни, статистически и
изследователски цели.

20. Прекратяване на договора

Настоящото споразумение влиза в сила след приемането от Ваша страна на настоящото споразумение, като ще
продължи, освен ако не бъде прекратено.  Можете да изтриете Приложението по всяко време, както е описано в
раздел 15 от настоящото споразумение. Настоящото споразумение ще се прекратява незабавно и без допълнително
предупреждение в случай, че нарушите и/или не спазите някое от условията или клаузите на настоящото
споразумение. Abbo� може също да прекрати или да преустанови настоящото споразумение по всяко време и без



предварително предизвестие, със или без причина.  Abbo� може да прекрати или да преустанови настоящото
споразумение, ако Abbo� смята, че сте нарушили или действали несъвместимо с клаузите или същността на
настоящото споразумение.  Abbo� може да прекрати предоставянето на поддръжка за Приложението, ако решите да
прекратите използването на Приложението или по всяко време, ако Приложението, Услугите и/или ICM вече не се
предлагат.

При всяко такова прекратяване или преустановяване на настоящото споразумение:

a. трябва незабавно да прекратите всички дейности, разрешени от настоящото споразумение. Вече няма да
можете да използвате Приложението, включително каквото и да било негово използване за достъп до каквито
и да било данни; гореизложеното не следва да се прилага за потребители в Германия, до степента, забранена
от приложимите закони за авторското право в Германия;

b. Abbo� може, без отговорност към Вас или трета страна, незабавно да спре, деактивира или прекрати достъпа
Ви до Приложението, регистрационната информация и всички свързани материали, без да се задължава да
предоставя допълнителен достъп до такива материали;

c. трябва да преустановите използването и да деинсталирате и унищожите всички копия на Приложението и
документацията и

d. всички права, предоставени Ви по настоящото споразумение, включително всички лицензи, се прекратяват.

За потребители в Алжир:  В случай че нарушите и/или не спазите някое от условията или клаузите на настоящото
споразумение, ние ще Ви изпратим петдневно предизвестие за прекратяването за отстраняване на нарушението, с
изключение на случаите, когато такова нарушение не е в състояние да се отстрани или изпълнението на задължението
става невъзможно по Ваша вина или отказ да изпълните задълженията си.  Ако Abbo� прекрати или преустанови
настоящото споразумение, ние ще Ви изпратим петдневно предизвестие за прекратяването и ще Ви обезщетим за
прекратяването в съответствие със задължителното алжирско законодателство.  Abbo� може да прекрати или
преустанови настоящото споразумение, ако Abbo� смята, че сте нарушили или действали несъвместимо с клаузите
или същността на настоящото споразумение, след като сте получили петдневно предизвестие за прекратяването за
отстраняване на нарушението, с изключение на случаите, когато такова нарушение не е в състояние да се отстрани
или изпълнението на задължението става невъзможно по Ваша вина или отказ да изпълните задълженията си.  Abbo�
може да прекрати предоставянето на поддръжка за Приложението, ако решите да прекратите използването на
Приложението; или по всяко време, ако Приложението, Услугите и/или ICM вече не се предлагат, ще Ви изпратим
петдневно предизвестие за прекратяването.

 

21. Нашата декларация за отказ на гаранции

Приложението се предоставя, за да Ви позволи да изпращате предавания на данни от Вашия ICM с помощта на
мобилното си устройство до Merlin.net™ PCN за достъп от Вашия доставчик на здравни услуги. ВИЕ ИЗРИЧНО
ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И ЧЕ ЦЕЛИЯТ
РИСК ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАДОВОЛИТЕЛНОТО КАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ТОЧНОСТ И УСИЛИЯ Е ЗА ВАША
СМЕТКА. 

Приложението не е предназначено за използване от мобилно устройство, което е променено или персонализирано за
премахване, замяна или за заобикаляне на одобреното от производителя ядро, системна конфигурация или
ограничения за използване, или което нарушава гаранцията на производителя. Използването на Приложението може
да повлияе неблагоприятно върху работата на друг софтуер и устройства. Всяко съдържание, създадено или включено
в Приложението, е с цел предоставяне на информация, която да позволява предаването на данни. ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ
Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВЪВ ИЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ
ГРИЖИ ИЛИ УСЛУГИ, НИТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ИЛИ ГРИЖИ. 

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ABBOTT, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ И
ДОСТАВЧИЦИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕДОСТАВЯТ ПРИЛОЖЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ „ТАКИВА, КАКВИТО СА“ И „КАКТО СА
НАЛИЧНИ“, С ВСИЧКИ ГРЕШКИ И ДЕФЕКТИ И БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, КАТО С
НАСТОЯЩОТО СЕ ОТКАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ,
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ СЕ ОГРАНИЧАВАТ ДО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ НА ПРОДАВАЕМОСТ,
ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И КАЧЕСТВО И ЛИПСА НА ВИРУСИ. КАВАТО И ДА Е УСТНА ИЛИ ПИСМЕНА
ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СЪВЕТИ, ДАДЕНИ ОТ ABBOTT ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ABBOTT, НЕ Е ГАРАНЦИЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО ЗАМЕСТИТЕЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНА МЕДИЦИНСКА ПРЕЦЕНКА,



ДИРЕКТЕН МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР ИЛИ СПЕШНА НАМЕСА ИЛИ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА, ИЛИ ЗА
ПРЕДАВАНЕ ИЛИ ИНДИКАЦИЯ НА АЛАРМИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ, ИЛИ КРИТИЧНИ ВЪВ ВРЕМЕТО ДАННИ. ВСИЧКИ
МЕДИЦИНСКИ ДИАГНОЗИ И ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ПОДХОДЯЩ МЕДИЦИНСКИ
СПЕЦИАЛИСТ. НИТО ABBOTT, НИТО КОЕТО И ДА Е ОТ СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДРУЖЕСТВА, НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ
НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ДИАГНОЗА, РЕШЕНИЕ ИЛИ ОЦЕНКА, НАПРАВЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ИЛИ ЗА НАРАНЯВАНИЯ,
КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ В РЕЗУЛТАТ НА РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ВЪЗ ОСНОВА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ПРИЛОЖЕНИЕТО И ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

Въпреки че използваме търговско разумни предпазни мерки за защита на данните, като например шифроване на
данните при тяхното локално съхранение в Приложението, при прехвърлянето им между ICM и Приложението с
помощта на безжична технология Bluetooth®1 ние не гарантираме поверителността, сигурността, автентичността или
липсата на повреда на информацията, прехвърлена чрез или съхранена на която и да е система, мобилно устройство
или смарт устройство, съдържащо Приложението и свързано с интернет. ABBOTT НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ
ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЧНОСТТА, ПЪЛНОТАТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ НАВРЕМЕННОСТТА НА ДАННИТЕ,
ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ, ИЛИ ЗА КАКВОТО И ДА Е СЪДЪРЖАНИЕ, ГЕНЕРИРАНО ОТ ДАННИТЕ,
СЪХРАНЯВАНИ ОТ ВАС В ПРИЛОЖЕНИЕТО. ПО-СПЕЦИАЛНО, ABBOTT НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ
ГАРАНЦИИ, ЧЕ ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, БАЗИРАНА НА ТАКИВА ДАННИ, ЩЕ БЪДЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ РАЗПОРЕДБИ, ИЗИСКВАЩИ РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ. 

Abbo�, неговите филиали и доставчици на трети страни НЕ гарантират, че функциите, съдържащи се в Приложението,
ще отговарят на Вашите изисквания или че работата му ще бъде непрекъсната или без грешки, или че грешките ще
бъдат коригирани.  Софтуерът, като този, използван в Приложението, по същество е обект на грешки и потенциална
несъвместимост с друг компютърен софтуер и хардуер. Не трябва да използвате Приложението за приложения, при
които неизправността може да причини значителни щети или наранявания на хора или на материална или
нематериална собственост. 

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ABBOTT НЕ ПРЕДОСТАВЯ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ХАРДУЕР ИЛИ СОФТУЕР НА ТРЕТА СТРАНА ИЛИ ТОЧНОСТТА НА ДАННИТЕ, ПОКАЗАНИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО, КАТО ABBOTT
ОТХВЪРЛЯ ВСЯКА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ ГРЕШКИ В НЕГО.  ABBOTT ОТХВЪРЛЯ КАКВАТО И ДА Е
ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРОИЗТИЧА ОТ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИСКОВЕ СРЕЩУ ABBOTT ИЛИ НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ
ФИЛИАЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ, КОЯТО МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИЛОЖИМА ПО
ВРЕМЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ОСВЕН В СЛУЧАЙ НА ИЗМАМА ИЛИ ГРУБА НЕБРЕЖНОСТ.

Някои държави/щати/провинции/юрисдикции не разрешават изключване на подразбиращи се гаранции или
ограничения за продължителността на подразбиращите се гаранции, така че горните декларации за отказ могат да не
се отнасят за Вас в тяхната цялост. Доколкото приложимото законодателство изисква от нас да предоставим гаранции,
Вие се съгласявате, че обхватът и продължителността на подобна гаранция трябва да бъдат в минималната степен,
необходима за осигуряване съгласно такова приложимо законодателство.

За потребители в Германия и Швейцария:  Освен този подраздел, за потребители в Германия и Швейцария раздел 21
също не се прилага. Вместо това Приложението и Услугите се предоставят „такива, каквито са“ и „както са на налични“
на потребителите в Германия и Швейцария. Въпреки че се стремим да не допускаме големи периоди без работа на
устройството и значителни пречки за използваемостта на Приложението и Услугите, доколкото това е възможно, ние
не гарантираме и не осигуряваме безпроблемна и непрекъсната достъпност и използваемост на Приложението или на
която и да е от функциите, съдържащи се в него. Вашите законови гаранционни права остават незасегнати от
горепосоченото.

За потребители в Обединеното кралство: Нищо в този раздел 21 не засяга законовите гаранции по отношение на
задоволителното качество, пригодността по предназначение или точността на описанието.

За потребители в Австралия: Нищо в раздел 21 не засяга Вашите права по отношение на потребителските гаранции в
Compe��on and Consumer Act 2010 (Закона за конкуренцията и потребителите 2010 г.) (Cth). Нашите изделия и
услуги идват с гаранции, които не могат бъдат изключение съгласно австралийския Закон за защита на потребителите.
За големи неизправности/недостатъци в услугата имате право:

a. да анулирате договора си за услуга с нас и

b. на възстановяване на неизползваната част или на обезщетение за намалената му стойност.



Имате право също така да изберете възстановяване на сумата или замяна при големи неизправности/недостатъци на
стоки. Ако недостатък на стоките или услугата не представлява значителна неизправност, имате право да я отстраните
в разумен срок. Ако това не е направено, имате право на възстановяване на сумата за стоките, както и да анулирате
договора за услугата и да получите възстановяване на неизползвана част. Имате право да получите обезщетение и за
всяка друга разумно предвидима загуба или щета от неизправност в стоката или услугата.

За потребители в Алжир:  Нищо в този раздел 21 не ограничава или изключва нашата отговорност:

a. да Ви предоставим гаранция за Приложението и услугите в съответствие с член 13 от закона № 09-03 от 25
февруари 2009 г. (с измененията) относно защитата на потребителите и потушаването на измамите; или

b. за всички дефекти в Приложението и Услугите, възникнали в рамките на шест месеца от датата, на която
Приложението и Услугите са Ви предоставени за първи път, в съответствие с изпълнителното постановление №
13-327 от 26 септември 2013 г., определящо условията и реда за изпълнение на гаранцията за стоки и услуги. 

22. Важна информация за ограниченията на нашата отговорност

В НАЙ-ПЪЛНАТА СТЕПЕН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ABBOTT, СВЪРЗАНИТЕ С
НЕГО ЛИЦА ИЛИ ДОСТАВЧИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПАРИЧНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ВСЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ОСВЕН:

a. За потребители в Ню Джърси: Нищо в настоящото споразумение не изключва такива щети, които могат да
бъдат възстановени от потребител съгласно закона на Ню Джърси, ако е приложимо, което може да включва
New Jersey Puni�ve Damages Act (Закона за наказателните обезщетения в Ню Джърси), New Jersey Products
Liability Act (Закона за отговорността на продуктите в Ню Джърси), New Jersey Uniform Commercial Code
(Единния търговски кодекс на Ню Джърси) и New Jersey Consumer Fraud Act (Закона за измами на
потребителите на Ню Джърси).

b. За потребители в Германия: Abbo� не носи отговорност за умишлено нарушение на материалните договорни
задължения (основни задължения). Основните задължения са договорни задължения, които трябва да бъдат
изпълнявани, за да се даде възможност за правилно изпълнение на настоящото споразумение и на които
можете да се позовете по принцип. Отговорността на Abbo� в противен случай ще бъде ограничена до груба
небрежност и преднамерено умишлено поведение. В случай на отговорност от страна на Abbo� поради леко
нарушение поради небрежност на основни задължения или незначително неправомерно поведение от страна
на извършителя, отговорността на Abbo� ще бъде ограничена до обикновено предвидимите щети. Това няма
да засегне някоя от задължителните юридически отговорности, конкретно отговорността на Abbo� във връзка
със смърт, физическо нараняване или болест, или неговата отговорност във връзка с германския Product Liability
Act (Закон за отговорност при неизправности на стоки). С изключение на този подраздел, приложим за
потребителите в Германия, раздел 22 не се прилага за потребители, живущи в Германия.

c. За потребители в Обединеното кралство и Швейцария: Нищо в това споразумение не изключва нашата
отговорност при смърт или телесна повреда, произтичащи от нашата небрежност или измамно невярно
представяне във връзка с Приложението.

d. За потребители в Австралия: Нищо в раздел 21 или 22 не засяга Вашите права по отношение на
потребителските гаранции в Compe��on and Consumer Act 2010 (Закона за конкуренцията и потребителите
2010 г.) (Cth). Независимо от която и да е друга разпоредба на тези условия, ако Compe��on and Consumer Act
2010 (Законът за конкуренцията и потребителите 2010 г.) (Cth) или друго законодателство гласи, че има
гаранция по отношение на доставените стоки или услуги и засяга нашата отговорност за нарушаване на тази
гаранция , но тя може да бъде ограничена, нашата отговорност за такова нарушение е ограничена до, в случай
на доставка на стоки, замяна на стоки или доставка на еквивалентни стоки или ремонт на стоките, или, в случай
на доставка на услуги, предоставяне на Услугите отново или заплащане на разходите за предоставяне на
Услугите отново.

e. За потребители в Алжир: Нищо в настоящото споразумение не изключва нашата отговорност за вреди,
възникнали при непозволено увреждане (включително небрежност), нито за вреди, възникнали поради
измама или груба небрежност от наша страна. Освен в случаите на измама или груба небрежност от наша
страна, ние ще носим отговорност само за загуби, които са били предвидими към момента на сключване на
споразумението.

ГОРЕПОСОЧЕНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ СЕ РАЗПРОСТИРА ВЪРХУ ВСЯКАКВИ ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ
ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛНИ ЦЕННОСТИ, ЗА ЗАГУБА НА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДАВАНА ЧРЕЗ
ПРИЛОЖЕНИЕТО (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕРАЗРЕШЕНО ПРИХВАЩАНЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ НА ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ), ЗА



ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА, ЗА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА И ДР.; ЗА ЗАГУБА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ПО
КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН СВЪРЗАНА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ С НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ
СОФТУЕРА НА ТРЕТИ СТРАНИ И/ИЛИ ХАРДУЕР, ИЗПОЛЗВАН ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА С
ПРИЛОЖЕНИЕТО; ЗА ЗАГУБА ПОРАДИ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕДНИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО МОГАТ ДА
ЗАРАЗЯТ ВАШЕТО УСТРОЙСТВО ПОРАДИ ВАШЕТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ ВСЯКО МОБИЛНО
ПРИЛОЖЕНИЕ/МАТЕРИАЛ/УЕБСАЙТ, СВЪРЗАНИ С НЕГО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ВЪВ ВРЪЗКА С НЯКОЯ ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ
НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДОРИ АКО ABBOTT, НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ ИЛИ ТРЕТИ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ
УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ И ДОРИ АКО СРЕДСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НЕ ИЗПЪЛНЯВА ОСНОВНОТО
СИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.

ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ ТАКИВА ЩЕТИ ВЪЗНИКВАТ ПО СИЛАТА НА
ДОГОВОР, НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), СТРОГА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО.

С изключение на информация, която споделяте с Вашия доставчик на здравни услуги чрез Приложението, когато
решите да споделяте личната си информация от Приложението, включително свързаните със здравето данни, с трети
страни, включително и с приложения на трети страни, Вие потвърждавате и приемате това в най-голяма степен,
доколкото е разрешено от закона, като нито Abbo�, нито неговите бизнес партньори са отговорни за Вашето решение
да споделяте и/или разкривате Вашата лична информация, включително свързаните със здравето данни, като Вие
освобождавате Abbo� и неговите бизнес партньори от всяка отговорност, която може да възникне от такова събиране
на данни от трета страна или друга обработка на Вашата лична информация.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО И НЕЗАВИСИМО ОТ ЗАГУБИТЕ, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ПОНЕСЕТЕ И В
МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА ABBOTT,
НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ И ВСЕКИ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СЪГЛАСНО КОЯТО И ДА Е ОТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА ИЛИ ПО
ДРУГ НАЧИН ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ВАШИТЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА СПОРЕД
ГОРЕПОСОЧЕНОТО, СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ:

a. ФИКСИРАНЕ, ПОПРАВЯНЕ ИЛИ КОРИГИРАНЕ ПО ДРУГ НАЧИН НА ВСИЧКИ НЕИЗПРАВНОСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО,
ДОРИ АКО ТАКАВА ЗАГУБА Е БИЛА ПРЕДВИДИМА ИЛИ Е БИЛА ОБМИСЛЕНА ОТ СТРАНИТЕ ИЛИ,

b. КЪДЕТО Е ПРИЛОЖИМО, ПО-ГОЛЯМАТА ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО ИЛИ
10,00 ЩАТСКИ ДОЛАРА.

Някои от другите държави/щати/провинции/юрисдикции могат да забранят или ограничат изключването или
ограничаването на отговорност, някои подразбиращи се гаранции или случайни или последващи вреди; единствено
до степента, в която такъв закон се отнася за Вас, някои или всички по-горе откази от отговорност, ограничения или
изключения може да не се отнасят за Вас, като може да имате определени допълнителни права съгласно
приложимото законодателство.

23. Освобождаване от отговорност

Доколкото е разрешено съгласно приложимото законодателство, Вие се съгласявате да обезщетявате, защитавате и
предпазвате Abbo�, неговите филиали и техните съответни длъжностни лица, директори, служители, представители,
правоприемници, назначени лица и лицензодатели от и срещу всякакви искове, щети, искания, задължения, съдебни
решения, съдебни разпореждания, загуби, разходи и разноски (включително адвокатски и експертни
възнаграждения), направени от трета страна поради или произтичащи от или свързани със: (i) Вашето използване или
дейности във връзка с Приложението и (ii) всяко нарушение или предполагаемо нарушение на настоящото
споразумение или закони, разпоредби или права на трети страни, включително всяко нарушение на интелектуалната
собственост на която и да е трета страна от Вас или други лица във Вашето домакинство или организация, или по друг
начин във връзка с Вашето използване или използването на Приложението, включително небрежни действия,
пропуски и умишлено нарушение. За потребители в Германия:  Вашето право да докажете, че няма нанесени щети,
остава незасегнато от гореизложеното. 

24. Мерки за контрол на експорта

Приложението е обект на ограничения за контрол на износа на Съединените щати, включително всички видове
ембарго на Съединените щати или други федерални правила и разпоредби, ограничаващи износа. Ние съзнателно
няма да направим Приложението достъпно за Вас, ако сте, и потвърждавате, че не: (a) се намирате или сте местен
жител или гражданин на която и да е държава, предмет на ембарго на правителството на САЩ или търговска санкция
(вижте h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx за повече информация
относно американските санкции) или (b) не сте в някой от списъците на правителството на САЩ с ограничени крайни



потребители (например, включително списъка „Specially Designated Na�onals“ (Специално посочените лица), достъпен
на h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Известия

Известията, дадени по силата на или във връзка с настоящото споразумение, трябва да бъдат направени в писмен вид
и да бъдат доставени чрез предварително платена пощенска пратка до Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St.
Paul, Minnesota 55117, Съединени щати. Ако е необходимо да се свържем с Вас или да Ви предоставим известие в
писмен вид, ще направим това по имейл (ако преди това сте ни предоставили такъв) или чрез предварително платена
пощенска пратка до адреса, който сте ни предоставили в заявката си за Приложението.

26. Непреодолими сили

Ние не носим законна или обща отговорност за каквото и да е неизпълнение или забавяне на изпълнение на някое от
нашите задължения по силата на настоящото споразумение, причинени от каквото и да е действие или събитие извън
нашия разумен контрол, включително повреда на обществени или частни телекомуникационни мрежи
(„Непреодолима сила“). Ако възникне непреодолима сила, която влияе върху изпълнението на нашите задължения по
това споразумение: (i) нашите задължения по това споразумение ще бъдат преустановени, като времето за
изпълнение на нашите задължения ще бъде удължено с периода на действие на непреодолима сила и (ii) ще
направим разумни усилия да намерим решение, чрез което нашите задължения по това споразумение да могат да
бъдат изпълнени независимо от непреодолимата сила.

27. Прехвърляне на права

Ние може, без Вашето предварително писмено съгласие, да приписваме, прехвърляме, подновяваме, делегираме или
предоставяме за подизпълнение всяко и всички наши права и задължения по настоящото споразумение на друга
организация, но това няма да засегне Вашите права или нашите задължения по настоящото споразумение. Вие
можете да прехвърляте Вашите права или задължения по настоящото споразумение на друго лице, само ако ние
изразим нашето писмено съгласие.

28. Отказ от права

Ако ние не настояваме да изпълните някое от Вашите задължения по настоящото споразумение или ако не упражним
нашите права срещу Вас, или ако се забавим в изпълнението на подобно действие, това няма да означава, че сме се
отказали от нашите права срещу Вас, като няма да означава и че Вие не трябва да спазвате своите задължения. Ако се
откажем да отстояваме правата си в случай на неизпълнение от Ваша страна, ние ще направим това само писмено,
като това няма да означава, че автоматично ще се откажем от отстояването на правата си в случай на неизпълнение в
по-късен момент.

29. Делимост

Всяко от условията на това споразумение се прилага независимо от останалите. Ако съд или компетентен орган реши,
че някое от тях е невалидно, незаконно или няма законообвързваща сила, останалите условия ще важат в пълна сила
и с всички правни последици.

30. Приложимо право

Условията на настоящото споразумение се прилагат и тълкуват съгласно законите на щата Илинойс, Съединените
щати, без да се вземат предвид разпоредбите за избор на приложимо право.  В случай на конфликт между чужди
закони, правила и разпоредби и тези на Съединените щати законите, правилата и разпоредбите на Съединените щати
следва да се прилагат в максималната възможна степен.  Независимо от гореизложеното, в случай на такова
нарушение или заплаха за нарушение на задълженията Ви по отношение на поверителност или интелектуална
собственост, ние ще имаме право на справедливо обезщетение, включително в ограничаваща заповед,
преустановяване, конкретно изпълнение и на всякакви други облекчения, които могат да бъдат разпоредени от всеки
съд с компетентна юрисдикция.  Вие се съгласявате, че настоящото споразумение ще бъде напълно изпълнимо в щата
Илинойс, като Вие се съгласявате, че юрисдикцията и мястото на провеждане са подходящи за щатските и
федералните съдилища, разположени в щата Илинойс, Съединените американски щати, по отношение на всяко
производство, произтичащо от настоящото споразумение или отношенията между страните по настоящото
споразумение.  Страните се споразумяват, че Конвенция на ООН за договорите за международна покупко-продажба
на стоки не урежда настоящото споразумение.



За потребители в ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария: С изключение на този раздел, приложим за
потребителите в ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария, раздел 30 от споразумението не се прилага за потребители
в ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария, освен по отношение на това споразумение, което не се урежда от
Конвенцията на ООН за договорите за международна покупко-продажба на стоки. За такива потребители се прилага
действащото законодателство на Вашата държава по местоживеене.

За потребители в ЕИП: Алтернативното разрешаване на спорове е процес, при който независим орган разглежда
фактите по даден спор, като се стреми да го разреши, без да се налага да се обръщате към съда. Ако не сте доволен(а)
от това как сме разгледали дадена жалба, може да пожелаете да се свържете с онлайн платформата за решаване на
спорове на Европейската комисия.

За потребители в Австралия: Нищо в раздел 30не изключва или предвижда да изключва прилагането на Compe��on
and Consumer Act 2010 (Закона за конкуренцията и потребителите 2010 г.) (Cth), когато е уместно.

За потребители в Алжир:  Ние сме установени в щата Илинойс.  Съответно законът, уреждащ настоящото
споразумение, се основава на нашата връзка с тази юрисдикция.  Въпреки че настоящото споразумение е предмет на
юрисдикцията и местонахождението на щатските и федералните съдилища на щата Илинойс, нищо в настоящото
споразумение не накърнява способността на дадена страна да завежда дела пред друг съд с компетентна
юрисдикция. 

31. Цялостно споразумение

Настоящото споразумение съставлява цялостното споразумение между Вас и нас, като отменя и прекратява всички
предишни или актуални известия, споразумения, обещания, уверения, гаранции, изявления, предложения и
договорки между нас, независимо дали са писмени или устни, свързани с предмета на споразумението. Всяка страна
се съгласява, че няма да се възползваме от средства за правна защита по отношение на изявление, декларация,
уверение или гаранция (направено неумишлено или поради небрежност), което не е уредено от настоящото
споразумение. Всяка страна се съгласява, че няма да предявява иск за неумишлено погрешно тълкуване или неточност
въз основа на което и да е изявление в настоящото споразумение.  В случай на конфликт между английската и всяка
друга версия на настоящото споразумение, с приоритет е английската версия.  Раздели 5, 15, 19, 21, 22, 23 и от 30 до
34 ще са валидни след прекратяването на настоящото споразумение.

32. Условия, свързани с Apple, ако използвате iOS версията на Приложението

В допълнение към другите условия на настоящото споразумение и независимо от всичките му останали клаузи тази
допълнителна разпоредба се прилага за използването на Приложението, съвместимо с iOS операционната система на
Apple Inc. („Apple“). Apple не е страна по настоящото споразумение, като не притежава и не носи отговорност за
Приложението. Apple не предоставя никаква гаранция за Приложението, освен ако е приложимо, за възстановяване
на покупната цена за него. Apple не носи отговорност за поддръжка или други услуги за поддръжка на Приложението,
като не носи отговорност за други претенции, загуби, задължения, щети, разноски или разходи по отношение на
Приложението, включително всички искове за продукти на трети страни, искове, според които Приложението не
спазва всички приложими законови или регулаторни изисквания, искове, произтичащи от защитата на потребителите
или сходно законодателство, и искове във връзка с нарушаване на интелектуалната собственост. Всички справки или
оплаквания, свързани с използването на Приложението, включително тези, които се отнасят до правата на
интелектуална собственост, трябва да бъдат насочени към Abbo� в съответствие с раздела за известия на настоящото
споразумение. Лицензът, който Ви е предоставен с настоящото, е ограничен до непрехвърляем лиценз за използване
на Приложението на продукт марка Apple, който управлява операционната система iOS на Apple и който е Ваша
собственост или се използва от Вас, или както е разрешено по друг начин от правилата за използване, посочени в
условията за обслужване на App Store на Apple. Трябва да спазвате условията на всяко споразумение с трети страни,
приложимо за Вас, когато използвате Приложението, като например споразумението за безжична услуга за данни.
Apple и нейните дъщерни компании са трети страни и бенефициери на настоящото споразумение и след приемането
му ще имат право (и ще се счита, че са приели правото) да прилагат настоящото споразумение спрямо Вас като трети
бенефициер по него – независимо от гореизложеното, правото на Abbo� да сключва, отменя или прекратява всяко
изменение, отказ от права или уреждане съгласно настоящото споразумение не изисква съгласието на която и да е
трета страна.

33. Допълнителни правни условия

a. Настоящото споразумение не създава и не се тълкува като създаване на каквото и да е съдружие, съвместно
предприятие, обвързване работодател – служител, представителство или взаимоотношение франчайзодател –



франчайзополучател между Вас и Abbo�.

b. Ако се установи, че някоя от клаузите на настоящото споразумение е незаконосъобразна, невалидна или по
някаква причина неприложима, то тя ще се счита за отделна от настоящото споразумение и няма да засегне
валидността и приложимостта на която и да е останала клауза.

c. Нямате право да възлагате, прехвърляте или подлицензирате което и да е или всичките си права или
задължения по настоящото споразумение без нашето изрично предварително писмено съгласие.

d. Ние можем да възлагаме, прехвърляме или подлицензираме което и да е или всичките си права или
задължения по настоящото споразумение без ограничение.

e. Какъвто и да е отказ от която и да е от страните от нарушение или неизпълнение съгласно настоящото
споразумение няма да се счита за отказ от всяко предшестващо или последващо нарушение или неизпълнение.

f. Всички термини, определени в единствено число, следва да имат еднакви значения, когато се използват в
множествено число, когато е подходящо и освен ако не е посочено друго. Всяко използване на термина
„включително“ или негови варианти в настоящото споразумение ще се тълкува по начин, че е последвано от
израза „без ограничение“.

g. Известия до Вас (включително известия за промени в настоящото споразумение) могат да бъдат изпратени
чрез публикуване в Приложението или по електронна поща (включително във всеки случай чрез връзки) или по
обикновената поща. Без ограничение печатната версия на настоящото споразумение и на всяко известие,
подадено в електронен вид, са допустими в съдебни или административни производства, основаващи се на
или свързани с настоящото споразумение, в същата степен и при същите условия като първоначално
генерираните бизнес документи и досиета и поддържани в печатен вид.

h. Abbo� няма да носи отговорност за неизпълнение на каквото и да е задължение поради каквато и да е причина
извън неговия контрол.

Ако някоя от клаузите на настоящото споразумение се счете от компетентен съд, че противоречи на закона, то тя ще
бъде променена и тълкувана така, че да постигне най-добре целите на първоначалната клауза в максималната степен,
разрешена от закона, като останалите клаузи на настоящото споразумение ще важат в пълна сила и с всички правни
последици.

34. Натискане на бутона „Приемам“

ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И РАЗБИРАТЕ ВСИЧКИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, КАТО СЕ
СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАН(А) С ТЯХ.

ЧРЕЗ НАТИСКАНЕ НА БУТОНА „ACCEPT“ (ПРИЕМАНЕ) ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ И ПО ДРУГ НАЧИН ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ
ДОСТЪП НА/ДО ПРИЛОЖЕНИЕТО:

ВИЕ ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СТЕ ПЪЛНОЛЕТЕН(А), ЗА ДА СКЛЮЧИТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ;

ПОСОЧВАТЕ, ЧЕ ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ВАШЕТО ДЕЙСТВИЕ ДА ИМА СИЛАТА НА ВАШИЯ ПОДПИС КЪМ ТОВА
СПОРАЗУМЕНИЕ И СЪС СЪЩИТЕ ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ КАТО ПОЛАГАНЕТО НА РЪЧЕН ПОДПИС;

ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ АКО ИНСТАЛИРАТЕ, ИЗПОЛЗВАТЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО
ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ИМЕТО НА ДРУГО ЛИЦЕ, ИМАТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПРАВОМОЩИЯ ДА ОБВЪРЖЕТЕ
ЗАКОННО ТОВА ЛИЦЕ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

АКО СТЕ ЛИЦЕ, КОЕТО ИНСТАЛИРА, ИЗПОЛЗВА ИЛИ ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТЪП ПО ДРУГ НАЧИН ДО
ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ИМЕТО НА ИЛИ В ПОЛЗА НА ОРГАНИЗАЦИЯ, ТОГАВА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТОВА
СПОРАЗУМЕНИЕ КАКТО ОТ СВОЕ ИМЕ, ТАКА И ОТ ИМЕТО НА ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ, КАТО ДЕКЛАРИРАТЕ И
ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ ИМАТЕ ЗАКОННИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ДА ОБВЪРЖЕТЕ ТАЗИ ОРГАНИЗАЦИЯ С НАСТОЯЩОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, НЕ НАТИСКАЙТЕ БУТОНА „ПРИЕМАМ“ И НЕ
ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО.

™ Указва търговска марка на групата компании Abbo�.

‡ Показва търговска марка на трета страна, която принадлежи на съответния ѝ собственик.

© 2021 Abbo�.  Всички права запазени



Край на споразумението.



[1]
 Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.


