
Aplikace myMerlin™
SHRNUTÍ OZNÁMENÍ A SOUHLASU S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V MOBILNÍ APLIKACI

Datum verze:  Duben 2021
 

Společnost Abbo� poskytuje aplikaci myMerlin™ (dále jen „aplikace“), která přenáší data do systému péče o pacienty
Merlin.net™ (dále jen „Merlin.net“) (společně uváděny jako „služby“), aby tento srdeční monitor mohl sledovat na dálku váš
lékař nebo klinika a poskytovat vám na jeho základě léčbu.  Systém Merlin.net je poskytován společnos� Pacese�er, Inc. (ze
skupiny společnos� Abbo�).

Dbáme na ochranu vašich osobních údajů. Toto Oznámení a souhlas o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení o ochraně
údajů“) vysvětluje, jak nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci služeb a co děláme pro to, aby byly vaše osobní údaje
v bezpečí.  Chápeme, že v tomto Oznámení o ochraně údajů je obsaženo mnoho informací.  Rádi bychom vám představili
stručný a snadno dostupný přehled způsobů, jak s vašimi osobními údaji zacházíme a jak je chráníme, uchováváme, ukládáme
a zveřejňujeme. Máte-li zájem o více informací, přečtěte si níže čás� +Informace o službách a +Bezpečnost osobních údajů.
 
TENTO PŘEHLED NENÍ VYČERPÁVAJÍCÍ. ABYSTE PLNĚ POROZUMĚLI TOMU, JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME,
PŘEČTĚTE SI NÍŽE PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Osobní údaje včetně data narození a sériového čísla zařízení používáme, když si aplikaci nastavujete.  Vaši e-mailovou adresu
nebo telefonní číslo používáme pro účely ověření při párování vašeho srdeční monitoru.  Aplikace nám předává údaje z vašeho
zařízení, a pokud kontaktujete naši zákaznickou službu, uložíme si v souvislos� s vaší žádos� o technickou podporu samostatný
záznam.  Využíváme také osobní údaje zadané do systému Merlin.net vaším poskytovatelem zdravotní péče.  Máte-li zájem
o více informací, přečtěte si níže čás� +Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů a +Ustanovení specifická pro
daný stát.

Osobní údaje používáme: (1) abychom vám mohli poskytovat tyto služby; (2) abychom dodrželi právní povinnos� včetně
závazků, které se vztahují k bezpečnos�, kvalitě a zlepšování zdravotnických prostředků; a (3) abychom mohli provádět
výzkum poté, co byly tyto osobní údaje deiden�fikovány, pseudonymizovány, agregovány a/nebo anonymizovány, aby
neumožňovaly vaši iden�fikaci podle jména.  Výzkum provádíme, abychom lépe porozuměli tomu, jak naše produkty a služby
používáte a poznali jejich efek�vitu, a pro účely studií, které vycházejí z reálných poznatků.  Máte-li zájem o více informací,
přečtěte si níže čás� +Používání vašich osobních údajů společnos� Abbo�, +Zdravotnické prostředky a další právní
požadavky, +Výzkum, a +Uchovávání osobních údajů.
 
Jednoznačně vymezujeme, s kým vaše osobní údaje sdílíme, a nikdy je neprodáme tře�m stranám za účelem vlastního
komerčního přínosu.  Osobní údaje sdílíme s našimi přidruženými podniky, abychom vám mohli poskytovat ke službám
technickou podporu, dále za účelem dodržování předpisů, provádění výzkumů, řešení po�ží nebo provádění diagnos�ky či širší
analýzy k odhalení systémových problémů. Máte-li zájem o více informací, přečtěte si níže čás� +Zveřejňování osobních údajů
z naší strany a +Přístup společnos� Abbo� k osobním údajům při poskytování služeb vašemu poskytovateli zdravotní péče.

Pokud vám v souvislos� s osobními údaji vznikají určitá práva na základě vaší geografické polohy, budeme tato práva
respektovat.  Máte-li zájem o další informace, přečtěte si níže část +Jak mohou jednotliví uživatelé získat přístup ke svým
údajům a jak je mohou opravit; vaše práva.
 
Osobní údaje týkající se služeb ukládáme na serverech ve Spojených státech amerických. Máte-li zájem o více informací,
přečtěte si níže čás� +Ukládání dat a +Přeshraniční přenos osobních údajů. Doporučujeme vám také zkontrolovat
+USTANOVENÍ SPECIFICKÁ PRO DANÝ STÁT, protože v závislos� na zemi vašeho bydliště mohou pla�t další ustanovení.
 
S dotazy týkajícími se služeb se prosím nejprve obracejte na svoji kliniku.  Vaše klinika je při poskytování lékařské péče
„správcem“ vašich osobních údajů.  My jsme „zpracovatelem“ vašich osobních údajů jejich jménem, abychom vám a vaší
klinice mohli poskytovat služby.  Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů, můžete nás
kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy privacy@abbo�.com. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru,
můžete se obrá�t na našeho evropského pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na místní úřad pro ochranu osobních
údajů. Kontaktní údaje na evropského pověřence pro ochranu osobních údajů společnos� Abbo� a další užitečné kontaktní
informace jsou k dispozici na adrese www.EU-DPO.abbo�.com. Máte-li zájem o další údaje, přečtěte si níže část +Kontaktujte
nás.
 
Pokud toto Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizujeme a provedeme v něm podstatné změny, upozorníme vás na to e-
mailem nebo v aplikaci při vašem dalším použi� aplikace.  Máte-li zájem o více informací, přečtěte si níže část +Změny
v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.



myMerlin™
OZNÁMENÍ A SOUHLAS S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V MOBILNÍ APLIKACI

Datum verze:  Duben 2021
 

Společnost Pacese�er, Inc. (ze skupiny společnos� Abbo�) poskytuje systém péče o pacienty Merlin.net™ (dále jen
„Merlin.net“).  Společnost Abbo� poskytuje mobilní aplikaci myMerlin™ (dále jen „aplikace“) (společně jsou systém
Merlin.net a aplikace uváděny jako „služby“).  Slovní spojení „společnost Abbo�“ a zájmena „my“, „nás“ a „naše“ v tomto
Oznámení o ochraně osobních údajů označují skupinu společnos� Abbo� se sídlem v Abbo� Park ve státě Illinois v USA.

Jsme si vědomi důležitos� ochrany osobních údajů a soukromí a zavazujeme se osobní údaje včetně informací o zdravotním
stavu chránit. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů uvádí, jak je společnost Abbo� shromažďuje a používá, když
používáte tyto služby.

Než se v aplikaci zaregistrujete, pečlivě si toto Oznámení o ochraně osobních údajů přečtěte. Dozvíte se v něm, jak společnost
Abbo� a některé její přidružené společnos� zpracovávají, přenášejí a ukládají vaše osobní údaje včetně údajů o zdravotním
stavu. Oznámení se vztahuje také na zpracovávání vašich osobních údajů našimi přidruženými společnostmi a zpracovateli
v případě řešení problému se službami v rámci zákaznického servisu.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na osobní údaje zpracovávané nebo shromažďované jinými
přidruženými nebo dceřinými společnostmi společnos� Abbo� nebo jinými metodami, jako jsou jiné webové stránky
společnos� Abbo� nebo jiná zákaznická telefonní centra společnos� Abbo�.  Na osobní údaje zpracovávané nebo
shromažďované těmito metodami se může vztahovat používání systému Merlin.net vaším lékařem a další zásady ochrany
osobních údajů.
 
Registrací a používáním aplikace toto Oznámení o ochraně osobních údajů přijímáte a:

potvrzujete, že jste dosáhli zákonné hranice věku pro přije� tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů; a
poskytujete svůj souhlas vlastním jménem nebo jménem jiné osoby, za kterou jste oprávněni toto Oznámení o ochraně
osobních údajů přijmout.

PŘIJETÍM NEBO POTVRZENÍM TOHOTO OZNÁMENÍ A SOUHLASU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝSLOVNĚ PŘIJÍMÁTE, ŽE
VAŠE POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A SLUŽEB PODLÉHÁ TOMUTO OZNÁMENÍ A ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A PŘENOSU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ VČETNĚ INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU ZDE POPSANÉMU.
 
POKUD TO VYŽADUJE ZÁKON ZEMĚ VAŠEHO TRVALÉHO POBYTU, VYJADŘUJETE KLIKNUTÍM NA „PŘIJÍMÁM“ NEBO
„SOUHLASÍM“ VÝSLOVNÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ VČETNĚ INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM
STAVU A S PŘENOSEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA SERVERY SPOLEČNOSTI ABBOTT UMÍSTĚNÉ VE SPOJENÝCH STÁTECH
AMERICKÝCH.
 
UDĚLENÍ SOUHLASU JE VAŠE SVOBODNÉ ROZHODNUTÍ A POTVRZUJETE JÍM, ŽE NEMÁTE ŽÁDNOU ZÁKONNOU POVINNOST
SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI ABBOTT POSKYTOVAT.
 
+Informace o nás

Společnost Abbo� je výrobcem aplikace, vložitelného srdečního monitoru Confirm Rx™ (dále jen „zařízení ICM“) a zařízení
ICM Jot Dx™.

Společnost Pacese�er, Inc., (přidružený podnik společnos� St. Jude Medical, LLC, a stoprocentní dceřiný podnik společnos�
Abbo� Laboratories) se sídlem na adrese 15900 Valley View Court, Sylmar, Kalifornie 91342, USA je poskytovatelem systému
Merlin.net.

Váš poskytovatel zdravotní péče je správcem vašich osobních údajů pro účely poskytování lékařské péče. Váš poskytovatel
zdravotní péče zodpovídá za způsob, jakým jsou tyto údaje zpracovávány, a za to, zda jejich přenos prostřednictvím služeb
probíhá v souladu s platnými předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů. Role „správce“ vychází z definice obsažené
v předpisech na ochranu osobních údajů v EHP, Velké Británii a Švýcarsku a případně odpovídá podobným pojmům uvedeným
v předpisech na ochranu soukromí a osobních údajů v jiných zemích vašeho trvalého pobytu.

Společnost Abbo� je správcem osobních údajů v případech, kdy používá osobní údaje k: (1) poskytování služeb; (2) plnění
zákonných povinnos�, včetně těch, které se týkají bezpečnos�, kvality a zlepšování zdravotnických prostředků; a (3) provádění



výzkumu týkajícího se služeb. Máte-li zájem o další informace, přečtěte si část +Používání vašich osobních údajů společnos�
Abbo�.

+Informace o službách

Merlin.net je systém pro péči na dálku, který uchovává informace přenesené z vašeho zařízení ICM prostřednictvím služeb.

Služby umožňují rychlý, automa�zovaný přenos informací získaných z vašeho zařízení ICM a nahraných pomocí aplikace do
soukromé a zabezpečené databáze společnos� Abbo�. Prostřednictvím systému Merlin.net může váš lékař zjis�t, kdy se
změní rytmus vašeho srdce.  Aplikace odesílá klinice údaje o vašem srdci na základě nastavení určeného vaším
poskytovatelem zdravotní péče.  Služby umožňují vašemu poskytovateli zdravotní péče sledovat rytmus vašeho srdce
a upravovat podle toho vaši léčbu, aniž byste museli navštěvovat kliniku osobně.

Mobilní zařízení musí být připojeno k sí� Wi-Fi nebo k mobilním datům a musíte používat aplikaci, aby poskytovatel zdravotní
péče mohl na dálku sledovat údaje o vašem srdci.  Váš poskytovatel zdravotní péče vás musí zaregistrovat do systému
Merlin.net, než budete moci služby využívat.  Po zadání data narození a sériového čísla zařízení ICM do aplikace může být
vyžadován ak�vační kód, který si můžete nechat zaslat.  Po zadání tohoto ak�vačního kódu do aplikace musíte zajis�t, aby byla

bezdrátová technologie Bluetooth®
[1]

 v zapnutém režimu, aby bylo možné zařízení ICM spárovat s aplikací.  Ponechejte
„funkci zasílání oznámení“ v zapnutém režimu, abyste mohli přijímat aktualizace a upozornění týkající se stavu. Aplikace vás
upozorní, až se nastavení dokončí.

Aplikace se v pravidelných intervalech připojuje k vašemu zařízení ICM a předává informace o tom, jak zařízení ICM funguje. 
Aplikace bude také zasílat informace o vašem srdečním rytmu vašemu poskytovateli zdravotní péče, který bude moci dostávat
upozornění a aktualizace a také se přihlásit do systému Merlin.net, aby mohl sledovat váš srdeční rytmus.  

+Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů

Při používání aplikace jsou zpracovávány tyto kategorie vašich osobních údajů:

sériové číslo vašeho zařízení ICM a vaše datum narození;

vaše e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo k zaslání ak�vačního kódu;

den, měsíc a čas odesílání informací z vašeho zařízení ICM do systému Merlin.net;

informace o názvu a čísle modelu vašeho zařízení ICM;

pravidelné zprávy, které uvádějí, jak vaše zařízení ICM spolupracuje s aplikací a jak aplikace od poslední zprávy
komunikuje se servery společnos� Abbo�;

informace o výkonu aplikace včetně zpráv o selhání;

pravidelné protokoly, které zaznamenávají činnost aplikace od poslední zprávy o údržbě.

Aplikace propojuje vaše zařízení ICM se systémem Merlin.net a přenáší mezi nimi data. Služby související se systémem
Merlin.net využívají další osobní údaje včetně údajů o zdravotním stavu, které váš poskytovatel zdravotní péče zadá, když vám
bude vytvářet v systému Merlin.net profil pacienta. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše telefonní číslo nebo e-mail, model
a sériové číslo zařízení ICM a další nepovinná pole včetně vašeho pohlaví, rasy, preferovaného jazyka, klinických poznámek
a informací o fungování vašeho zařízení ICM, dat léčby a přenosů informací, informací o vašem stavu a klinikou přiřazeného
čísla nebo jiného iden�fikátoru pacienta. Poskytovatel zdravotní péče může zadat také údaje vašeho kontaktu pro případ
nouze. Společnost Abbo� může potřebovat přístup k těmto osobním údajům za účelem podpory a údržby služeb.
 
+Používání vašich údajů vaším poskytovatelem zdravotní péče

Váš poskytovatel zdravotní péče bude v rámci vaší léčby shromažďovat vaše osobní údaje a vkládat je do systému Merlin.net.
Služby umožňují vašemu poskytovateli zdravotní péče monitorovat vaše zařízení ICM a rytmus vašeho srdce.
 
Váš poskytovatel zdravotní péče nebo klinika zpracovává vaše osobní údaje k těmto účelům:

poskytování lékařské péče včetně dlouhodobé léčby pomocí sledování vašeho zařízení ICM a vašeho srdečního rytmu,
což vašemu poskytovateli zdravotní péče pomáhá s vaší léčbou;

umožnění přístupu společnos� Abbo� k vašim osobním údajům, aby mohla poskytovat ke službám technickou
podporu, a využi� technické a klinické podpory, jako je například pomoc při upgradování nebo odstraňování chyb
a problémů týkajících se služeb nebo při interpretaci dat; a



pokud to vyžadují platné právní předpisy.

+Přístup společnos� Abbo� k osobním údajům při poskytování služeb vašemu poskytovateli zdravotní
péče

Vaše osobní údaje zpracováváme jako zpracovatel jménem vašeho poskytovatele zdravotní péče nebo kliniky.  Zpracovávání
probíhá dle pokynů vašeho poskytovatele zdravotní péče nebo kliniky a vztahuje se na následující:

poskytování služeb pro sledování zařízení ICM, srdečního rytmu a vašich příznaků vašemu poskytovateli zdravotní
péče;

poskytování technické a klinické podpory vašemu poskytovateli zdravotní péče, jako je například pomoc při
upgradování nebo odstraňování chyb a problémů; nebo

získání přístupu k vašim zdravotním informacím se souhlasem vašeho poskytovatele zdravotní péče, abychom mu
pomohli interpretovat údaje přenesené ze zařízení ICM.

V závislos� na vaší geografické poloze můžeme poskytovat podpůrné služby vašemu poskytovateli zdravotní péče nebo klinice
z míst ve: Švédsku nebo jiných míst Evropy, zejména pokud působíme v zemi vašeho trvalého pobytu, nebo z jiných center
podpory, která se nacházejí ve Spojených státech amerických nebo v Malajsii. Technickou a klinickou podporu můžeme
vašemu poskytovateli zdravotní péče nebo klinice poskytovat také prostřednictvím tře�ch stran.  V případě, že k poskytování
služeb podpory vašemu poskytovateli zdravotní péče nebo klinice nám pomáhá nějaká tře� strana, chráníme důvěrnost,
integritu a bezpečnost vašich osobních údajů pomocí odpovídajících opatření.
 
Role „zpracovatele“ vychází z definice obsažené v předpisech na ochranu osobních údajů v EHP, Velké Británii a Švýcarsku
a případně odpovídá podobným pojmům uvedeným v předpisech na ochranu soukromí a osobních údajů v jiných zemích
vašeho trvalého pobytu.
 
+Používání vašich osobních údajů společnos� Abbo�
 
Společnost Abbo� zpracovává vaše osobní údaje včetně informací o zdravotním stavu jako správce pro tyto účely:

poskytování služeb v souladu s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem aplikace;

uchovávání záznamů vaší komunikace se společnos� Abbo� v případě, že se na ni ohledně služeb obrá�te přímo;

poskytování služeb vašemu poskytovateli zdravotní péče nebo klinice včetně zákaznické podpory v souvislos� s vaším
zařízením ICM;

pokud to vyžadují platné právní předpisy upravující používání a klasifikaci zdravotnických prostředků a rovněž pro účely
sledování zdravotnických prostředků po uvedení na trh a řízení kvality včetně vývoje, zlepšování, bezpečnos�, výkonu
a vigilance produktu;

pokud je to nezbytné pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků; a

pokud to vyžadují platné právní předpisy.

Když vám poskytovatel zdravotní péče vytvoří v systému Merlin.net profil pacienta, a pokud to vyžadují platné právní předpisy,
udělíte svůj výslovný souhlas s �m, že společnost Abbo� deiden�fikuje, pseudonymizuje, agreguje a/nebo anonymizuje vaše
osobní údaje pro účely výzkumu. Máte-li zájem o další informace, přečtěte si část +Výzkum.
 
Role „správce“ vychází z definice obsažené v předpisech na ochranu osobních údajů v EHP, Velké Británii a Švýcarsku
a případně odpovídá podobným pojmům uvedeným v předpisech na ochranu soukromí a osobních údajů v jiných zemích
vašeho trvalého pobytu.

+Ukládání dat

Data přenášená aplikací a zařízením ICM přijímáme před jejich následným uložením na servery systému Merlin.net, které se
nacházejí ve Spojených státech amerických.  Pokud jsou vaše osobní údaje hostovány v jiné zemi, než je země vašeho trvalého
pobytu, mohou se na ně také vztahovat právní předpisy této země, které se nemusejí shodovat s předpisy země vašeho
trvalého pobytu. Abychom vaše osobní údaje ochránili, zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření. Právní předpisy
upravující informace o zdravotním stavu pacienta platné ve Spojených státech amerických se nemusejí shodovat s právními
předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů v zemi vašeho trvalého pobytu.

Viz také čás� +Bezpečnost osobních údajů a +Přeshraniční přenos osobních údajů.



+Zdravotnické prostředky a další právní požadavky

Společnost Abbo� může na základě právních předpisů osobní údaje používat a – bude-li to možné – deiden�fikovat,
pseudonymizovat, agregovat nebo anonymizovat je, aby splnila své právní závazky jakožto výrobce zdravotnických prostředků.
Tyto údaje společnost Abbo� bezpečně uchová a nevyužije je k tomu, aby vás osobně iden�fikovala podle jména nebo e-
mailové adresy. Výjimku mohou tvořit případy, kdy nám uvedení těchto informací ukládá zákon. Pokud máme zákonnou
povinnost takto osobní údaje použít, nepotřebujeme k tomu váš souhlas.
 
Využi� těchto údajů ukládají společnos� Abbo� tyto právní požadavky:

zajišťování dlouhodobé bezpečnos� zařízení ICM a případného budoucího vývoje;

sledování a zlepšování kvality, zabezpečení a efek�vity zdravotnických prostředků a systémů;

ověřování upgradů a zajišťování bezpečnos� a zabezpečení systému Merlin.net a/nebo souvisejících mobilních aplikací;

provádění širší analýzy za účelem detekce systémových problémů v rámci veřejného zájmu v oblas� veřejného zdraví;

výzkum, vývoj a testování zdravotnických prostředků včetně nových a stávajících prvků a funkcí a testování a zlepšování
systému Merlin.net a/nebo souvisejících mobilních aplikací pro potřeby vývoje produktu; a

pokud to vyžadují právní předpisy včetně příslušných regulačních orgánů, subjektů vymáhajících právo a vládních
orgánů, v záležitostech týkajících se národní bezpečnos�, epidemie, soudního řízení či nařízení, vládních požadavků
nebo právních procesů vedených pro� nám, ochrany bezpečnos�, práv či majetku našich zákazníků, veřejnos� nebo
společnos� Abbo� a jiných subjektů, při zajištění, výkonu nebo obraně zákonných práv společnos� Abbo�, a pokud
budeme považovat za nutné provést šetření, přijmout příslušná preven�vní opatření nebo zabránit pro�právní
činnos�, možnému podvodu, potenciálnímu ohrožení bezpečnos� nějaké osoby, porušení tohoto Oznámení o ochraně
osobních údajů nebo v případě důkazního prostředku ve sporu, v němž jsme zainteresováni.

 
Mezi pojmy „deiden�fikace“ a „pseudonymizace“ nerozlišujeme. Americký zákon o přenosu a uchovávání informací
o zdravotním pojištění (HIPAA) popisuje deiden�fikované údaje jako údaje, u kterých „neexistuje opodstatněný důvod
domnívat se, že by tyto informace mohly být použity k iden�fikaci jednotlivce“. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů
(č. 2016/679) (GDPR) definuje „pseudonymizaci“ jako „zpracování osobních údajů způsobem, který, bez využi� dalších
informací, znemožňuje přiřazení těchto údajů ke konkrétnímu subjektu údajů“. Anonymizovanými údaji se rozumí informace,
které se nevztahují ke konkrétní osobě a pomocí kterých není možné konkrétní osobu iden�fikovat. Na takové údaje se pak
obvykle nevztahují předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů.
 
Máte-li zájem o další informace o nařízení GDPR, přečtěte si níže část +Evropský hospodářský prostor, Velká Británie,
Kajmanské ostrovy, Švýcarsko a Thajsko.

+Výzkum
Pokud to vyžadují platné právní předpisy, váš poskytovatel zdravotní péče vás požádá o výslovný souhlas, abychom mohli vaše
osobní údaje deiden�fikovat či pseudonymizovat, agregovat a/nebo anonymizovat pro omezené výzkumné účely. 

Využijeme-li soubor dat při výzkumu, nebude obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu. Přijmeme
opatření, aby neexistoval žádný racionální základ pro použi� deiden�fikovaných nebo pseudonymizovaných údajů k vaší přímé
iden�fikaci. Údaje použité při výzkumu mohou obsahovat model a sériové číslo zařízení ICM, časové intervaly mezi datem
implantace a daty následných návštěv, datum implantace a demografické údaje, jako je místo bydliště a věk.

Tyto deiden�fikované či pseudonymizované, agregované, sta�s�cké a/nebo anonymizované údaje používáme k těmto
výzkumným účelům:

zlepšování kvality, zabezpečení a efek�vity našich kardiologických a zdravotnických prostředků a systémů a podpora
vývoje inova�vní a účinné léčby srdečních onemocnění v zájmu veřejného zdraví;

provádění výzkumu pro sta�s�cké a analy�cké účely a sdílení údajů s výzkumnými pracovníky tře�ch stran, subjekty
nebo odborníky poskytujícími zdravotní péči nebo orgány ochrany veřejného zdraví;

hodnocení efek�vity služeb a způsobu jejich poskytování a používání;

ověřování funkčnos� a upgradů služeb včetně sledování a zlepšování jejich bezpečnos� a zabezpečení;

výzkum, vývoj a testování zdravotnických prostředků včetně nových a stávajících prvků a funkcí a testování a zlepšování
služeb a našich zdravotnických prostředků pro potřeby vývoje produktu, analýzy dat, sta�s�ky a průzkumu; a

v zájmu veřejnos� v oblas� veřejného zdraví včetně případů, kdy se na tyto služby a zdravotnické prostředky vztahuje
možnost úhrady léčebných výloh či sociální zabezpečení, pojištění nebo veřejné financování.



Pokud budete někdy vyzváni k účas� v klinické studii (a pokud to vyžadují platné právní předpisy), budete požádáni, abyste
před zahájením studie udělili výzkumnému pracoviš� samostatný informovaný souhlas. Vaše účast ve studii je zcela
dobrovolná.  Výzkum, o kterém pojednává tato část, se na účast v klinické studii nevztahuje.

Máte-li zájem o další informace o nařízení GDPR, přečtěte si níže část +Evropský hospodářský prostor, Velká Británie,
Kajmanské ostrovy, Švýcarsko a Thajsko.

+Uchovávání osobních údajů

Údaje shromážděné z vašeho zařízení ICM budou uchovány po dobu maximálně sedmi (7) let od data vašeho posledního
přenosu údajů (tj. od data, kdy jste zařízení ICM a/nebo aplikaci naposledy použili), pokud zákon nestanoví jinak.

V čás� +Odstranění vašich údajů ze systému Merlin.net je vysvětleno, jak zařídit, aby váš poskytovatel zdravotní péče nebo
klinika odstranili vaše údaje ze systému péče o pacienty Merlin.net.

+Zveřejňování osobních údajů z naší strany

Vaše osobní údaje můžeme sdílet těmito způsoby:

Osobní údaje sdílíme s dodavateli tře�ch stran výhradně za účelem poskytování, udržování, hostování nebo podpory
služeb. Například pokud sdílíme vaše osobní údaje s dodavateli tře�ch stran, aby nám umožnili poskytovat služby,
vyžadujeme, aby �to dodavatelé zachovávali důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů a využívali je pouze
v minimální nezbytné míře.

Tam, kde je to možné, využívá společnost Abbo� poskytovatele služeb tře�ch stran k hlášení systémových chyb, aby
mohla podporovat a zlepšovat služby, a v takových případech informace zasílané těmto tře�m stranám nebudou
zahrnovat použi� vašich osobních údajů.

Systém Android vyžaduje oprávnění ke zjišťování polohy, aby mohl propojit aplikace se zařízeními Bluetooth®.1 Služby
zjišťování polohy společnos� Google využívají funkce, které shromažďují údaje o přesné poloze uživatele. Patří mezi ně
signál GPS, senzory zařízení, přístupové body Wi-Fi a ID vysílačů mobilní sítě. Tyto informace bude Google
shromažďovat, pokud uživatel povolí přístup ke své poloze.  Máte-li zájem o další informace o opatřeních na ochranu
soukromí těchto údajů společnos� Google, navš�vte webovou stránku podpory k systému Android. Vaše osobní údaje
získané pomocí služeb zjišťování polohy společnos� Google nebudeme používat.

Vaše osobní údaje neprodáme ani k nim neposkytneme licenci tře�m stranám vyjma případů spjatých s prodejem,
sloučením nebo přesunem produktové řady nebo divize, kdy předáme údaje kupující straně, aby vám mohla nadále
poskytovat příslušné služby. Aby se předešlo pochybnostem: Vaše osobní údaje nikdy neprodáme tře�m stranám pro
komerční účely.

Deiden�fikované, pseudonymizované, agregované a/nebo anonymizované údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými
podniky, vaším poskytovatelem zdravotní péče nebo klinikou, výzkumnými pracovníky tře�ch stran a vnitrostátními
zdravotnickými orgány nebo pojišťovnami, abychom doložili efek�vitu služeb nebo pro účely úhrady léčebných výloh.
Tyto informace nebudou využity k tomu, aby vás přímo iden�fikovaly.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje v reakci na oprávněné žádos� o informace státních orgánů,
v záležitostech týkajících se národní bezpečnos� nebo pokud to vyžadují právní předpisy. Pokud to připouš� či ukládají
právní předpisy, můžeme také údaje, které jsme od vás získali, zveřejnit, považujeme-li za nutné provést šetření,
přijmout příslušná preven�vní opatření nebo zabránit pro�právní činnos�, možnému podvodu, potenciálnímu
ohrožení bezpečnos� nějaké osoby, porušení tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo v případě důkazního
prostředku ve sporu, v němž jsme zainteresováni. Vaše osobní údaje mohou podléhat zahraničním právním předpisům
a přístup k nim mohou mít zahraniční vlády, soudy, orgány pro vymáhání práva a regulační orgány.

+Bezpečnost osobních údajů

Společnost Abbo� zavedla v rámci svých služeb bezpečnostní kontroly pro ochranu vašich osobních údajů před náhodným či
pro�právním zničením, náhodnou ztrátou, změnou, zveřejněním nebo přístupem.

Informace přijaté z vašeho zařízení ICM jsou před přenosem šifrovány, aby byla zachována jejich důvěrnost a bezpečnost.
Služby zahrnují různá bezpečnostní opatření k posílení bezpečnos� vašeho profilu pacienta a zabránění neoprávněnému
přístupu k osobním údajům nebo jejich zveřejnění. Přístup k vašemu profilu budou mít pouze osoby pověřené vaším
poskytovatelem zdravotní péče nebo klinikou, včetně jejich zmocněného personálu, a to pouze prostřednictvím jedinečných
iden�fikátorů a hesel. Společnost Abbo� zavedla různé bezpečnostní a přístupové kontroly, jejichž účelem je zajis�t, aby měly



k pseudonymizovaným, agregovaným a deiden�fikovaným údajům přístup pouze oprávněné osoby v rámci společnos�
Abbo�.

K přenosu různých souborů osobních údajů mezi zdravotnickými prostředky a zařízeními se systémy iOS nebo Android
používáme bezdrátovou technologii Bluetooth®1 verze 4.0 nebo vyšší. Pomocí technologie Bluetooth se přenášejí veškeré
informace související s hodnotami naměřenými vaším zařízením ICM.

Upozorňujeme, že v době pravidelné údržby mohou být služby nedostupné.

+Přeshraniční přenos osobních údajů

Informace shromážděné prostřednictvím služeb budou přeneseny do Spojených států amerických, kde budou následně
uloženy. Předpisy na ochranu osobních údajů v USA nemusejí chránit osobní údaje stejným způsobem jako předpisy Evropské
Unie, Velké Británie, Švýcarska nebo země vašeho trvalého pobytu.  Vaše osobní údaje budou přenášeny na základě
standardních smluvních ustanovení EU a Švýcarska.  Výslovně také souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů na servery
společnos� Abbo� ve Spojených státech amerických.

Pokud se na nás obrá�te s žádos� o technickou podporu, k vašim osobním údajům (včetně údajů o zdravotním stavu) získají
přístup naše týmy pro vzdálenou péči v USA, Evropské unii nebo Malajsii (přenosy dat do Malajsie se nevztahují na obyvatele
Evropské unie, Velké Británie nebo Švýcarska).  Přenos dat uvnitř společnos� Abbo� se řídí dohodou o přenosu dat, která
poskytuje odpovídající záruky.
 
POUŽÍVÁNÍM TÉTO APLIKACE A PŘIJETÍM TOHOTO OZNÁMENÍ A SOUHLASU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POTVRZUJETE,
ŽE JSTE BYLI INFORMOVÁNI O PŘENÁŠENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, ŠVÉDSKA
A/NEBO MALAJSIE (PŘENOSY DAT DO MALAJSIE SE NEVZTAHUJÍ NA OBYVATELE EVROPSKÉ UNIE, VELKÉ BRITÁNIE NEBO
ŠVÝCARSKA) A O PŘÍSTUPU K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM VČETNĚ INFORMACÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU, KTERÉ MOHOU BÝT
ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ VYŽADOVÁNY V REAKCI NA ŽÁDOST O PODPORU PODANOU VÁMI NEBO VAŠÍM LÉKAŘEM.
TYTO ZEMĚ NEMUSÍ POSKYTOVAT STEJNOU ÚROVEŇ OCHRANY VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAKOU ZARUČUJÍ ZÁKONY NA
OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUKROMÍ ZEMĚ VAŠEHO TRVALÉHO POBYTU.
 
+Jak společnost Abbo� rozesílá marke�ngové a jiné materiály

Pokud se nepřihlásíte k odběru našich informací o jiných produktech či službách, nebudeme vám tyto reklamní či
marke�ngové informace záměrně zasílat.  
 
Společnost Abbo� ani její přidružené podniky nebo poskytovatelé licence rovněž nebudou záměrně zasílat reklamní či
marke�ngové informace dětem.
 
Vaše osobní údaje neprodáváme tře�m stranám pro účely přímého marke�ngu.
 
Upozorňujeme, že vám můžeme zasílat nemarke�ngové informace o nezbytných aktualizacích aplikace a služeb nebo
o problémech, které se týkají bezpečnos� produktu.
 
+Jak společnost Abbo� chrání soukromí dě�

Poskytovatel zdravotní péče nebo klinika mohou do systému Merlin.net přihlašovat také dě�. Rodič nebo zákonný zástupce
může shromažďování osobních údajů dítěte včetně informací o zdravotním stavu kdykoli přerušit, a to tak, že kontaktuje
poskytovatele zdravotní péče nebo kliniku a požádá je, aby byl příslušný účet odstraněn. Tímto způsobem odstraníte účet
dítěte ze systému Merlin.net, společnost Abbo� si však ponechá agregované a deiden�fikované informace a podle požadavků
právních předpisů může uchovat i některé údaje osobní.

+Jak mohou jednotliví uživatelé získat přístup ke svým údajům a jak je mohou opravit; vaše práva

Chcete-li uplatnit jakákoli práva na ochranu údajů nebo soukromí, kontaktujte nejprve svého poskytovatele zdravotní péče
nebo kliniku. Společnost Abbo� nemůže opravovat či měnit jakékoli údaje z vašeho zařízení ICM, které již byly nahrány.

Podle místa trvalého pobytu můžete mít: (a) právo na přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme; (b) právo žádat,
abychom opravili jakékoli nepřesné osobní údaje, které o vás uchováváme; (c) právo na odstranění jakýchkoli osobních údajů,
které o vás uchováváme; (d) právo na omezení zpracovávání osobních údajů, které o vás uchováváme; (e) právo vznést
námitku pro� zpracovávání osobních údajů, které o vás uchováváme; a/nebo (f) právo získat jakékoli osobní údaje, které jste
nám na základě svého souhlasu poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat



o předání těchto údajů jiné společnos�. Upozorňujeme, že společnost Abbo� není podle právních předpisů povinna zavádět
nebo udržovat systémy technicky kompa�bilní s jinými společnostmi. Je možné, že společnost Abbo� nebude schopna přímo
předat vaše osobní údaje jiné společnos�.

Také dě� mají právo na přístup ke svým osobním údajům, které o nich uchováváme. Pokud nás o přístup k osobním údajům
dítěte požádá rodič nebo zákonný zástupce, můžeme vyhovět přímo jemu nebo ho odkázat na lékaře či kliniku jejich dítěte.
Vždy se budeme pokoušet ověřit si totožnost osoby žádající o přístup k údajům dítěte, a to buď u dítěte samotného, nebo
u rodiče či zákonného zástupce.

Chcete-li některé ze svých práv uplatnit, kontaktujte prosím nejprve svého poskytovatele zdravotní péče nebo kliniku jakožto
správce vašich osobních údajů pro účely poskytování lékařské péče. V případě, že jsme správcem vašich osobních údajů my,
můžete nás kontaktovat jakýmkoli způsobem uvedeným v čás� +Kontaktujte nás.

+Odstranění vašich údajů ze systému Merlin.net

Pokud vám bylo implantováno zařízení ICM, může vás poskytovatel zdravotní péče sledovat pouze prostřednictvím systému
Merlin.net. Pokud se tudíž rozhodnete nezaregistrovat do systému Merlin.net, ovlivní to schopnost vašeho poskytovatele
zdravotní péče sledovat váš stav a může �m být ovlivněna také jeho schopnost vás léčit.
 
Pokud chcete nechat své údaje ze systému Merlin.net odstranit, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče nebo kliniku.
Pokud požádáte o odstranění vašich údajů ze systému Merlin.net a stále používáte své zařízení ICM, váš poskytovatel zdravotní
péče nebude moci vzdáleně sledovat váš srdeční rytmus. Upozorňujeme, že pokud váš poskytovatel zdravotní péče nebo
klinika odstraní vaše údaje ze systému Merlin.net, ponecháme si agregované a deiden�fikované údaje a podle požadavků
právních předpisů můžeme uchovat i některé údaje osobní.

+Kontaktujte nás

Máte-li dotazy, obavy nebo s�žnos� týkající se zpracování vašich osobních údajů pro účely lékařské péče nebo chcete-li
uplatnit svá práva na ochranu údajů, obraťte se přímo na svého poskytovatele zdravotní péče nebo kliniku. 
 
Pokud máte dotazy, komentáře nebo s�žnos� ohledně našich opatření na ochranu soukromí, kontaktujte nás kliknu�m na
odkaz „Contact Us“ (Kontaktujte nás) na některé naší webové stránce nebo nám zašlete e-mail na adresu
cnprivacy@abbo�.com. Kontaktovat nás můžete také na adrese:
 
Adresát:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Pokud se nacházíte v EHP, Velké Británii nebo Švýcarsku, najdete příslušné kontaktní údaje níže, pod svou oblas�.
 
Pro uživatele v Brazílii: Pokud máte dotazy, komentáře nebo s�žnos� ohledně našich opatření na ochranu soukromí, nebo
chcete-li uplatnit kterékoli vaše právo uvedené v čás� +Jak mohou jednotliví uživatelé získat přístup ke svým údajům a jak je
mohou opravit; vaše práva, kontaktujte nás kliknu�m na odkaz „Contact Us“ (Kontaktujte nás) na některé naší webové
stránce nebo zašlete e-mail naší místní DPO, Julianě Ruggiero, na adresu privacybrasil@abbo�.com. Kontaktovat nás můžete
také na adrese:
 
Adresát: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566–905
 
 
Pokud se na nás obrá�te, uveďte prosím e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci v této aplikaci, a podrobný popis
své žádos�.
 
+Změny v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně přezkoumáváme. Pokud provedeme v našich opatřeních na ochranu
soukromí nějaké podstatné změny, uvedeme je v aktualizované verzi tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Na změny
v tomto Oznámení vás upozorníme e-mailem nebo prostřednictvím aplikace, jakmile ji znovu použijete.

Aniž by byla dotčena vaše práva vyplývající z platných právních předpisů, vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění
toto Oznámení o ochraně osobních údajů aktualizovat nebo upravit, aby zohledňovalo technologický pokrok, právní



a regulační změny a dobré obchodní prak�ky do takové míry, aby nebyla zasažena opatření na ochranu údajů stanovená
v tomto Oznámení.

+USTANOVENÍ SPECIFICKÁ PRO DANÝ STÁT

+USA

Společnost Abbo� působí jako obchodní partner vašeho poskytovatele zdravotní péče a na základě této spolupráce vám
poskytuje tuto aplikaci v souladu se zákonem o přenosu a uchovávání informací o zdravotním pojištění (Health Insurance
Portability and Accountability Act) a jeho prováděcími nařízeními (společně označovanými jako „HIPAA“). Zákon HIPAA
reguluje osobní údaje včetně informací o zdravotním stavu shromažďované prostřednictvím této aplikace a my můžeme
používat a sdělovat vaše osobní údaje v souladu s našimi povinnostmi jakožto obchodního partnera a podle ustanovení tohoto
Oznámení a souhlasu o ochraně osobních údajů.

+Kalifornie

Oddíl 1798.83 kalifornského občanského zákoníku umožňuje obyvatelům státu Kalifornie požadovat po určitých
společnostech, s nimiž navázali obchodní vztah, seznam všech tře�ch stran, kterým tyto společnos� během bezprostředně
předcházejícího kalendářního roku zpřístupnily určité osobní údaje, jež mohly vést k iden�fikaci konkrétní osoby, pro účely
přímého marke�ngu. Společnost Abbo� je povinna na žádost zákazníka odpovědět jen jednou během kteréhokoli
kalendářního roku. Pokud chcete takovou žádost podat, zašlete dopis pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu Privacy
Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  V žádos� prosím doložte, že jste obyvatelem státu Kalifornie,
a uveďte aktuální kalifornskou adresu, na kterou vám můžeme odpovědět. Upozorňujeme, že kalifornská práva na ochranu
soukromí se nevztahují na veškeré sdílení informací a naše reakce na vaši žádost bude obsahovat pouze dotčené sdílení
informací.
 
Pokud máte nějaké dotazy k tomu, jak společnost Abbo� dodržuje zákon California Consumer Privacy Act (CCPA, kalifornský
zákon na ochranu osobních údajů), a k právům, která vám z tohoto zákona plynou, navš�vte webovou stránku
h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

Úřad The Public Informa�on Access Agency (úřad pro přístup k veřejným informacím) je jakožto dozorčí orgán pro dodržování
zákona č. 25.326 příslušný ve věcech obvinění a s�žnos� vznesených osobami, jejichž práva byla dotčena při porušení platných
nařízení na ochranu osobních údajů.
 
+Austrálie

Pokud si přejete podat s�žnost na porušení zákona o ochraně soukromí, zásad Australian Privacy Principle (APP, australské
zásady ochrany soukromí) či našeho kodexu na ochranu soukromí nebo pokud máte nějaké dotazy či obavy ohledně našeho
Oznámení o ochraně osobních údajů nebo způsobu, jakým manipulujeme s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás pomocí
údajů uvedených výše a my podnikneme přiměřené kroky k prošetření a odpovědi.
Pokud nebudete s naší odpovědí spokojeni, můžete podat s�žnost úřadu komisaře pro informace. Navš�vte webovou stránku
h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, kde naleznete příslušné formuláře pro podávání s�žnos�, nebo
kontaktujte úřad komisaře pro informace. Pokud vás neupozorníme písemně a pokud to nebude v souladu se zákonem Privacy
Act 1988 (zákon o ochraně soukromí z roku 1988) (Cth), nebudeme vaše osobní údaje zveřejňovat v zámořských oblastech.
Vaše osobní údaje můžeme přenést do Spojených států amerických. Souhlasíte s �mto zveřejněním a s �m, že na základě
vašeho souhlasu přestává pla�t bod 8.1 zásad Australian Privacy Principle (australské zásady ochrany soukromí) a společnost
Abbo� není povinna přijímat přiměřená opatření, aby zajis�la, že zámořský příjemce tyto zásady APP v souvislos� s danými
informacemi neporušuje.
 
+Brazílie

V případě aktualizací tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, které by vyžadovaly nové udělení souhlasu, budete
informováni prostřednictvím kontaktů, které jste nám poskytli.
 
Souhlas: Aby bylo možné zpracovávat osobní údaje týkající se vašeho zdraví, musíte společnos� Abbo� poskytnout potvrzení
souhlasu s používáním aplikací. Kdykoli nás můžete kontaktovat na adrese privacy@abbo�.com a svůj souhlas odvolat.
 
Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů: Společnost Abbo� zpracovává vaše údaje na základě následujícího
právního základu stanoveného v zákoně Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):



souhlas se zpracováním informací o zdravotním stavu při vytváření účtu aplikace pro ukládání informací týkajících se
služeb;

souhlas se zpracováním informací souvisejících se zdravotním stavem, je-li to v případě, že kontaktujete naši linku
zákaznické podpory, nutné, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy nebo na vaši žádost o podporu, například při
řešení problémů s výkonem nebo v případě potřeby sdílet vaše informace s našimi zpracovateli tře�ch stran za účelem
vyřešení problémů se službami;

souhlas, je-li to v případě, že s námi sdílíte své diagnos�cké údaje / údaje o řešení problémů (včetně údajů týkajících se
zdravotního stavu) ze svého mobilního zařízení prostřednictvím aplikace, nutné, abychom mohli reagovat na vaši
žádost o podporu, například při diagnos�ce a řešení problémů s výkonem;

souhlas při sdílení vašich osobních údajů, včetně údajů týkajících se zdraví, s našimi partnery tře�ch stran;

oprávněné obchodní zájmy společnos� Abbo� a souhlas, když deiden�fikujeme, pseudonymizujeme, agregujeme
a/nebo anonymizujeme údaje, abychom lépe porozuměli tomu, jak se službami pracujete a jak je používáte.

Vaše práva: Chcete-li uplatnit kterékoli vaše právo uvedené v čás� +Jak mohou jednotliví uživatelé získat přístup ke svým
údajům a jak je mohou opravit; vaše práva a chystáte se nás kontaktovat pomocí e-mailu, uveďte prosím do předmětu e-
mailu příslušný účel (například „Žádost o opravu“, „Žádost o přístup“ nebo jiné příslušné právo). Budeme se snažit reagovat na
všechny přiměřené žádos� včas nebo alespoň v souladu s platnými právními požadavky. Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli
aspektem zpracování vašich osobních údajů společnos� Abbo�, máte právo podat s�žnost u svého místního úřadu pro
ochranu údajů.
 
+Čína (kromě Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu)

Přije�m nebo potvrzením tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů vyjadřujete, že jste byli poučeni o shromažďování
vašich osobních údajů včetně osobního iden�fikačního čísla a informací o zdravotním stavu a o používání vašich osobních
údajů způsoby zde uvedenými a výslovně s �mto shromažďováním a používáním souhlasíte.  V případě uživatelů mladších
14 let musí souhlas udělit jejich zákonný zástupce. Pokud zjis�me, že byly osobní údaje jakékoli osoby mladší 14 let
shromažďovány bez souhlasu jejího zákonného zástupce, co nejdříve příslušná data odstraníme.  Kdykoli můžete kontaktovat
svého poskytovatele zdravotní péče a svůj souhlas odvolat. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu bude mít vliv na schopnost
vašeho poskytovatele zdravotní péče vzdáleně sledovat vaše zařízení a může také ovlivnit vaši léčbu.  Pokud svůj souhlas
odvoláte, společnost Abbo� si ponechá agregované a deiden�fikované údaje a podle požadavků právních předpisů může
uchovat i některé údaje osobní.

 
Za určitých okolnos� nejsme z právního hlediska povinni získat váš souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních
údajů včetně informací o zdravotním stavu, a to v případě, že shromažďování a používání vašich osobních údajů:

souvisí se splněním povinnos�, které nám ukládá zákon a nařízení;

přímo souvisí s národní bezpečnostní nebo národní obranou;

přímo souvisí s veřejnou bezpečnos�, veřejným zdravím nebo významnými veřejnými zájmy;

přímo souvisí s vyšetřováním trestné činnos�, soudním s�háním či řízením nebo výkonem rozhodnu� atd.;

je nezbytné pro ochranu základních práv a zájmů jednotlivců (jako je právo na život a vlastnictví), kdy by získání vašeho
souhlasu nebylo proveditelné;

zahrnuje osobní údaje, které jste vy nebo vaši pacien� či jejich zákonní zástupci (v případě dě� mladších 14 let)
zpřístupnili veřejnos�;

zahrnuje osobní údaje, které byly získány z legi�mních veřejně přístupných zdrojů, jako jsou legi�mní zpravodajské
příspěvky nebo zpřístupněné vládní informace;

je nezbytné pro uzavření a vykonávání smlouvy na základě vaší žádos� nebo žádos� vašeho pacienta či jeho zákonného
zástupce, pokud daný pacient ještě nedosáhl věku 14 let; nebo

je nezbytné pro udržování bezpečného a stabilního provozu poskytovaných produktů nebo služeb, jako je odhalování
a řešení jejich technických závad.

Kromě práv, která vám plynou z tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, máte také tato práva:

Právo vznést námitku pro� rozhodnu� učiněnému výhradně na základě automa�zovaného zpracování. Za určitých
okolnos� máte právo neřídit se rozhodnu�m, které bylo učiněno výhradně na základě automa�zovaného zpracování
bez zásahu člověka.



Pokud máte nějaký dotaz nebo byste chtěli uplatnit některé z těchto práv v souvislos� se svými osobními údaji včetně
informací o zdravotním stavu, kontaktujte nejprve svého poskytovatele zdravotní péče. Pokud se obrá�te na nás, vynasnažíme
se ve spolupráci s vaším poskytovatelem zdravotní péče včas vyhovět všem odůvodněným žádostem v souladu s platnými
právními požadavky. Za opakované žádos� během období 3 měsíců si můžeme účtovat přiměřený administra�vní poplatek.
Dojde-li v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů k významným změnám, můžeme tyto změny zveřejnit formou veřejného
oznámení.
 
Neodůvodněné či opakované žádos� o uplatnění práv nemusíme zpracovat. Vaši žádost nebudeme schopni zpracovat, pokud:

souvisí s povinnostmi, které nám ukládají platné právní předpisy a nařízení;

přímo souvisí s národní bezpečnos� nebo národní obranou;

přímo souvisí s veřejnou bezpečnos�, veřejným zdravím nebo významnými veřejnými zájmy;

přímo souvisí s vyšetřováním trestné činnos�, soudním s�háním, rozsudkem a výkonem rozhodnu�;

máme dostatečné důvody domnívat se, že nejednáte v dobré víře nebo chcete svého práva zneužít;

vyhovění vaší žádos� by výrazně poškodilo vaše zákonné zájmy či zákonné zájmy jiných osob nebo organizací; nebo

zasahuje do našich obchodních tajemství.

Pokud nedojde k odstranění vašich osobních údajů na základě vaší žádos� nebo právních předpisů, společnost Abbo� může
uchovat jakékoli vaše poskytnuté údaje včetně informací o zdravotním stavu za účelem zlepšení pokynů k léčbě pro pacienty,
kteří používají tuto aplikaci a produkty společnos� Abbo� související se srdcem.
 
Osobní údaje včetně informací o zdravotním stavu, které naše společnost vygenerovala a shromáždila v Číně (kromě
Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu), jsou v Číně také uloženy (kromě Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu). Vzhledem k tomu, že
společnost Abbo� působí po celém světě, vaše osobní údaje mohou být předány a zpřístupněny subjektům, které se nacházejí
mimo Čínu (kromě Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu).

 
Abychom ochránili vaše osobní údaje včetně informací o zdravotním stavu, zavedli jsme komplexní bezpečnostní program,
který ve všech ohledech vyhovuje platným právním předpisům a postupům v daném odvětví. Podnikneme veškeré komerčně
přiměřené kroky, abychom neshromažďovali žádné osobní údaje včetně informací o zdravotním stavu, které nejsou relevantní
pro účely uvedené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, a vaše osobní údaje včetně informací o zdravotním stavu
budeme uchovávat pouze po dobu zde uvedenou nebo déle, budou-li to vyžadovat platné právní předpisy. Budeme
aktualizovat a zveřejňovat informace o bezpečnostním riziku a posouzení bezpečnostních dopadů na osobní údaje v souladu
s platnými právními předpisy.
 
V případě bezpečnostního incidentu souvisejícího s vašimi osobními údaji včetně informací o zdravotním stavu vás budeme
v souladu s platnými právními předpisy včas kontaktovat e-mailem nebo jiným dostupným způsobem, předáme vám obecné
informace o incidentu a jeho možném dopadu a o nápravných opatřeních, která jsme provedli a provedeme, a doporučíme
vám, jak můžete zmírnit případná rizika a dopad. Bude-li to požadováno, můžeme takový incident a nápravná opatření ohlásit
regulačnímu orgánu.
 
+Evropský hospodářský prostor, Velká Británie, Kajmanské ostrovy, Švýcarsko a Thajsko

Vaše osobní údaje při poskytování našich služeb vašemu lékaři nebo klinice zpracováváme jako zpracovatel a můžeme mít
přístup k vašim zdravotním údajům, abychom vašemu lékaři nebo klinice poskytli technickou a zákaznickou podporu. 
 
Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů: Společnost Abbo� zpracovává vaše osobní údaje včetně informací
o zdravotním stavu jako správce na těchto právních základech stanovených nařízením GDPR:

pokud je to nezbytné pro podporu vašeho poskytovatele zdravotní péče při stanovení lékařské diagnózy na základě
naší smlouvy s ním a v souladu s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem, abychom vám mohli aplikaci poskytovat;

na základě vašeho souhlasu, a pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy (Licenční smlouvy s koncovým uživatelem),
abychom mohli vést záznamy o vaší komunikaci se společnos� Abbo� v případě, že ji kontaktujete přímo; a

abychom vašemu poskytovateli zdravotní péče mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy s ním včetně zákaznické
podpory;

abychom vašemu poskytovateli zdravotní péče mohli poskytovat služby vyplývající ze smlouvy s ním a v zájmu
veřejnos� v oblas� veřejného zdraví, pokud to vyžadují unijní a vnitrostátní právní předpisy upravující používání
a klasifikaci zdravotnických prostředků, a rovněž pro účely sledování zdravotnických prostředků po uvedení na trh
a řízení kvality včetně vývoje, zlepšování, bezpečnos�, výkonu a vigilance produktu;



pokud je to nezbytné pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků; a

pokud je to nezbytné z důvodu významného veřejného zájmu, jak vyžadují platné právní předpisy.

Když vám poskytovatel zdravotní péče vytvořil v systému Merlin.net profil pacienta, udělili jste svůj výslovný souhlas s �m, že
společnost Abbo� deiden�fikuje, pseudonymizuje, agreguje a/nebo anonymizuje vaše osobní údaje pro účely výzkumu. Tyto
deiden�fikované či pseudonymizované, agregované, sta�s�cké a/nebo anonymizované údaje používáme k těmto výzkumným
účelům:

zlepšování kvality, bezpečnos� a efek�vity našich zařízení a systémů a napomáhání vývoji inova�vní a efek�vní léčby
srdečních onemocnění v rámci zájmu veřejnos� v oblas� veřejného zdraví;

provádění výzkumu pro sta�s�cké a analy�cké účely a sdílení údajů s výzkumnými pracovníky tře�ch stran, subjekty
nebo odborníky poskytujícími zdravotní péči nebo orgány ochrany veřejného zdraví;

pro oprávněné obchodní zájmy společnos� Abbo� v oblas� zhodnocení efek�vity služeb a způsobu jejich poskytování
a používání;

pro oprávněné obchodní zájmy společnos� Abbo� v oblas� ověřování funkčnos� a upgradů služeb včetně jejich
sledování a zlepšování jejich bezpečnos� a zabezpečení;

výzkum, vývoj a testování zařízení včetně nových a stávajících prvků a funkcí a testování a zlepšování služeb a zařízení
pro potřeby vývoje produktu, analýzy dat, sta�s�ky a průzkumu; a

v zájmu veřejnos� v oblas� veřejného zdraví včetně případů, kdy se na tyto služby a zařízení vztahuje možnost úhrady
léčebných výloh či sociální zabezpečení, pojištění nebo veřejné financování.

Máte-li zájem o další informace, přečtěte si část +Výzkum.
 
Vaše osobní údaje zpracováváme také jako zpracovatel, a to jménem vašeho poskytovatele zdravotní péče. Váš poskytovatel
zdravotní péče zpracovává vaše osobní údaje na tomto právním základu v rámci unijního nebo vnitrostátního práva:

poskytování lékařské péče včetně dlouhodobé léčby pomocí sledování vašeho zařízení a vašeho stavu, které vašemu
poskytovateli zdravotní péče usnadňuje vaši léčbu;

umožnění přístupu společnos� Abbo� k vašim osobním údajům, aby mohla poskytovat ke službám technickou
podporu, a využi� technické a klinické podpory, jako je například pomoc při upgradování nebo odstraňování chyb
a problémů týkajících se služeb nebo při interpretaci dat; a

pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy.

Zkratka „GDPR“ označuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) jakožto prováděcí předpisy pro členské státy
EU, v případě Velké Británie pak tato zkratka odkazuje na zákon Velké Británie o ochraně osobních údajů z roku 2018 (UK Data
Protec�on Act 2018) v případném pozdějším znění.  Pokud jsme výše uvedli zemi, která se nachází mimo Evropskou Unii, bylo
tomu tak proto, že zákony těchto zemí jsou podstatně podobné nebo téměř shodné s nařízením GDPR.
 
Přenosy dat: Informace shromážděné prostřednictvím služeb budou přeneseny do Spojených států amerických, kde budou
následně uloženy. Pokud požádáte o technickou podporu, k vašim osobním údajům (včetně údajů o zdravotním stavu) získají
přístup pouze naše týmy pro vzdálenou péči v USA nebo Švédsku.  Vaše osobní údaje budou přenášeny na základě
standardních smluvních ustanovení EU.  

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů: Kontaktní údaje našeho evropského pověřence pro ochranu osobních údajů
spolu s dalšími užitečnými kontaktními informacemi jsou k dispozici na adrese www.eu-dpo@abbo�.com.
Vaše práva: Chcete-li uplatnit kterékoli vaše právo uvedené v čás� +Jak mohou jednotliví uživatelé získat přístup ke svým
údajům a jak je mohou opravit; vaše práva a chystáte se nás kontaktovat pomocí e-mailu, uveďte prosím do předmětu e-
mailu příslušný účel (například „Žádost o opravu“, „Žádost o přístup“ nebo jiné příslušné právo). Budeme se snažit reagovat na
všechny přiměřené žádos� včas nebo alespoň v souladu s platnými právními požadavky. Pokud nejste spokojeni s jakýmkoli
aspektem zpracování vašich osobních údajů společnos� Abbo�, máte právo podat s�žnost u svého místního úřadu pro
ochranu údajů.
 
+Zástupci EU

Společnost Pacese�er, Inc., jmenovala jako své zástupce v příslušných zemích tyto společnos�:
 

Země Jméno zástupce Adresa zástupce



Země Jméno zástupce Adresa zástupce

Rakousko,
Rumunsko

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

Belgie,
Lucembursko

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

Bulharsko,
Chorvatsko,
Kyperská
republika, Česká
republika, Island,
Lotyšsko, Malta,
Slovensko,
Slovinsko

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Řecko Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(obchodní název: Abbo� Medical
Hellas Ltd.)  V řeč�ně: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης a
obchodní název Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Maďarsko Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (zkrácený název: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

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

Polsko Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

Španělsko 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 (Obchodní
kancelář)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Registrovaná kancelář)

 
+Velká Británie



Podle zákona o vystoupení z Evropské Unie z roku 2020 (European Union Withdrawal Act 2020) bude ve Velké Británii pla�t
právo Evropské Unie do 31. prosince roku 2020. Zavedeme příslušná opatření na ochranu, která se budou vztahovat na přenos
vašich osobních údajů do Spojených států amerických.  Místním zástupcem naší společnos� je Abbo� Medical U.K. Limited,
Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Velká Británie.
 
+Alžírsko, Chile, Kolumbie, Maroko, Pákistán, Panama, Paraguay, Saúdská Arábie, Trinidad a Tobago a Tunisko

K obecnému zpracovávání vašich osobních údajů potřebuje společnost Abbo� váš souhlas. Přije� ujednání tohoto Oznámení
o ochraně osobních údajů bude považováno za váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů způsobem zde popsaným.
Pokud chcete svůj účet ze systému Merlin.net odstranit, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče nebo kliniku.
Upozorňujeme, že pokud svůj účet odstraníte, ponecháme si agregované a deiden�fikované údaje a podle požadavků právních
předpisů můžeme uchovat i některé údaje osobní.

+Francie

Společnost Pacese�er, Inc., se zaregistrovala u státní francouzské agentury pro elektronické zdravotnictví ASIP Santé pro účely
hostování údajů o zdravotním stavu včetně těchto činnos�:

1. poskytování a údržba provozního stavu reálných míst podporujících fyzickou infrastrukturu informačního systému
používaného ke zpracování dat o zdravotním stavu, které mají být uloženy;

2. poskytování a údržba provozního stavu fyzické infrastruktury informačního systému používaného ke zpracovávání dat
o zdravotním stavu;

3. poskytování a údržba provozního stavu pla�ormy pro hostování instance informačního systému;

4. poskytování a údržba provozního stavu virtuální infrastruktury informačního systému používaného ke zpracovávání dat
o zdravotním stavu;

5. správa a provoz informačního systému obsahujícího data o zdravotním stavu;

6. ukládání dat o zdravotním stavu.

Správcem vašich osobních údajů pro účely lékařské péče je váš lékař nebo klinika.  Společnost Pacese�er, Inc., (přidružený
podnik společnos� St. Jude Medical, LLC, a stoprocentní dceřiný podnik společnos� Abbo� Laboratories, Inc.) se sídlem na
adrese 15900 Valley View Court, Sylmar, Kalifornie 91342, USA spravuje osobní údaje, (1) aby vám mohla poskytovat tuto
aplikaci; (2) aby dodržela právní povinnos� včetně závazků, které se vztahují k bezpečnos�, kvalitě a zlepšování zdravotních
prostředků; a (3) aby mohla provádět výzkum poté, co byly osobní údaje deiden�fikovány, pseudonymizovány, agregovány
a/nebo anonymizovány, aby neumožňovaly iden�fikovat vás podle jména. Výzkum provádíme, abychom lépe porozuměli
tomu, jak naše produkty a služby používáte a poznali jejich efek�vitu, a pro účely studií, které vycházejí z reálných poznatků.
Máte-li zájem o více informací, přečtěte si níže čás� +Používání vašich osobních údajů společnos� Abbo�, +Zdravotnické
prostředky a další právní požadavky, +Výzkum a +Uchovávání osobních údajů. Místním zástupcem naší společnos� je Abbo�
Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Francie.
 
+Japonsko

Společnost Abbo� vyžaduje váš souhlas k manipulaci s „osobními informacemi vyžadujícími zvláštní péči“ (v tomto Oznámení
o ochraně osobních údajů uvedenými jako informace o zdravotním stavu) a k předání vašich osobních údajů včetně informací
o zdravotním stavu tře� straně mimo Japonsko (kromě přenosů do EU, pro které japonská vláda vydala rozhodnu�
o odpovídající ochraně). Přije�m nebo potvrzením tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů vyjadřujete souhlas se
zpracováním svých osobních údajů včetně informací o zdravotním stavu způsobem zde popsaným.  Kdykoli můžete
kontaktovat svého poskytovatele zdravotní péče a svůj souhlas odvolat. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu bude mít vliv na
schopnost vašeho poskytovatele zdravotní péče vzdáleně sledovat vaše zařízení a může také ovlivnit vaši léčbu.  Pokud svůj
souhlas odvoláte, společnost Abbo� si ponechá agregované a deiden�fikované údaje a podle požadavků právních předpisů
může uchovat i některé údaje osobní.

+Jihoafrická republika

Máte právo podat s�žnost orgánu pro regulaci informací (Informa�on Regulator) ohledně zpracovávání vašich osobních údajů
na adrese: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIE, tel.: 012 406 4818, fax:
086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Korejská republika



Přije�m nebo potvrzením tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů vyjadřujete, že jste byli seznámeni se zde uvedeným
obsahem a výslovně s ním souhlasíte. V případě uživatelů mladších 14 let musí souhlas udělit jejich zákonný zástupce. Pokud
chcete svůj účet ze systému Merlin.net odstranit, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče. Upozorňujeme, že pokud
svůj účet odstraníte, ponecháme si agregované a deiden�fikované údaje a podle požadavků právních předpisů můžeme
uchovat i některé údaje osobní.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů uvádí informace o shromažďování a používání vašich osobních údajů včetně
informací o zdravotním stavu, o jejich poskytování tře�m stranám, o outsourcování jejich zpracování a o jejich přeshraničním
přenosu společnos� Pacese�er, Inc., v souvislos� s poskytováním aplikace a služeb. Všechny následující kategorie zpracování
osobních údajů včetně informací o zdravotním stavu jsou pro účely poskytování aplikace a služeb nezbytné. Pokud se
rozhodnete se zpracováváním nesouhlasit, nebudete proto moci aplikaci ani služby využívat.

Svůj souhlas s následujícími kategoriemi můžete vyjádřit hromadně přije�m nebo potvrzením tohoto Oznámení o ochraně
osobních údajů:

(Nezbytné) Souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů včetně informací o zdravotním stavu způsoby
popsanými v částech +Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, +Přístup společnos� Abbo� k osobním
údajům při poskytování služeb vašemu poskytovateli zdravotní péče, +Používání vašich osobních údajů společnos�
Abbo�, +Zdravotnické prostředky a další právní požadavky, +Výzkum

(Nezbytné) Souhlas se shromažďováním a používáním informací o zdravotním stavu způsoby popsanými v částech
+Shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů, +Přístup společnos� Abbo� k osobním údajům při
poskytování služeb vašemu poskytovateli zdravotní péče, +Používání vašich osobních údajů společnos� Abbo�,
+Zdravotnické prostředky a další právní požadavky, +Výzkum

(Nezbytné) Souhlas s přeshraničním přenosem a poskytováním dat o zdravotním stavu (citlivých údajů) tře�m stranám
způsoby popsanými v částech +Ukládání dat, +Zveřejňování osobních údajů z naší strany, +Přeshraniční přenos
osobních údajů

Kdykoli můžete kontaktovat svého poskytovatele zdravotní péče a svůj souhlas odvolat. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu
bude mít vliv na schopnost vašeho poskytovatele zdravotní péče vzdáleně sledovat vaše zařízení a může také ovlivnit vaši
léčbu.  Pokud svůj souhlas odvoláte, společnost Abbo� si ponechá agregované a deiden�fikované údaje a podle požadavků
právních předpisů může uchovat i některé údaje osobní.

+Ukrajina

Společnost Abbo� vyžaduje váš souhlas ke zpracování vašich osobních údajů vyjma případů, kdy nám zpracování údajů ukládá
zákon, jak je popsáno v čás� +Zdravotnické prostředky a další právní požadavky. Přije� ujednání tohoto Oznámení o ochraně
osobních údajů bude považováno za váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů způsobem zde popsaným. Pokud
chcete nechat své údaje ze systému Merlin.net odstranit, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče nebo kliniku.
Upozorňujeme, že požádáte-li svého poskytovatele zdravotní péče nebo kliniku o odstranění vašich údajů ze systému
Merlin.net, ponecháme si agregované a deiden�fikované údaje a podle požadavků právních předpisů můžeme uchovat
i některé údaje osobní.
 

KONEC OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ÚČELEM TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
JE SDĚLIT VÁM, JAK SPOLEČNOST ABBOTT ZPRACOVÁVÁ A POUŽÍVÁ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE.  NEJEDNÁ SE
O SMLOUVU ANI SOUČÁST NÁSLEDUJÍCÍ LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM.

 

Mobilní aplikace myMerlinTM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

Datum verze: Duben 2021

Upozorňujeme, že nadpisy slouží v této smlouvě pouze pro vaši orientaci a nevymezují, nedefinují ani plně neobjasňují
jednotlivé čás�.
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1. Úvod

Pečlivě si přečtěte tuto Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (dále jen „smlouva“), než přijmete její podmínky
a nainstalujete si aplikaci myMerlinTM (dále jen „aplikace“).  Aplikace propojuje váš vložitelný srdeční monitor (dále jen
„zařízení ICM“) se systémem péče o pacienty Merlin.net™ (dále jen „služby“) a přenáší mezi nimi data.  Data odesílaná
prostřednictvím aplikace budou přenesena do USA a zde budou uložena.

Než budete moci začít aplikaci používat, budete požádáni o přije� této smlouvy. KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJMOUT“
NÍŽE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU.  POKUD S TOUTO SMLOUVOU NESOUHLASÍTE, NEUDĚLÍME VÁM LICENCI
K APLIKACI A APLIKACI NESMÍTE POUŽÍVAT (ANI SE O TO POKOUŠET).

PŘIJETÍM TÉTO SMLOUVY A POUŽÍVÁNÍM APLIKACE POTVRZUJETE, ŽE JSTE DOSÁHLI ZÁKONNÉHO VĚKU PRO UZAVŘENÍ
TÉTO SMLOUVY, A VYJADŘUJETE SOUHLAS SAMI ZA SEBE NEBO ZA JINOU OSOBU, ZA NÍŽ MÁTE OPRÁVNĚNÍ UZAVŘÍT TUTO
PRÁVNĚ ZÁVAZNOU SMLOUVU. POKUD MÁ BÝT TATO APLIKACE POUŽÍVÁNA DÍTĚTEM, MUSEJÍ SI TUTO SMLOUVU PŘEČÍST
RODIČE NEBO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ZODPOVÍDAJÍCÍ ZA PÉČI O DÍTĚ.



POKUD APLIKACI JAKO JEDNOTLIVEC INSTALUJETE, POUŽÍVÁTE NEBO K NÍ JINAK PŘISTUPUJETE JMÉNEM NEBO VE PROSPĚCH
SPOLEČNOSTI, PARTNERSTVÍ NEBO JINÉHO SUBJEKTU, S NÍMŽ JSTE SPOJENI (DÁLE JEN „ORGANIZACE“), VYJADŘUJETE
SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU ZA SEBE I ZA TUTO ORGANIZACI A PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE SE, ŽE MÁTE ZÁKONNÉ
OPRÁVNĚNÍ UZAVŘÍT TUTO SMLOUVU ZA DANOU ORGANIZACI. 

Pojmy „vy“, „vaše“ nebo „uživatel“ v této smlouvě zahrnují jak jednotlivce, který aplikaci používá, tak tuto případnou
organizaci. 

PŘEČTĚTE SI ROVNĚŽ (A) VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V ČÁSTI 6, 7 A 22 A (B) VYLOUČENÍ ZÁRUKY V ČÁSTI 21.
TYTO ČÁSTI UVÁDĚJÍ OMEZENÍ VAŠICH PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY A NAŠÍ ODPOVĚDNOSTI.

Tato smlouva je právně závaznou smlouvou mezi vámi a společnos� Abbo� týkající se vašeho používání aplikace.  Smlouva
se vztahuje na:

vaši instalaci a používání aplikace (včetně všech jejích aktualizací, upgradů, oprav chyb nebo upravených verzí) na
mobilním zařízení a

všechny příručky, návody, popisy, specifikace a další materiály v �štěné či elektronické podobě poskytnuté
společnos� Abbo� (dále jen „dokumentace“), které popisují používání aplikace nebo se ho týkají.

Přije�m této smlouvy a použi�m aplikace v mobilním zařízení souhlasíte, že (a) použi� se vztahuje k vyhodnocení a/nebo
klinickému použi� aplikace se zařízením ICM, a (b) pokud aplikaci používáte ke klinickým účelům, zařízení ICM vám
předepsal poskytovatel zdravotní péče.  Aplikace je určena výhradně pro použi� se zařízeními ICM společnos� Abbo�.

Data přístupná v aplikaci nebo jejím prostřednictvím mohou obsahovat technické nepřesnos� nebo typografické chyby.
Aplikace může být bez upozornění změněna nebo aktualizována. Tuto smlouvu můžeme kdykoli změnit. Na tuto změnu
budete upozorněni v průběhu vašeho následujícího použi� aplikace. Bude vám poskytnuta možnost odsouhlasit změny.

2. Klíčové pojmy této smlouvy

Následující klíčové pojmy mají v této smlouvě význam uvedený níže:

Aplikace. Mobilní aplikace myMerlinTM v pravidelných intervalech přijímá a vysílá data ze zařízení ICM, případně vám
umožňuje manuálně odeslat data ze zařízení ICM do systému vzdáleného monitorování Merlin.net™ PCN. 

Data nebo údaje. Vaše osobní údaje včetně údajů o zdravotním stavu a veškeré další informace, které jsou prostřednictvím
aplikace k dispozici nebo jsou v aplikaci uloženy, včetně informací, které do aplikace zadáte, některých informací týkajících se
zařízení ICM nebo získaných jeho prostřednictvím a zobrazovaných nebo přenášených prostřednictvím aplikace a některých
informací týkajících se mobilního zařízení.

Mobilní zařízení. Chytrý telefon nebo jiné přenosné zařízení, ať už ve vašem osobním vlastnictví, nebo zapůjčené klinikou či
poskytovatelem zdravotní péče nebo společnos� Abbo� či jejím jménem, na kterém je nainstalována a používána aplikace
(například mobilní digitální zařízení Apple‡ iPhone‡ nebo Samsung‡ Galaxy‡).

Pojmy „uživatel“, „vy“, „váš“ a/nebo „vaše“. Každý jednotlivý uživatel aplikace se zařízením ICM od společnos� Abbo�.

Pojmy „my“, „nás“, „náš“, „naše“ a/nebo „společnost Abbo�“. Pacese�er, Inc., stoprocentní dceřiný podnik společnos�
Abbo� Laboratories. Pojmy „my“, „nás“, „náš“ a „naše“ se mohou vztahovat také na společnost Pacese�er, Inc., St. Jude
Medical, LLC, a přidružené společnos� Abbo�, včetně místní přidružené společnost Abbo� a center technické podpory
systému Merlin.net™ PCN, pokud se podílejí na poskytování služeb. Definice pojmů „my“, „nás“, „náš“ a „naše“ nesmí být
vykládána tak, že místní přidružený podnik Abbo� nebo jiné přidružené podniky Abbo� jsou smluvními stranami této
smlouvy. 

Všechna slova uvedená za výrazy „včetně“, „zejména“, „například“ nebo jinými podobnými výrazy musí být považována za
ilustra�vní příklady, které nijak neomezují obecnou platnost příslušných obecných slov.

3. Vaše osobní údaje

NA VAŠE POUŽITÍ APLIKACE A SLUŽEB SE TAKÉ VZTAHUJE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V APLIKACI, KDE JE
POPSÁNO, JAKÝM ZPŮSOBEM NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI VČETNĚ ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU, KTERÉ NÁM
POSKYTUJETE PROSTŘEDNICTVÍM POUŽÍVÁNÍ APLIKACE.



Pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru („EHP“), Velké Británii, Mexiku a Švýcarsku: Správcem vašich osobních
údajů včetně údajů o zdravotním stavu přenášených prostřednictvím aplikace a služeb je vaše klinika a/nebo poskytovatel
zdravotní péče. Seznamte se se zásadami ochrany osobních údajů vaší kliniky nebo poskytovatele zdravotní péče a obracejte
se na ně s veškerými dotazy týkajícími se zpracování těchto údajů. Informace o tom, jakým způsobem společnost Abbo�
zpracovává vaše údaje, najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci.

Společnost Abbo� je také správcem vašich osobních údajů včetně údajů o zdravotním stavu pro konkrétní a omezené účely
zpracování, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně osobních údajů v aplikaci. V aplikaci je vyžadován váš výslovný souhlas,
který slouží jako právní základ umožňující společnos� Abbo� deiden�fikovat, pseudonymizovat, agregovat a/nebo
anonymizovat vaše osobní údaje pro účely analýzy dat. Pokud jste byli požádáni o souhlas se zpracováním osobních údajů,
můžete tento souhlas kdykoli odvolat �m, že nás kontaktujete. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování
založeného na souhlasu poskytnutém před odvoláním. Upozorňujeme také, že pokud souhlas odvoláte, společnost Abbo�
přestane pouze zpracovávat vaše osobní údaje spojené s odvoláním souhlasu. Společnost Abbo� bude nadále zpracovávat
vaše osobní údaje, pokud k tomu má smluvní nebo právní povinnost, například k zajištění souladu s právními předpisy
upravujícími použi� zdravotnických prostředků v EHP, Velké Británii, Švýcarsku nebo jiné takové jurisdikci.

4. Informace o aplikaci a systému Merlin.net™ PCN

Výrobcem vašeho zařízení ICM je společnost Abbo�. Společnost Abbo� vyvinula aplikaci a je držitelem příslušných oprávnění
a/nebo registrací vyžadovaných platnými zákony.

Aplikace umožňuje rychlý, automa�zovaný přenos informací získaných z vašeho zařízení ICM a nahraných pomocí aplikace do
soukromé a zabezpečené databáze.  Prostřednictvím systému Merlin.net™ PCN může váš lékař zjis�t, kdy se změní rytmus
vašeho srdce.  Pomocí aplikace můžete také zaznamenat své vlastní příznaky, když se necí�te dobře, například když se vám
točí hlava, máte pocit na omdlení, zadýcháváte se nebo máte pocit, že se vám třepotá srdce nebo že bije velmi rychle. 
Aplikace automa�cky odesílá klinice údaje o vašem srdečním rytmu na základě nastavení určeného vaším poskytovatelem
zdravotní péče.  Aplikace umožňuje vašemu poskytovateli zdravotní péče sledovat váš srdeční rytmus a vaše příznaky
a upravovat podle toho vaši léčbu, aniž byste museli příliš často navštěvovat kliniku osobně.  Mobilní zařízení musí být

připojeno k sí� Wi-Fi nebo k mobilním datům a bezdrátová technologie Bluetooth®
[1]

 musí být v zapnutém režimu, aby se
vaše zařízení ICM mohlo spárovat a komunikovat s aplikací, a musíte používat aplikaci, aby poskytovatel zdravotní péče
mohl na dálku sledovat údaje o vašem srdečním rytmu.

 

5. Registrace aplikace

Při registraci musíte do aplikace zadat některé své osobní údaje, včetně data narození a sériového čísla zařízení ICM
prostřednictvím obrazovky aplikace, a informace z vašeho profilu pacienta systému Merlin.net™ PCN, konkrétně e-mailovou
adresu a telefonní číslo (dále jen „registrační údaje“).  Při jakémkoli dalším párování aplikace s vaším zařízením ICM, například
když si pořídíte nový chytrý telefon, může být nutné získat autorizační kód a spárovat aplikaci se zařízením ICM, abyste ji mohli
používat.  Zavazujete se poskytnout nám při registraci správné a úplné údaje. Berete na vědomí a souhlasíte s �m, že aplikace
je určena k osobnímu použi� pro jednotlivce.  Pokud se dozvíte o bezpečnostním incidentu nebo úniku dat s dopadem na váš
účet v aplikaci, například pokud se domníváte, že došlo k úniku vašich registračních údajů, musíte nám to neprodleně oznámit.

6. Nejedná se o lékařské poradenství

APLIKACE ANI SLUŽBY DOSTUPNÉ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM NEPŘEDSTAVUJÍ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY PRO PACIENTA.
UŽIVATELÉ MUSEJÍ VZÍT NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE PŘEDSTAVUJE SLUŽBU SPRÁVY INFORMACÍ, KTERÁ UMOŽŇUJE
MONITOROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ ICM POSKYTOVATELEM ZDRAVOTNÍ PÉČE.  APLIKACE NESLOUŽÍ JAKO NÁHRADA
PROFESIONÁLNÍHO LÉKAŘSKÉHO PORADENSTVÍ A SPOLEČNOST ABBOTT PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE NEPOSKYTUJE ANI
NEDODÁVÁ SLUŽBY ZDRAVOTNÍ PÉČE. JEDNOTLIVCI BY SE MĚLI VŽDY OBRACET NA SVÉHO KVALIFIKOVANÉHO
POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE S VEŠKERÝMI DOTAZY OHLEDNĚ ZDRAVOTNÍHO STAVU, VČETNĚ VŠECH DOTAZŮ
TÝKAJÍCÍCH SE ONEMOCNĚNÍ SRDCE.  NA ZÁKLADĚ DAT ANI JINÝCH INFORMACÍ PŘENÁŠENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM
APLIKACE NEBO V NÍ OBSAŽENÝCH BYSTE NIKDY NEMĚLI IGNOROVAT PROFESIONÁLNÍ LÉKAŘSKÁ DOPORUČENÍ ANI
ODKLÁDAT KONZULTACI S LÉKAŘEM. Jsou-li vaše údaje nepravidelné nebo pokud dojde k jiným změnám vašeho zdravotního
stavu v souvislos� se srdcem či jiným způsobem, měli byste se řídit obvyklými pokyny stanovenými vaším lékařem. 

UŽIVATELŮM NEPOSKYTUJEME LÉKAŘSKÉ PORADENSTVÍ ANI ZDRAVOTNÍ PÉČI. V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA NÁHLOU
ZDRAVOTNÍ PŘÍHODU VOLEJTE SVÉMU POSKYTOVATELI ZDRAVOTNÍ PÉČE NEBO MÍSTNÍ ZÁCHRANNOU SLUŽBU.
SPOLEČNOST ABBOTT NEMÁ POVINNOST INFORMOVAT POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE NA ZMĚNY VE VAŠICH



ÚDAJÍCH.  Naši pracovníci technické podpory nejsou kvalifikováni ani oprávněni sdělovat vám informace o podstatě, významu
nebo možných souvislostech jakýchkoli dat dostupných v rámci aplikace nebo přenášených aplikací.

Aplikace má pomáhat jednotlivcům a jejich poskytovatelům zdravotní péče lépe zvládat srdeční rytmus díky informacím,
analýze a komunikaci. Předání údajů, poskytnu� zpětné vazby, diskuse a doporučení vyšetření a možnos� léčby je výhradně na
vás a vašem poskytovateli zdravotní péče. Společnost Abbo� nedoporučuje ani nepropaguje žádná konkrétní vyšetření,
produkty, postupy nebo názory.  VAŠE ROZHODNUTÍ JEDNAT NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ PŘENÁŠENÝCH DO APLIKACE NEBO V NÍ
ULOŽENÝCH, NEBO INFORMACÍ PŘIJATÝCH OD ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ ČI DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI ABBOTT JE NA VAŠE
VLASTNÍ RIZIKO.

PRO UŽIVATELE V EHP, VELKÉ BRITÁNII A ŠVÝCARSKU:  INFORMACE DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE
NEPŘEDSTAVUJÍ ELEKTRONICKÉ ZDRAVOTNÍ ZÁZNAMY.  POKUD DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ POVAŽUJETE ZA NEZBYTNÉ PŘIDAT
INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE DO SVÝCH ZDRAVOTNÍCH ZÁZNAMŮ, MŮŽETE VYTISKNOUT
JEJICH KOPIE A TUTO KOPII VLOŽIT DO SVÝCH ZDRAVOTNÍCH ZÁZNAMŮ.

7. Použi� produktů tře�ch stran

Upozorňujeme, že tře� strany mohou nabízet neautorizované služby, so�ware a mobilní aplikace, které tvrdí, že jsou s aplikací
a/nebo vaším zařízením ICM kompa�bilní, jejich použi� však není společnos� Abbo� schváleno. SPOLEČNOST ABBOTT
NEDOPORUČUJE POUŽÍVAT APLIKACI NEBO ZAŘÍZENÍ ICM S NEAUTORIZOVANÝMI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN. ČINÍTE TAK NA
VLASTNÍ RIZIKO.  NAD NEAUTORIZOVANÝMI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN NEMÁ SPOLEČNOST ABBOTT ŽÁDNOU KONTROLU. ZA
TYTO PRODUKTY NIJAK NEODPOVÍDÁ A NIJAK NEZARUČUJE JEJICH PLATNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO STAV
A NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁROKY SOUVISEJÍCÍ S NEAUTORIZOVANÝMI SLUŽBAMI, SOFTWAREM, APLIKACEMI
NEBO JINÝMI PRODUKTY TŘETÍCH STRAN.

 

8. Vlastnická práva

Berete na vědomí a souhlasíte s �m, že společnost Abbo�, její přidružené podniky, dodavatelé nebo poskytovatelé licencí
vlastní nebo mají licenci na všechna práva, vlastnické nároky a zájmy na aplikaci, dokumentaci a všechna jejich vylepšení,
aktualizace, změny, přizpůsobení nebo další součás�, mimo jiné včetně grafiky, uživatelského rozhraní, skriptů a so�waru
použitého pro implementaci aplikace a so�waru nebo dokumentů, které vám byly poskytnuty společně nebo v souvislos�
s aplikací, včetně všech práv duševního vlastnictví, bez ohledu na to, zda jsou registrované a kde se nacházejí. Pro účely této
smlouvy se „právy duševního vlastnictví“ rozumí všechna autorská práva, patenty, obchodní tajemství, ochrana vizuálního
stylu značky, ochranná známka, práva na vzhled produktu, goodwill, práva na design, technologie, grafiku, práva na počítačový
so�ware (včetně zdrojového kódu), databáze nebo podobná či ekvivalentní práva a formy ochrany, které jsou dnes nebo
v budoucnos� budou uchovány na jakýchkoli médiích dnes známých nebo později vynalezených, a to kdekoli na světě.
Zavazujete se zdržet jakéhokoli jednání, které by tato práva narušilo nebo zpochybnilo.

Dále souhlasíte, že aplikace obsahuje vlastnické a důvěrné informace (včetně so�warového kódu), které jsou chráněny
příslušnými právy duševního vlastnictví a dalšími zákony, mimo jiné včetně autorských práv.  Souhlasíte, že nebudete tyto
vlastnické informace a materiály používat žádným jiným způsobem, než jak je výslovně povoleno v této smlouvě. Žádná část
aplikace nesmí být v žádné podobě a žádnými prostředky reprodukována, s výjimkou případů výslovně povolených v této
smlouvě nebo povolených platným zákonem. Dále je zakázáno odebírat iden�fikaci produktu, prohlášení o autorských právech
a vlastnická omezení. Neoprávněné kopírování aplikace nebo nedodržení omezení stanovených touto smlouvou (nebo jiné
porušení zde udělené licence) povede k automa�ckému ukončení smlouvy a souhlasíte s �m, že to společnos� Abbo�, jejím
přidruženým podnikům a/nebo poskytovatelům licencí způsobí bezprostřední, nenapravitelnou újmu, za kterou by finanční
náhrada škody nebyla adekvátním prostředkem nápravy, a jako prostředek nápravy bude vyžadováno soudní předběžné
opatření.  Pro uživatele v Německu:  Vaše právo prokázat, že nedošlo ke vzniku škody, není výše uvedeným dotčeno. Některá
výše uvedená ujednání mohou být v určitých zemích/státech/provinciích/jurisdikcích neúčinná, a proto pro vás výše uvedená
prohlášení a podmínky nemusejí pla�t v plném znění.  Pro uživatele v Alžírsku:  Neoprávněné kopírování aplikace nebo
nedodržení omezení uvedených v této smlouvě (nebo jiné porušení zde udělené licence) bude mít za následek automa�cké
ukončení této smlouvy po uplynu� pě�denní výpovědní lhůty, pokud během této pě�denní lhůty porušení nenapravíte.

Struktura, organizace a kód aplikace představují cenná obchodní tajemství a důvěrné informace společnos� Abbo�, jejích
přidružených podniků a/nebo poskytovatelů licencí. Je zakázáno odebírat z aplikace iden�fikaci produktu, prohlášení
o autorských právech a vlastnická omezení. Uznáváte, že nemáte žádné právo, které by vám zajis�lo přístup ke zdrojovému
kódu aplikace.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ a Merlin.net™ a související ochranné známky jsou ochrannými známkami společnos�
Pacese�er, Inc. v různých jurisdikcích (dále jen „ochranné známky společnos� Abbo�“).  Jakýkoli goodwill získaný



prostřednictvím použi� ochranných známek společnos� Abbo� v souladu s podmínkami této smlouvy slouží výhradně ve
prospěch společnos� Pacese�er, Inc. Ostatní ochranné známky tře�ch stran zahrnuté nebo zobrazené při používání aplikace
jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků a veškerý goodwill s nimi spojený slouží ve prospěch příslušných vlastníků
ochranných známek.  Není vám udělena žádná licence či právo, výslovné ani předpokládané, na žádné z výše zmíněných
ochranných známek, a dále souhlasíte s �m, že nebudete odebírat, zakrývat ani pozměňovat prohlášení o vlastnických právech
(včetně prohlášení o ochranných známkách a autorských právech), která jsou připojena nebo obsažena v aplikaci nebo
systému Merlin.net™ PCN.  Bez předchozího písemného oprávnění společnos� Abbo� nesmíte použít žádnou ochrannou
známku, obchodní značku či vizuální styl značky společnos� Abbo�, s výjimkou iden�fikace produktu nebo služeb společnos�.
Společnost Abbo�, její přidružené podniky, dodavatelé a poskytovatelé licencí si vyhrazují všechna práva, která vám v této
smlouvě nejsou výslovně udělena. 

Čás� aplikace mohou obsahovat materiál poskytnutý tře�mi stranami, na který se vztahují práva duševního vlastnictví.
Poskytovatelé licencí na tento materiál tře�ch stran si ponechají všechna svá práva, nároky a zájmy vztahující se k těmto
materiálům tře�ch stran a jejich kopiím, mimo jiné včetně všech práv duševního vlastnictví.  Tímto berete na vědomí použi�
těchto materiálů tře�ch stran a související práva, s výjimkou případů, kdy je výše uvedené prohlášení v některých
zemích/státech/provinciích/jurisdikcích v určitém rozsahu neúčinné.

Bez ohledu na případná odchylná ustanovení nepředává společnost Abbo� uživateli vlastnictví ani práva duševního vlastnictví
na aplikaci, dokumentaci ani jiné technologie, informace či materiály a strany se dohodly, že společnost Abbo�, její přidružené
podniky a poskytovatelé licencí si ponechají výhradní vlastnictví všech práv, nároků a zájmů vztahujících se ke všem aspektům
aplikace, dokumentace a všech ostatních technologií, informací a materiálů a veškerých jejich kopií nebo úprav (provedených
kýmkoli a kdykoli), mimo jiné včetně jakýchkoli práv duševního vlastnictví na vše zde uvedené. 

9. Udělení licence a její rozsah

Aplikaci si smíte stáhnout do mobilního zařízení a získat tak možnost prohlížení, použi� a zobrazení aplikace a služeb výhradně
za účelem hodnocení potenciálního použi� a vašeho použi� aplikace ve spojení s vaším zařízením ICM.  Společnost Abbo�
vám aplikaci neprodává, pouze k ní uděluje licenci. Pod podmínkou dodržování této smlouvy, a pouze pokud vám společnost
Abbo� povolila aplikaci používat, vám �mto udělujeme omezenou, nevýhradní, odvolatelnou, nepřenosnou, nepostupitelnou
licenci bez práva udělovat sublicence, která povoluje nainstalovat a používat aplikaci na mobilním zařízení výhradně pro vaše
osobní nekomerční použi� (dále jen „licence“).  Pokud porušíte některou podmínku této smlouvy, musíte okamžitě přestat
aplikaci používat a odebrat (tedy odinstalovat a vymazat) ji z mobilního zařízení.

Zde udělená licence nezakládá žádný právní �tul, vlastnická práva, zájem ani práva duševního vlastnictví. Berete na vědomí, že
nezískáváte žádný právní �tul, vlastnictví ani vlastnická práva či zájem na aplikaci, dokumentaci a souvisejících právech
duševního vlastnictví ani jiných technologiích, informacích či materiálech. Jakýkoli goodwill získaný prostřednictvím použi�
práv duševního vlastnictví v souladu s podmínkami této smlouvy slouží výhradně ve prospěch společnos� Abbo�, jejích
přidružených podniků a/nebo poskytovatelů licencí.

SPOLEČNOST ABBOTT, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ PODNIKY, DODAVATELÉ A/NEBO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SI VYHRAZUJÍ PRÁVA, KTERÁ
ZDE NEJSOU VÝSLOVNĚ UDĚLENA, s výjimkou případů, kdy je výše uvedené v určitých zemích/státech/provinciích/jurisdikcích
neúčinné. Souhlasíte, že budete aplikaci používat výhradně tak, jak je zde povoleno. Pro německé uživatele:  Výše uvedené
nepla� pro německé uživatele v rozsahu zakázaném platným autorským právem v Německu.

10. Omezení licence

Není-li v této smlouvě nebo místním zákoně výslovně stanoveno jinak, souhlasíte s �m, že NEBUDETE:

a. používat aplikaci na mobilním zařízení, které nevlastníte, nespravujete nebo k němu nemáte oprávněný přístup;

b. připojovat aplikaci k zařízení ICM jiné tře� strany bez jejího výslovného souhlasu;

c. v žádné podobě kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat ani jinak zpřístupňovat aplikaci nebo
dokumentaci či jakékoli jejich čás� na internetu nebo jiným způsobem jakékoli jiné osobě;

d. aplikaci distribuovat, prodávat, pronajímat, poskytovat na ni sublicence, půjčovat, překládat, převádět, slučovat,
upravovat, ani měnit;

e. provádět změny ani úpravy aplikace nebo jejích čás� ani nepovolíte zkombinování či začlenění aplikace nebo jejích
čás� do jiných programů;

f. převádět ze zdrojového kódu, dekompilovat, zpětně překládat, dekódovat, vytvářet odvozená díla ani se jinak pokoušet
získat či prozkoumat zdrojový kód nebo dokumentaci návrhu na základě aplikace či jakékoli její čás�;

g. prodávat, pronajímat, půjčovat, postupovat, poskytovat sublicence, distribuovat ani jinak přenášet práva na aplikaci
nebo dokumentaci, s výjimkou případů výslovně povolených v této smlouvě. Aplikaci nesmíte předat jinému



koncovému uživateli, a pokud předáte mobilní zařízení, na kterém je aplikace nainstalována, jiné osobě, musíte aplikaci
odinstalovat. Data uložená nebo přenášená prostřednictvím aplikace se týkají pouze vás. Pokud chce aplikaci používat
jiný koncový uživatel, musí si stáhnout aplikaci přímo do svého zařízení a vytvořit nový účet;

h. odstraňovat, měnit ani zakrývat žádnou iden�fikaci produktu, vlastnická omezení, prohlášení o autorských právech,
ochrannou známku, servisní značku, doplňující text nebo jiná oznámení zobrazená během používání aplikace;

i. nikomu poskytovat ani jiným způsobem zpřístupňovat aplikaci nebo její čás� (včetně objektového a zdrojového kódu)
v jakékoliv formě bez našeho předchozího písemného souhlasu;

j. používat aplikaci pro komerční účely, mimo jiné včetně komerčního sdílení času nebo jiného poskytování služeb tře�m
stranám;

k. pokoušet se obcházet či jinak vyřadit žádné námi implementované zabezpečení či opatření na ochranu údajů a dělat
cokoli, co by mohlo jinak narušit zabezpečení aplikace; a

l. používat ani kopírovat žádnou část aplikace pro přímý nebo nepřímý vývoj, propagaci, distribuci, prodej nebo podporu
konkurenčního produktu nebo služby.

11. Omezení přípustného použi�

Ve spojení s vaším používáním aplikace máte povinnost:

1. zachovávat všechny ak�vační kódy či hesla a/nebo kódy či hesla relací důvěrné a nesdělovat je žádné jiné osobě;

2. nepoužívat aplikaci nezákonným způsobem, k nezákonným účelům ani žádným jiným způsobem, který by byl v rozporu
s touto smlouvou, nebo jednat podvodným způsobem nebo ve zlém úmyslu, například neoprávněným průnikem nebo
vložením škodlivého kódu včetně virů nebo škodlivých dat do aplikace nebo operačního systému;

3. nenahrávat, nestahovat, nezasílat e-mailem, nepřenášet, neukládat nebo jinak nezpřístupňovat jakákoli data či jiné
údaje, pokud by taková činnost byla nezákonná, škodlivá, trestná, jinak nepřípustná nebo by narušovala soukromí jiné
osoby, včetně jakékoli osoby mladší 18 let nebo jiného věku, který místní zákon definuje jako dítě, pokud nejste jejím
rodičem, zákonným zástupcem nebo pověřeným pečovatelem;

4. nevydávat se za někoho jiného a nezkreslovat svou totožnost či věk ani jinak nezkreslovat své spojení s žádnou osobou
a nepoužívat aplikaci k připojení k zařízení ICM jiné osoby nebo k shromažďování dat z tohoto zařízení jiné osoby.
Společnost Abbo� si vyhrazuje právo zamítnout nebo zablokovat účty či e-mailové adresy, které bude považovat za
spojené s vydáváním se za někoho jiného, zkreslením vaší totožnos� nebo přivlastněním jména či totožnos� jiné osoby,
nebo které byly použity k získání údajů jiného uživatele;

5. neporušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva kterékoli tře� strany (včetně nahrávání obsahu, na jehož
nahrávání nemáte právo) ani neodhalovat jakékoli důvěrné informace nebo obchodní tajemství, pokud by to
znamenalo porušení dohody o mlčenlivos� či utajení nebo pracovní smlouvy;

6. nepoužívat aplikaci způsobem, který by mohl poškodit, vypnout, pře�žit, znehodno�t nebo ohrozit naše systémy
a zabezpečení nebo interferovat s jinými uživateli;

7. používat aplikaci (včetně přenosu údajů) způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy, a to i těmi,
které se týkají obtěžování nebo jiných deliktů, ochrany dat, ochrany osobních údajů a lékařského tajemství;

8. neshromažďovat ani nezpracovávat žádné údaje ani data z aplikace nebo našich systémů (s výjimkou dat týkajících se
srdečního rytmu a monitoru) a nepokoušet se o dešifrování přenosů na servery nebo ze serverů se spuštěnou službou.

Pokud svým použi�m aplikace nebo jiným chováním úmyslně či neúmyslně ohrozíte schopnost společnos� Abbo� poskytovat
služby, společnost Abbo� bude oprávněna provést všechna přiměřená opatření k ochraně aplikace, včetně pozastavení vašeho
přístupu k aplikaci nebo zrušení vašeho účtu k aplikaci.   

12. Požadavky na kompa�bilitu mobilních zařízení

Aplikace vyžaduje použi� mobilního zařízení:

s operačním systémem Apple‡ iOS‡ v13.0 nebo novějším nebo Google‡ Android‡ v9.0 nebo novějším;

s přístupem k internetu (mobilní data, Wi-Fi);

s bezdrátovou technologií Bluetooth®1 4,0 nebo vyšší (označovanou rovněž jako Bluetooth®1 Low Energy).

Použi� aplikace vyžaduje povolení určitých funkcí mobilního zařízení, mezi které patří:

využívání dat aplikací na pozadí;



zapnuté „povolení určování polohy za všech okolnos�“ (pouze pro Android);

povolení „no�fikací“;

doporučujeme také povolit automa�cké aktualizace aplikace nebo přijímání aktualizací;

úplný seznam doporučení pro mobilní zařízení a použi� aplikace najdete v nastavení aplikace.

13. Aktualizace a upgrady aplikace

V obchodě, kde jste aplikaci nainstalovali, mohou být občas dostupné aktualizace. V závislos� na aktualizaci se může stát, že
nebudete moci aplikaci používat, dokud si nestáhnete její nejnovější verzi a nepřijmete případné nové podmínky použi�.
Chcete-li používat verzi aplikace označenou společnos� Abbo� jako upgrade, musíte mít nejprve licenci k použi� původní
aplikace, u které společnost Abbo� uvedla, že má nárok na upgrade.  Po provedení upgradu nesmíte nadále používat verzi
aplikace, která měla nárok na upgrade, a upgradovaný so�ware bude považován za aplikaci, k níže je zde udělena licence.
Výše uvedené nepla� pro německé uživatele v rozsahu, v jakém to zakazují platné německé zákony o autorských právech.
Tato smlouva pla� pro všechny aktualizace a doplňky všech verzí aplikace, pokud společnost Abbo� společně s aktualizací
nebo doplňkem nevydá jiné podmínky. V případě rozporu mezi touto smlouvou a jinými podmínkami poskytnutými
k aktualizacím nebo doplňkům budou mít přednost tyto jiné podmínky. Tato část 13 neukládá společnos� Abbo� povinnost
poskytovat nové prvky a funkce, které jsou samostatně naceněny, ani žádné budoucí produkty. 

14. Prohlášení

a. Tato smlouva se týká aplikace včetně veškerých aktualizací aplikace, pokud nebudou podléhat samostatným
podmínkám; v takovém případě pla� tyto samostatné podmínky.

b. Pokud stáhnete aplikaci z obchodu, znamená to, že vlastníte nebo jste obdrželi souhlas od vlastníků mobilního zařízení,
které používáte k přístupu a stažení kopie aplikace. Vám i příslušným vlastníkům mohou poskytovatelé služeb účtovat
poplatky za přístup k internetu nebo přenos dat prostřednictvím mobilního zařízení. V souladu s touto smlouvou
přijímáte zodpovědnost za použi� aplikace, jakož i všechny poplatky a daně vztahující se k použi� aplikace nebo
vztahující se k mobilnímu zařízení bez ohledu na to, zda je nebo není vlastněno vámi.

c. Na své mobilní zařízení si stáhnete a nainstalujete nejnovější dostupnou verzi aplikace.

d. Je vaší odpovědnos� získat, spravovat a zapla�t veškerý hardware a telekomunikace a další potřeby nebo služby
neposkytované společnos� Abbo�, které jsou zapotřebí pro získání a používání aplikace nebo přístup k ní.

e. Pokud vám klinika nebo poskytovatel zdravotní péče poskytli mobilní zařízení s aplikací, berete na vědomí a souhlasíte
s �m, že toto mobilní zařízení zůstává vlastnictvím společnos� Abbo� a že jej nesmíte jakkoli upravovat, vylepšovat či
měnit.

f. Používáním aplikace berete na vědomí a souhlasíte s �m, že přenosy prostřednictvím internetu, a to včetně přenosů
dat, nejsou nikdy zcela soukromé ani bezpečné. Jste srozuměni s �m, že přenosy prostřednictvím internetu mohou být
přečteny nebo zachyceny jinými osobami, a to i v případě oznámení, že je příslušný přenos šifrován.

g. Berete na vědomí, že aplikace nebo kterékoli její funkce či čás� nemusí být k dispozici ve všech jazycích nebo všech
zemích, a společnost Abbo� nijak neprohlašuje, že aplikace a její funkce nebo čás� jsou vhodné nebo dostupné pro
použi� na konkrétním místě.

15. Smazání účtu k aplikaci

Aplikaci můžete kdykoli odinstalovat, a �m ji vymazat. Upozorňujeme, že váš poskytovatel zdravotní péče má v systému
Merlin.net™ PCN založený vlastní účet pro vytvoření vašeho profilu pacienta a smazání aplikace nebude mít žádný vliv na účet
ani profil pacienta vytvořený poskytovatelem zdravotní péče.  Společnost Abbo� nemá povinnost archivovat, ukládat nebo
zálohovat údaje v aplikaci.  Archivace, správa, uložení a zálohování (v elektronické a/nebo v �štěné podobě) údajů, které
chcete zachovat, je výhradně na vás. Společnost Abbo� neodpovídá za neoprávněný přístup k vašim údajům, jejich
neoprávněné použi� nebo pozměnění. Pokud své údaje v aplikaci budete zasílat e-mailem, zálohovat nebo pořídíte snímek
obrazovky aplikace, či budete jinak sdílet své osobní údaje nebo zprávy se tře�mi stranami, tyto údaje nemusí být šifrované
a společnost Abbo� nemůže nijak zajis�t ochranu těchto údajů ani jejich zabezpečení. Měli byste provést opatření, která jsou
dle vašeho názoru na místě pro zajištění zabezpečení těchto údajů. Pokud zákon nevyžaduje jinak, souhlasíte, že váš účet
k aplikaci je nepřenosný a veškerá práva k používání aplikace nebo údajů v ní uložených zaniknou vaší smr�.

Pokud si kromě smazání aplikace přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společnos� Abbo�,
postupujete podle pokynů v čás� 3 této smlouvy.

16. Změny této smlouvy



Tuto smlouvu můžeme příležitostně změnit a na tyto změny vás vhodným způsobem upozorníme, například zobrazením
upraveného znění smlouvy na obrazovce při vašem příš�m použi� aplikace s žádos�, abyste si smlouvu přečetli, udělili
výslovný souhlas a přijali její podmínky, než budete pokračovat v používání aplikace. Pokud smlouvu přijmete, její podmínky
budou okamžitě účinné, nebudou však pla�t pro spory mezi vámi a společnos� Abbo� vzniklé před datem zveřejnění
upravené smlouvy s těmito změnami nebo datem, kdy jsme vás jinak o těchto změnách informovali. Pokud změny nepřijmete,
budeme mít právo ukončit tuto smlouvu a vaše používání aplikace.  Souhlasíte s �m, že společnost Abbo� nebude vám ani
žádné jiné tře� straně odpovědná za změny nebo ukončení aplikace.

Pro uživatele v Německu: Na všechny případné změny této smlouvy budete upozorněni při spuštění aplikace.  Změny budou
považovány za přijaté, pokud společnos� Abbo� písemně nebo elektronickými prostředky odsouhlasenými společnos� Abbo�
neoznámíte svůj nesouhlas. Při oznámení změn vás na tento fakt upozorníme. Pokud byste se rozhodli pro� některé změně
vznést námitku, je třeba tak učinit do šes� (6) týdnů od přije� oznámení o změně. 

Pro uživatele v EHP, Velké Británii a Švýcarsku: Na všechny případné změny této smlouvy budete upozorněni při přihlášení do
aplikace. Změny budou považovány za přijaté, pokud společnos� Abbo� písemně nebo elektronickými prostředky
odsouhlasenými společnos� Abbo� neoznámíte svůj nesouhlas. Při oznámení změn vás společnost Abbo� na tento fakt
upozorní.  Pokud byste se rozhodli pro� některé změně vznést námitku, je třeba tak učinit do šes� (6) týdnů od přije�
oznámení o změně. Pokud budete vznášet námitku, společnost Abbo� může váš účet k aplikaci ukončit ve lhůtě čtyř (4) týdnů
od oznámení. Tato část 16 jinak nepla� pro uživatele v EHP, Velké Británii a Švýcarsku.

Pro uživatele v Alžírsku: Jakákoli změna uvedená v této čás� 16, která se týká podstatných prvků smlouvy nebo vlastnos�
služeb, nenabude účinnos�, dokud vám tuto změnu neoznámíme pět dní předem a vy ji během této lhůty nepřijmete.

17. Podpora pro aplikaci

Je k dispozici bezplatná technická podpora a po zavedení implantátu vás mohou kontaktovat naši zástupci s nabídkou služeb
spojených s aplikací, jako je poučení o jejím používání, spárování aplikace s mobilním zařízením a základní řešení problémů
s aplikací a mobilním zařízením.  Můžete se obrá�t přímo na naši zákaznickou službu, potřebujete-li technickou podporu pro
aplikaci. 

Veškeré údaje, komentáře nebo materiály, které poskytnete v souvislos� se získáním podpory k aplikaci, včetně zpětné vazby,
jako jsou otázky, komentáře, návrhy a podobně („zpětná vazba“), budou považovány za nedůvěrné a veřejně dostupné.
Společnost Abbo� nebude mít ve spojení s touto zpětnou vazbou žádné povinnos� a bude moci zpětnou vazbu volně a bez
omezení reprodukovat, používat, zpřístupňovat, vystavovat, zobrazovat, přenášet, vytvářet na jejím základě odvozená díla
a distribuovat ji, s výjimkou osobních údajů včetně údajů o zdravotním stavu, které mohou být součás� zpětné vazby, ale
vztahuje se na ně část 19 této smlouvy. Společnost Abbo� dále bude moci volně používat veškeré nápady, koncepty, know-
how nebo techniky obsažené v této zpětné vazbě k jakémukoli účelu, včetně vývoje, výroby a marke�ngu produktů
využívajících tuto zpětnou vazbu.

18. Údaje k analýze selhání

Společnost Abbo� zasílá zprávy o selhání aplikace nebo určité so�warové chyby, abychom mohli aplikaci podporovat
a vylepšovat. Tyto možnos� hlášení jsou zabudovány do so�waru aplikace. Pokud aplikace selže nebo v průběhu běžného
používání dojde k chybám přenosu, aplikace odešle určité informace o incidentu společnos� Abbo�. Některé informace, které
společnost Abbo� získává pro účely řešení problémů s aplikací, mohou obsahovat vaše osobní údaje nebo mohou být s vašimi
osobními údaji spojeny.  Pokud společnost Abbo� takové informace získá, bude vždy ve spojení s nimi dodržovat platné
zákony.

19. Dohoda o přenášených údajích

a. Neděláme si vlastnické nároky na údaje, které prostřednictvím aplikace přenášíte do služeb. Zpřístupněním svých
osobních údajů nám udělujete celosvětovou, bezplatnou, nevýhradní licenci na používání, distribuci, reprodukci,
úpravu, adaptaci, vytváření informací, zveřejnění nebo překlad těchto údajů pro účely poskytování služeb, včetně
zachování a zlepšování kvality aplikace a/nebo služeb.

b. Souhlasíte s �m, že tato smlouva nám umožňuje pro naše vlastní účely a pro účely zpřístupnění našim přidruženým
společnostem a výzkumným pracovníkům tře�ch stran vytvářet, zpřístupňovat, uchovávat a používat agregované,
anonymizované, pseudonymizované nebo deiden�fikované informace získané prostřednictvím služeb pro následující
účely:

zlepšování kvality, zabezpečení a efek�vity našich kardiologických a zdravotnických prostředků a systémů
a podpora vývoje inova�vní a účinné léčby srdečních onemocnění v zájmu veřejného zdraví;



provádění výzkumu za účelem zjis�t, jak jsou naše produkty a služby používány, měřit jejich výkon a účinnost
a zlepšovat budoucí produkty a ve spojení se studiemi založenými na důkazech vycházejících z reálných
poznatků pro sta�s�cké účely a analýzu pro naši potřebu, naše přidružené společnos� a poskytování informací
výzkumným pracovníkům tře�ch stran, zdravotnickým subjektům či pracovníkům nebo orgánům veřejného
zdraví;

vyhodnocení způsobu poskytování a používání aplikace a služeb a jejich účinnos� (včetně demografických
údajů, například zeměpisné polohy);

ověřování funkcí a aktualizací aplikace a služeb, včetně sledování a zlepšování bezpečnos� a zabezpečení
aplikace a služeb, provádění výzkumu, vývoje a testování zdravotnických prostředků, včetně nových
a stávajících prvků a funkcí, a testování a zlepšování aplikace, služeb a zdravotnických prostředků společnos�
Abbo� pro potřeby vývoje produktu, analýzy dat, sta�s�ky a průzkumu.

20. Ukončení

Tato smlouva vstupuje v účinnost vaším přije�m a zůstává účinná až do jejího ukončení.  Aplikaci můžete kdykoli smazat, jak je
popsáno v čás� 15 této smlouvy. Smlouva bude okamžitě a bez výpovědní lhůty ukončena, pokud porušíte a/nebo nedodržíte
kteroukoli její podmínku. Společnost Abbo� může také tuto smlouvu ukončit nebo pozastavit kdykoli a bez předchozího
upozornění z jakéhokoli důvodu.  Společnost Abbo� může tuto smlouvu ukončit nebo pozastavit pokud se domnívá, že jste
porušili literu či ducha smlouvy nebo s ní jednali v rozporu.  Společnost Abbo� může ukončit poskytování podpory k aplikaci,
pokud se rozhodnete přestat aplikaci používat, nebo kdykoli, pokud aplikace, služby či zařízení ICM nebudou nadále nabízeny.

Při takovém ukončení nebo pozastavení této smlouvy:

a. musíte okamžitě ukončit všechny činnos�, k nimž vás tato smlouva opravňuje. Nebudete moci nadále používat aplikaci,
včetně jakéhokoli použi� aplikace pro přístup k údajům. Výše uvedené nepla� pro německé uživatele v rozsahu,
v jakém to zakazují platné německé zákony o autorských právech;

b. společnost Abbo� může bez odpovědnos� vůči vám nebo jiné tře� straně okamžitě pozastavit, deak�vovat nebo
ukončit váš přístup k aplikaci, registračním údajům a všem souvisejícím materiálům, aniž by měla povinnost
poskytnout jakýkoli další přístup k těmto materiálům;

c. musíte ukončit používání aplikace a dokumentace a zlikvidovat všechny jejich kopie;

d. všechna práva, která vám byla v této smlouvě udělena, včetně všech licencí, budou ukončena.

Pro uživatele v Alžírsku:  V případě, že porušíte a/nebo nedodržíte některou z podmínek této smlouvy, oznámíme vám
ukončení smlouvy pět dní předem, abyste mohli porušení napravit, s výjimkou případů, kdy takové porušení nelze napravit
nebo kdy se splnění závazku stane nemožným z důvodu vašeho zavinění nebo odmítnu� plnění vašich povinnos�.  Pokud
společnost Abbo� tuto smlouvu ukončí nebo pozastaví, oznámíme vám ukončení smlouvy pět dní předem a vypla�me vám
náhradu za toto ukončení v souladu se závaznými zákony Alžírska.  Společnost Abbo� může tuto smlouvu vypovědět nebo
pozastavit její platnost, pokud se domnívá, že jste porušili nebo jednali v rozporu s literou nebo duchem této smlouvy, a to pět
dní předem, abyste mohli porušení napravit, s výjimkou případů, kdy takové porušení nelze napravit nebo kdy se splnění
závazku stane nemožným z důvodu vašeho zavinění nebo odmítnu� plnění vašich povinnos�.  Společnost Abbo� může ukončit
poskytování podpory k aplikaci, pokud se rozhodnete přestat aplikaci používat, nebo kdykoli, pokud aplikace, služby či zařízení
ICM nebudou nadále nabízeny. Ukončení vám oznámíme pět dní předem.

 

21. Naše zřeknu� se záruk

Aplikace je poskytována, abyste mohli prostřednictvím mobilního zařízení zasílat datové přenosy ze zařízení ICM do systému
Merlin.net™ PCN, kde k nim může přistupovat váš poskytovatel zdravotní péče. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE
S TÍM, ŽE APLIKACI POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE VEŠKERÉ RIZIKO USPOKOJIVÉ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A ÚSILÍ
PŘECHÁZÍ NA VÁS. 

Aplikace není určena pro použi� na mobilním zařízení, které bylo upraveno nebo přizpůsobeno způsobem, který odebírá,
nahrazuje či obchází jádro, systémovou konfiguraci nebo omezení použi� schválené výrobcem, nebo porušuje záruku výrobce.
Použi� aplikace může mít nega�vní dopad na provoz jiného so�waru a zařízení. Veškerý obsah vytvořený pro aplikaci nebo
v ní zahrnutý slouží pro účely poskytování informací k přenosu údajů. APLIKACE NEMÁ BÝT POUŽÍVÁNA V LÉKAŘSKÉ PRAXI
NEBO PŘI POSKYTOVÁNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE ČI SLUŽEB ANI NEMÁ POSKYTOVAT PŘIZPŮSOBENÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY ČI PÉČI. 

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST ABBOTT, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ PODNIKY
A POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRAN POSKYTUJÍ APLIKACI A SLUŽBY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI



NEDOSTATKY A VADAMI A BEZ DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, A TÍMTO SE ZŘÍKAJÍ VŠECH OSTATNÍCH ZÁRUK
A PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, NEBO ZÁKONNÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUKY VLASTNICTVÍ
A NEPORUŠENÍ PRÁV, VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL A KVALITY A NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ. ŽÁDNÉ ÚSTNĚ NEBO PÍSEMNĚ POSKYTNUTÉ INFORMACE ČI RADY ZE
STRANY SPOLEČNOSTI ABBOTT NEBO JEJÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE NEBUDOU PŘEDSTAVOVAT ZÁRUKU. APLIKACE
NEMÁ BÝT POUŽITA JAKO NÁHRADA PROFESIONÁLNÍHO LÉKAŘSKÉHO ÚSUDKU, PŘÍMÉHO ZDRAVOTNÍHO DOHLEDU NEBO
URGENTNÍHO ZÁSAHU ANI PRO POUŽITÍ V NOUZOVÝCH SITUACÍCH ČI PRO PŘENOS NEBO SIGNALIZACI POPLACHU
V REÁLNÉM ČASE NEBO ÚDAJŮ, U KTERÝCH JE DŮLEŽITÉ NAČASOVÁNÍ. VEŠKEROU LÉKAŘSKOU DIAGNOSTIKU A LÉČBU
PACIENTŮ MUSÍ PROVÁDĚT ZPŮSOBILÝ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK. SPOLEČNOST ABBOTT ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ
SPOLEČNOSTI NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNOU DIAGNÓZU, ROZHODNUTÍ NEBO POSOUZENÍ PROVEDENÉ
UŽIVATELEM ANI ZA ŽÁDNOU ÚJMU, KTEROU MŮŽE UŽIVATEL UTRPĚT V DŮSLEDKU ROZHODNUTÍ PROVEDENÉHO NA
ZÁKLADĚ OBSAHU APLIKACE A DOKUMENTACE.

Přestože používáme komerčně přiměřená bezpečnostní opatření pro ochranu dat, jako je například šifrování dat lokálně
uložených v aplikaci a přenášených mezi aplikací a zařízením ICM pomocí technologie Bluetooth®1, nezaručujeme ochranu
osobních údajů, bezpečnost, hodnověrnost ani nepoškozenost jakýchkoli údajů přenášených prostřednictvím nebo uložených
v jakémkoli systému, mobilním zařízení nebo chytrém zařízení s aplikací připojeném k internetu. SPOLEČNOST ABBOTT NEČINÍ
ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO
VČASNOSTI ÚDAJŮ POSKYTOVANÝCH VÁMI NEBO TŘETÍMI STRANAMI ANI OBSAHU GENEROVANÉHO NA ZÁKLADĚ ÚDAJŮ
VÁMI ULOŽENÝCH V APLIKACI. SPOLEČNOST ABBOTT PŘEDEVŠÍM NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ
ZÁRUKY, ŽE INFORMACE ZALOŽENÉ NA TĚCHTO ÚDAJÍCH BUDOU V SOULADU S VLÁDNÍMI PŘEDPISY, KTERÉ VYŽADUJÍ
ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ. 

Společnost Abbo�, její přidružené podniky ani poskytovatelé tře�ch stran NEZARUČUJÍ, že funkce obsažené v aplikaci budou
vyhovovat vašim potřebám, že jejich provoz bude nepřerušený nebo bezchybný ani že případné chyby budou opraveny. 
So�ware, jako ten použitý v aplikaci, je ze své podstaty náchylný k výskytu chyb a potenciálně nekompa�bilní s dalším
počítačovým so�warem a hardwarem. Aplikaci byste neměli používat pro funkce, jejichž selhání by mohlo způsobit vážné
škody nebo újmy na hmotném či nehmotném majetku nebo na zdraví osob. 

SPOLEČNOST ABBOTT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ HARDWARU ČI
SOFTWARU TŘETÍCH STRAN NEBO PŘESNOSTI ÚDAJŮ ZOBRAZENÝCH V APLIKACI A ZŘÍKÁ SE VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA
JEJICH SELHÁNÍ.  SPOLEČNOST ABBOTT SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ ŽALOB NEBO NÁROKŮ VŮČI
SPOLEČNOSTI ABBOTT NEBO JEJÍM PŘIDRUŽENÝM PODNIKŮM, ZÁSTUPCŮM ČI POSTUPNÍKŮM NEBO JINÝM TŘETÍM
STRANÁM, KTERÉ VZNIKLY V PRŮBĚHU PLATNOSTI TÉTO SMLOUVY, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ PODVODU NEBO HRUBÉ
NEDBALOSTI.

Některé země/státy/provincie/jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení délky jejich trvání, výše
uvedené se na vás proto nemusí vztahovat v plném rozsahu. Pokud platný zákon vyžaduje, abychom poskytli záruku,
souhlasíte s �m, že rozsah a trvání této záruky bude v minimálním rozsahu vyžadovaném �mto zákonem.

Pro uživatele v Německu a Švýcarsku:  Část 21 nepla� pro uživatele v Německu a Švýcarsku, s výjimkou této dílčí čás� pro
uživatele v Německu a Švýcarsku. Uživatelům v Německu a Švýcarsku jsou namísto toho aplikace a služby poskytovány „tak,
jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“. Přestože se v maximální možné míře pokoušíme vyhnout delším výpadkům a závažným
narušením použitelnos� aplikace a služeb, nezaručujeme bezchybnou a nepřerušenou dostupnost a použitelnost aplikace ani
žádných jejích funkcí. Vaše zákonná práva na záruku zůstávají výše uvedeným nedotčena.

Pro uživatele ve Velké Británii: Nic v této čás� 21 se nedotkne zákonných záruk uspokojivé kvality, vhodnos� pro daný účel
nebo přesnos� popisu.

Pro uživatele v Austrálii: Nic v čás� 21 neomezuje vaše práva ve spojení se spotřebitelskou zárukou dle zákona Compe��on
and Consumer Act (zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele) 2010 (Cth). Naše zboží a služby jsou dodávány se
zárukami, které nelze v rámci australského spotřebitelského práva vyloučit. V případě závažného selhání služby máte nárok:

a. na zrušení servisní smlouvy s námi a

b. vrácení peněz za nevyužitou část služeb nebo náhradu snížené hodnoty.

Máte také nárok vybrat si vrácení peněz nebo náhradu v případě závažného selhání zboží. Pokud selhání zboží nebo služby
není závažné, máte nárok na nápravu selhání v přiměřené lhůtě. Pokud k nápravě nedojde, máte nárok na vrácení peněz za
zboží a zrušení smlouvy na službu a vrácení peněz za nevyužitou část. Dále máte nárok na náhradu za další přiměřeně
předvídatelné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku selhání zboží nebo služby.



Pro uživatele v Alžírsku:  Nic v čás� 21 neomezuje ani nevylučuje naši odpovědnost za:

a. poskytnu� záruky na aplikaci a služby v souladu s článkem 13 zákona č. 09-03 ze dne 25. února 2009 (ve znění
pozdějších předpisů) o ochraně spotřebitele a potlačování podvodů; nebo

b. vady aplikace a služeb vzniklé do šes� měsíců ode dne, kdy vám byly aplikace a služby poprvé zpřístupněny, v souladu
s prováděcím výnosem č. 13-327 ze dne 26. září 2013, který stanovuje podmínky k poskytování záruky na zboží
a služby. 

22. Důležité informace o omezení naší odpovědnos�

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDOU SPOLEČNOST ABBOTT, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ PODNIKY
ANI POSKYTOVATELÉ TŘETÍCH STRAN V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA FINANČNÍ NÁHRADU ŠKODY, VČETNĚ VŠECH
ZVLÁŠTNÍCH, NÁHODNÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁSLEDNÝCH, EXEMPLÁRNÍCH NEBO SANKČNÍCH ŠKOD, S NÁSLEDUJÍCÍMI
VÝJIMKAMI:

a. Pro uživatele v New Jersey: Nic v této smlouvě nevylučuje náhrady škody, na které má spotřebitel nárok dle právního
řádu státu New Jersey, je-li to relevantní, například dle zákonů New Jersey Puni�ve Damages Act (zákon o sankčních
náhradách škody), New Jersey Products Liability Act (zákon o odpovědnos� za škodu způsobenou vadou produktu),
New Jersey Uniform Commercial Code (jednotný obchodní zákoník) a New Jersey Consumer Fraud Act (zákon
o podvodech na spotřebiteli).

b. Pro uživatele v Německu: Společnost Abbo� bude odpovědná za všechna zaviněná porušení významných povinnos�
vyplývajících ze smlouvy (hlavní povinnos�). Hlavní povinnos� jsou smluvní závazky, které je nutné splnit, aby bylo
možné řádné plnění této smlouvy, a můžete na ně pravidelně spoléhat. Odpovědnost společnos� Abbo� bude jinak
omezena na hrubou nedbalost a úmyslné pochybení. V případě jakékoli odpovědnos� společnos� Abbo� z důvodu
porušení hlavních povinnos� způsobeného lehkou nedbalos� nebo lehkým pochybením ze strany přímých zástupců
bude odpovědnost společnos� Abbo� omezena na obvykle předvídatelné škody. Toto nebude mít vliv na jakoukoli
povinnou zákonnou odpovědnost, obzvláště odpovědnost společnos� Abbo� v souvislos� se ztrátou na životech,
újmou na zdraví nebo onemocněním, nebo odpovědnost v souvislos� s německým zákonem Product Liability Act
(zákon o odpovědnos� za vady produktů). Část 22 nepla� pro uživatele v Německu, s výjimkou této dílčí čás� pro
uživatele v žijící v Německu.

c. Pro uživatele ve Velké Británii a Švýcarsku: Nic v této smlouvě nevylučuje naši odpovědnost za smrt nebo újmu na
zdraví v důsledku naší nedbalos� či podvodného zkreslení skutečnos� ve spojení s aplikací.

d. Pro uživatele v Austrálii: Nic v čás� 21 ani 22 neomezuje vaše práva ve spojení se spotřebitelskou zárukou dle zákona
Compe��on and Consumer Act (zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele) 2010 (Cth). Pokud zákon
Compe��on and Consumer Act (zákon o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele) 2010 (Cth) nebo jiná legisla�va
stanoví záruku na poskytované zboží nebo službu a naše odpovědnost za porušení této záruky nemůže být vyloučena,
pouze omezena, bez ohledu na jakákoli jiná ujednání těchto podmínek bude naše odpovědnost za takové porušení
v případě dodání zboží omezena na náhradu zboží nebo dodání ekvivalentního zboží či jeho opravu a v případě
poskytnu� služeb na opakované poskytnu� služeb nebo náhradu nákladů na opakované poskytnu� služeb.

e. Pro uživatele v Alžírsku: Žádné ustanovení této smlouvy nevylučuje naši odpovědnost za škody, které vzniknou na
základě deliktu (včetně nedbalos�), ani za škody, které vzniknou v důsledku našeho podvodu nebo hrubé nedbalos�.
S výjimkou případů našeho podvodu nebo hrubé nedbalos� neseme odpovědnost pouze za ztráty, které byly
předvídatelné v době uzavření smlouvy.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ PRO VŠECHNY NÁHRADY ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU DAT NEBO JINÉHO NEHMOTNÉHO
MAJETKU, ZTRÁTU ZABEZPEČENÍ INFORMACÍ PŘENÁŠENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE (VČETNĚ JEJICH NEOPRÁVNĚNÉHO
ZACHYCENÍ TŘETÍMI STRANAMI), PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ÚJMU NA ZDRAVÍ, ZTRÁTU SOUKROMÍ V DŮSLEDKU NEBO VE
SPOJENÍ S POUŽITÍM ČI NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ APLIKACE NEBO SOFTWARU ČI HARDWARU TŘETÍCH STRAN POUŽÍVANÉHO
(I JEN HYPOTETICKY) S APLIKACÍ, ZTRÁTU V DŮSLEDKU VIRŮ NEBO JINÝCH TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝCH MATERIÁLŮ, KTERÉ
INFIKUJÍ VAŠE ZAŘÍZENÍ V DŮSLEDKU STAŽENÍ APLIKACE NEBO MOBILNÍ APLIKACE / MATERIÁLŮ / WEBOVÝCH STRÁNEK S NÍ
SPOJENÝCH NEBO JINAK SOUVISEJÍCÍCH S KTERÝMKOLI UJEDNÁNÍM TÉTO SMLOUVY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST
ABBOTT, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ PODNIKY NEBO JAKÝKOLI POSKYTOVATEL TŘETÍ STRANY BYLI NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH
ŠKOD UPOZORNĚNI A POKUD PROSTŘEDEK NÁPRAVY NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.

VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TAKOVÉ ŠKODY VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ SMLOUVY,
OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE.

Pokud se rozhodnete sdílet své osobní údaje z aplikace (včetně údajů o zdravotním stavu) se tře�mi stranami,
i prostřednictvím aplikací tře�ch stran, s výjimkou informací sdílených s poskytovatelem zdravotní péče prostřednictvím



aplikace, berete na vědomí a souhlasíte s �m, že v maximálním rozsahu povoleném zákonem společnost Abbo� ani její
obchodní partneři nenesou odpovědnost za vaše rozhodnu� sdílet a/nebo zpřístupnit vaše osobní údaje včetně údajů
o zdravotním stavu, a zbavujete �mto společnost Abbo� a její obchodní partnery odpovědnos�, která by mohla vzniknout na
základě shromažďování nebo jiného zpracování vašich osobních údajů těmito tře�mi stranami.

ANIŽ BY BYLO DOTČENO VÝŠE UVEDENÉ A BEZ OHLEDU NA ZTRÁTY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKNOUT, A V MAXIMÁLNÍM
ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY BUDOU CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ABBOTT, JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH
PODNIKŮ A VŠECH JEJÍCH DODAVATELŮ NA ZÁKLADĚ KTERÉHOKOLI UJEDNÁNÍ NEBO JINAK VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU
A VAŠE VÝHRADNÍ PROSTŘEDKY NÁPRAVY VE SPOJENÍ S VÝŠE UVEDENÝM OMEZENY NA:

a. NÁPRAVU NEBO OPRAVU VŠECH VAD V APLIKACI, I KDYBY TAKOVÉ ZTRÁTY BYLY PŘEDVÍDATELNÉ NEBO STRANAMI
VZATÉ V ÚVAHU; NEBO

b. JE-LI TO RELEVANTNÍ, ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA APLIKACI ZAPLATILI, NEBO 10 USD, PODLE TOHO, KTERÁ ČÁSTKA JE
VYŠŠÍ.

Některé země/státy/provincie/jurisdikce mohou zakazovat nebo omezovat vyloučení či omezení odpovědnos�, určitých
předpokládaných záruk nebo náhodných a následných škod. Pokud se na vás takový zákon vztahuje, některá nebo všechna
výše uvedená prohlášení, omezení nebo vyloučení pro vás v daném rozsahu nepla� a můžete mít dle platných zákonů další
práva.

23. Odškodnění

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se zavazujete, že společnost Abbo�, její přidružené podniky a jejich
ředitele, členy představenstva, zaměstnance, zástupce, nástupníky, postupníky a poskytovatele licencí odškodníte, budete
hájit a zbavíte odpovědnos� za veškeré nároky, náhrady škod, požadavky, závazky, rozsudky, rozhodnu�, ztráty, náklady
a výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení a odborné posudky) vznesené tře� stranou v důsledku nebo ve spojení s (i)
vaším používáním aplikace nebo ak�vitou ve spojení s aplikací a (ii) porušením nebo údajným porušením této smlouvy či
zákonů, předpisů nebo práv tře�ch stran, včetně porušení práv duševního vlastnictví jakékoli tře� strany vámi nebo jinými
osobami ve vaší domácnos� či organizaci nebo jinak ve spojení s vaším nebo jejich použi�m aplikace, včetně nedbalos�,
opomenu� a úmyslného pochybení. Pro uživatele v Německu:  Vaše právo prokázat, že nedošlo ke vzniku škody, není výše
uvedeným dotčeno. 

24. Regulace vývozu

Tato aplikace podléhá omezením v rámci regulace vývozu Spojených států amerických, včetně všech embarg a dalších
federálních pravidel a předpisů omezujících vývoz ze Spojených států amerických. Neposkytneme vám vědomě tuto aplikaci,
pokud si budeme vědomi toho, že jste, a potvrzujete, že nejste (a) rezidentem nebo státním příslušníkem jakékoli země, na
kterou se vztahuje vládní embargo nebo obchodní sankce USA, ani se v ní nenacházíte (další informace o sankcích USA viz
webová stránka h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx); nebo (b) na žádném
seznamu omezených koncových uživatelů USA (například na seznamu Specially Designated Na�onals (speciálně určení státní
příslušníci), který je k dispozici na webové stránce h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-
List/Pages/default.aspx).

25. Oznámení

Oznámení na základě této smlouvy nebo související s ní musejí být zasílána písemně a doručena prostřednictvím předplacené
poštovní služby na adresu Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, United States. Pokud vás
budeme muset kontaktovat nebo vám něco písemně sdělit, učiníme tak prostřednictvím e-mailu (který jste nám dříve
poskytli) nebo předplacené poštovní zásilky na adresu uvedenou ve vaší žádos� o aplikaci.

26. Zásahy vyšší moci

Nebudeme odpovědní za žádné opomenu� nebo prodlení při plnění našich závazků vyplývajících z této smlouvy, které je
způsobeno jakýmkoli jednáním či událos� racionálně se vymykající naší kontrole, a to včetně selhání veřejné nebo soukromé
telekomunikační sítě („zásah vyšší moci“). V případě zásahu vyšší moci, který bude mít vliv na plnění našich závazků podle
této smlouvy: (i) naše závazky vyplývající z této smlouvy budou pozastaveny a doba jejich plnění bude prodloužena o dobu
trvání zásahu vyšší moci a (ii) použijeme přiměřené úsilí k nalezení řešení, pomocí kterého bychom mohli dostát svým
závazkům vyplývajícím z této smlouvy i přes zásah vyšší moci.

27. Převod práv



Bez vašeho předchozího písemného souhlasu smíme přidělit, přenést, provést inovaci, delegovat nebo smluvně poskytnout
veškerá práva a závazky vyplývající z této smlouvy jiné organizaci, což však nebude mít žádný vliv na vaše práva ani naše
závazky vyplývající z této smlouvy. Svá práva nebo závazky vyplývající z této smlouvy můžete převést na jinou osobu pouze
s naším písemným souhlasem.

28. Zřeknu� se práv

Pokud nebudeme trvat na vašem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy nebo pokud nebudeme vymáhat svá práva vůči
vám nebo pokud tak učiníme se zpožděním, neznamená to, že jsme se svých práv vůči vám zřekli, ani to, že nemusíte svým
závazkům dostát. Pokud se zřekneme svých práv souvisejících s nedodržením vašeho závazku, učiníme tak pouze písemně
a nebude to znamenat, že se automa�cky zříkáme práv v případě vašeho pozdějšího nedodržení závazku.

29. Oddělitelnost

Každá z podmínek této smlouvy pla� samostatně. Pokud soud nebo kompetentní úřad rozhodne, že je některá z podmínek
neplatná, nezákonná nebo nevynu�telná, zbývající podmínky zůstávají v platnos� v plném rozsahu.

30. Rozhodné právo

Podmínky této smlouvy se budou řídit a vykládat podle právního řádu státu Illinois ve Spojených státech amerických, a to bez
ohledu na ustanovení o volbě práva.  V případě jakéhokoli rozporu mezi zákony, pravidly a předpisy Spojených států
amerických a zahraničních zemí budou mít v maximálním možném rozsahu přednost zákony, pravidla a předpisy Spojených
států amerických.  Bez ohledu na výše uvedené budeme v případě takového porušení nebo hrozícího porušení vašich
povinnos� týkajících se zachování důvěrnos� nebo duševních práv mít nárok na nápravu podle práva ekvity, včetně soudního
zákazu styku, předběžného opatření, konkrétního plnění nebo jiné nápravy, kterou může soud příslušné jurisdikce nařídit. 
Souhlasíte s �m, že tato smlouva bude plně vykonatelná ve státě Illinois a že jurisdikci nad jakýmkoli řízením ve spojení s touto
smlouvou nebo vztahem mezi smluvními stranami mají státní a federální soudy ve státě Illinois ve Spojených státech
amerických.  Strany �mto souhlasí, že na tuto smlouvu se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Pro uživatele v EHP, Velké Británii a Švýcarsku: Část 30 nepla� pro uživatele v EHP, Velké Británii a Švýcarsku, s výjimkou této
dílčí čás� pro uživatele v EHP, Velké Británii a Švýcarsku a ujednání o tom, že se na tuto smlouvu nevztahuje Úmluva OSN
o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro tyto uživatele pla� rozhodné právo v zemi vašeho trvalého pobytu.

Pro uživatele v EHP: Alterna�vní řešení sporů je proces, při kterém nezávislý orgán zváží fakta ohledně sporu a snaží se ho
vyřešit, aniž byste museli k soudu. Pokud nejste spokojeni s naším řešením některé s�žnos�, můžete kontaktovat pla�ormu
Evropské komise pro řešení sporů online.

Pro uživatele v Austrálii: Nic v čás� 30 nevylučuje ani nemá vylučovat použi� zákona Compe��on and Consumer Act (zákon
o hospodářské soutěži a ochraně spotřebitele) 2010 (Cth) v relevantních případech.

Pro uživatele v Alžírsku:  Máme sídlo ve státě Illinois.  Právo, kterým se tato smlouva řídí, je proto založeno na našem spojení
s touto jurisdikcí.  Ačkoli tato smlouva podléhá jurisdikci a příslušnos� státních a federálních soudů státu Illinois, žádným
ustanovením této smlouvy není dotčena možnost strany podat žalobu nebo se bránit u jakéhokoli jiného příslušného soudu. 

31. Úplná smlouva

Tato smlouva představuje úplné ujednání mezi vámi a námi a nahrazuje a zneplatňuje všechny předchozí nebo souběžné
komunikace, smlouvy, přísliby, ujištění, záruky, prohlášení, návrhy a úmluvy, písemné nebo ústní, vztahující se k jejímu
předmětu. Vy a my souhlasíme, že nebudeme uplatňovat žádné opravné prostředky, pokud jde o jakákoli prohlášení, ujištění
nebo záruky (ať byly učiněny nevinně, nebo z nedbalos�), které nejsou vyjasněny v této smlouvě. Obě strany souhlasí s �m, že
nebudou vznášet žádné nároky na základě zkreslených prohlášení učiněných nevinně nebo nesprávné interpretace založené
na kterémkoli prohlášení v této smlouvě.  V případě rozporu mezi anglickou a jakoukoli neanglickou verzí této smlouvy bude
mít přednost anglická verze.  Čás� 5, 15, 19, 21, 22, 23 a 30 až 34 zůstanou v platnos� i po ukončení této smlouvy.

32. Podmínky vztahující se ke společnos� Apple, pokud používáte verzi aplikace pro iOS

Kromě ostatních podmínek této smlouvy a bez ohledu na cokoli v rozporu s touto smlouvou se na vaše používání aplikace
kompa�bilní s operačním systémem iOS společnos� Apple Inc. („Apple“) vztahuje toto dodatečné ujednání. Společnost Apple
není stranou této smlouvy a aplikaci nevlastní ani za ni neodpovídá. Společnost Apple neposkytuje k aplikaci žádnou záruku,
s výjimkou případného vrácení kupní ceny, je-li to relevantní. Společnost Apple neodpovídá za správu ani jiné služby podpory
k aplikaci a neponese odpovědnost za žádné další nároky, ztráty, závazky, škody, náklady nebo výdaje spojené s aplikací,
včetně všech nároků k produktům tře�ch stran, tvrzení, že aplikace nesplňuje platné zákonné nebo regulační požadavky,



nároků vzniklých na základě ochrany spotřebitele nebo podobné legisla�vy a nároků souvisejících s porušením práv duševního
vlastnictví. Veškeré dotazy nebo s�žnos� ohledně použi� aplikace, včetně těch týkajících se práv duševního vlastnictví, je
třeba adresovat společnos� Abbo� v souladu s čás� Oznámení této smlouvy. Zde udělovaná licence je omezena na
nepřenosnou licenci k použi� aplikace na produktu značky Apple s operačním systémem iOS, které vlastníte nebo ovládáte,
nebo jak je jinak povoleno v pravidlech použi� stanovených v podmínkách služby App Store společnos� Apple. Při používání
aplikace musíte dodržovat podmínky všech smluv s tře�mi stranami, například smlouvy o poskytování bezdrátového datového
připojení. Společnost Apple a její dceřiné podniky jsou oprávněnými tře�mi stranami této smlouvy a po vašem přije� této
smlouvy budou mít právo (a bude se mít za to, že toto právo přijaly) vymáhat na vás tuto smlouvu jakožto oprávněná tře�
strana. Bez ohledu na výše uvedené právo společnos� Abbo� uzavírat, odstoupit nebo ukončit jakoukoli změnu, upuštění od
nároků nebo vyrovnání podle této smlouvy není podmíněno souhlasem žádné tře� strany.

33. Další právní podmínky

a. Tato smlouva nevytváří ani nebude vykládána tak, že vytváří jakékoli partnerství, společný podnik, zaměstnanecký
poměr, vztah zmocnitele a zmocněnce nebo poskytovatele a příjemce franšízy mezi vámi a společnos� Abbo�.

b. Bude-li kterékoli z ujednání této smlouvy shledáno nezákonným, neplatným či nevymahatelným, bude toto ujednání
považováno za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ujednání.

c. Svá práva a povinnos� vyplývající z této smlouvy nesmíte bez našeho výslovného písemného souhlasu postoupit,
převést ani poskytnout formou sublicence.

d. Svá práva a povinnos� vyplývající z této smlouvy smíme bez omezení postoupit, převést nebo poskytnout formou
sublicence.

e. Prominu� jakéhokoli porušení nebo neplnění této smlouvy kteroukoli ze stran nebude vykládáno jako prominu�
jakýchkoli předchozích nebo následných porušení či neplnění.

f. Všechny pojmy definované v jednotném čísle mají stejný význam v množném čísle, není-i uvedeno jinak. Veškerá
použi� výrazu „včetně“ nebo podobných výrazů v této smlouvě budou vykládána tak, jako by po nich následovalo
spojení „bez omezení“.

g. Oznámení (včetně oznámení o změnách této smlouvy) vám můžeme doručovat prostřednictvím zveřejnění v aplikaci
nebo e-mailem (v obou případech i formou odkazů) či poštou. Tištěná verze této smlouvy a všech oznámení
poskytnutých v elektronické podobě bude bez omezení přípustná v soudním nebo administra�vním řízení v souvislos�
s touto smlouvu ve stejném rozsahu a se stejnými podmínkami jako ostatní podnikové dokumenty a záznamy původně
vytvořené a uchovávané v �štěné podobě.

h. Společnost Abbo� neponese odpovědnost za žádné nesplnění povinnos� v důsledku příčiny mimo její kontrolu.

Pokud bude některé ujednání této smlouvy soudem příslušné jurisdikce shledáno v rozporu se zákonem, bude toto ujednání
změněno a vykládáno tak, aby co nejlépe odpovídalo smyslu původního ujednání v maximální míře povolené zákonem,
a zbývající ujednání této smlouvy zůstanou v plné platnos� a účinnos�.

34. Kliknu� na tlačítko „Přijmout“

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI TUTO SMLOUVU, ROZUMÍTE VŠEM JEJÍM PODMÍNKÁM A SOUHLASÍTE, ŽE JSOU PRO
VÁS ZÁVAZNÉ.

KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „PŘIJMOUT“ NEBO POUŽITÍM APLIKACE ČI JINÝM PŘÍSTUPEM K APLIKACI:

PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE DOSÁHLI ZÁKONNÉHO VĚKU PRO UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY;

PROHLAŠUJETE, ŽE TENTO ÚKON MÁ SLOUŽIT JAKO VÁŠ PODPIS TÉTO SMLOUVY A MÁ MÍT STEJNOU PLATNOST
A ÚČINNOST JAKO VLASTNORUČNÍ PODPIS.

ZAVAZUJETE SE, ŽE POKUD INSTALUJETE, POUŽÍVÁTE NEBO JINAK PŘISTUPUJETE K APLIKACI JMÉNEM JINÉ OSOBY,
MÁTE OPRÁVNĚNÍ JEJÍM JMÉNEM UZAVŘÍT TUTO PRÁVNĚ ZÁVAZNOU SMLOUVU.

POKUD APLIKACI JAKO JEDNOTLIVEC INSTALUJETE, POUŽÍVÁTE NEBO K NÍ JINAK PŘISTUPUJETE JMÉNEM NEBO VE
PROSPĚCH ORGANIZACE, VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU ZA SEBE I ZA TUTO ORGANIZACI
A PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE SE, ŽE MÁTE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ UZAVŘÍT TUTO SMLOUVU ZA DANOU
ORGANIZACI.

POKUD NEPŘIJÍMÁTE VŠECHNY PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY, NEKLIKEJTE NA TLAČÍTKO PŘIJMOUT A APLIKACI NEPOUŽÍVEJTE.

™ označuje ochrannou známku skupiny společnos� Abbo�.



‡ označuje ochrannou známku tře� strany, která je vlastnictvím příslušného vlastníka.
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Konec smlouvy.



[1]
 Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnos� Bluetooth SIG, Inc.


