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Abbo� leverer appen myMerlin™ ("Appen"), der overfører data �l Merlin.net™ Pa�ent Care Network ("Merlin.net")
(�lsammen "Tjenesterne"), så din læge eller hospitalet kan �ernmonitorere din hjerteenhed og give dig medicinsk
behandling.  Pacese�er, Inc. (et Abbo�-selskab) leverer Merlin.net.

Vi er forpligtet �l at besky�e dine personlige oplysninger. Denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger og
samtykke ("Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger"), forklarer, hvordan vi håndterer dine personlige
oplysninger for Tjenesterne, og hvad vi gør for at besky�e dine personlige oplysninger.  Vi forstår, at denne Meddelelse om
besky�else af personlige oplysninger indeholder mange oplysninger.  Vi vil gerne give dig en kort og let �lgængelig oversigt
over, hvordan vi håndterer, besky�er, opbevarer, gemmer og videregiver dine personlige oplysninger. Der findes yderligere
oplysninger under +Om Tjenesterne og +Sikkerhed vedrørende personlige oplysninger nedenfor.
 
DENNE OVERSIGT ER IKKE UDTØMMENDE. DU SKAL LÆSE DE RELEVANTE AFSNIT I MEDDELELSEN OM BESKYTTELSE AF
PERSONLIGE OPLYSNINGER NEDENFOR FOR FULDSTÆNDIGT AT FORSTÅ, HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE
OPLYSNINGER.

Vi bruger personlige oplysninger, når du konfigurerer Appen, hvilket inkluderer din fødselsdato og enhedens serienummer.  Vi
bruger din e-mailadresse eller dit telefonnummer �l godkendelsesformål ved parring af din hjertemonitor.  Denne App sender
oplysninger fra din enhed �l os, og hvis du kontakter vores kundeservice, registreres henvendelsen separat i forbindelse med
din anmodning om teknisk support.  Vi bruger også de personlige oplysninger, som din læge angiver i Merlin.net.  Der findes
yderligere oplysninger under +Indsamling og behandling af dine personlige oplysninger og +Landespecifikke bestemmelser
nedenfor.

Vi bruger personlige oplysninger �l: (1) at levere Tjenesterne, (2) at overholde juridiske forpligtelser, herunder forpligtelser
relateret �l sikkerhed, kvalitet og forbedring af medicinsk udstyr og (3) at udføre forskning, når de personlige oplysninger er
blevet afiden�ficeret, pseudonymiseret, aggregeret og/eller anonymiseret, så de ikke iden�ficerer dig ved navn.  Vi udfører
forskning for at forstå, hvordan vores produkter og tjenester bruges, deres effek�vitet, og �l evidensstudier fra den virkelige
verden.  Der findes yderligere oplysninger under +Abbo�s brug af dine personlige oplysninger, +Medicinske Enheder og
andre juridiske krav, +Forskning, +Opbevaring af personlige oplysninger nedenfor.
 
Vi har strenge begrænsninger for, hvem vi deler dine personlige oplysninger med, og vil sælger ikke oplysningerne �l
tredjeparter for at opnå en kommerciel fordel.  Vi deler personlige oplysninger med vores �lkny�ede selskaber for at yde
support og teknisk assistance �l Tjenesterne, for at overholde lovkrav og for at udføre forskning eller fejlfinding/diagnos�k og
foretage generelle analyser for at opdage systemiske problemer. Der findes yderligere oplysninger under +Videregivelse af
personlige oplysninger og +Abbo�s adgang �l personlige oplysninger ved levering af Tjenester �l din læge nedenfor.

Når din placering giver dig visse re�gheder i forhold �l dine personlige oplysninger, svarer vi på sådanne anmodninger. Der
findes yderligere oplysninger under +Hvordan individuelle brugere kan få adgang �l og re�e personlige oplysninger og Dine
re�gheder nedenfor.
 
Vi gemmer personlige oplysninger vedrørende Tjenesterne på servere i USA. Der findes yderligere oplysninger under
+Datalagring og +Grænseoverskridende overførsel af personlige oplysninger nedenfor. Vi anbefaler også, at du kontrollerer +
LANDSPECIFIKKE BESTEMMELSER, da der kan være yderligere bestemmelser, som gælder a�ængigt af dit bopælsland.
 
Kontakt og ret i første omgang alle forespørgsler vedrørende Tjenesterne �l hospitalet. Hospitalet er den "dataansvarlige" for
dine personlige oplysninger, når det yder lægehjælp �l dig. Vi er "databehandler" af dine personlige oplysninger på hospitalets
vegne i forbindelse med levering af Tjenesterne �l dig og hospitalet. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende
databesky�else, kan du kontakte os ved at sende en e-mail �l privacy@abbo�.com. Hvis du befinder dig i Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde, kan du kontakte vores europæiske databesky�elsesansvarlige eller din lokale
databesky�elsesmyndighed. Kontaktoplysningerne for Abbo�s europæiske databesky�elsesansvarlige og andre ny�ge
kontaktoplysninger findes på adressen: www.EU-DPO.abbo�.com. Se +Kontakt os nedenfor for at få flere oplysninger.
 



Hvis vi opdaterer denne Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger med væsentlige ændringer, giver vi dig besked
via e-mail eller Appen, når du næste gang bruger Appen.  Der findes yderligere oplysninger under +Ændringer �l denne
Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger nedenfor.

myMerlin™
MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE MOBILAPPLIKATION OG

SAMTYKKE

Versionsdato: April 2021
 

Pacese�er, Inc. (et Abbo�-selskab) leverer Merlin.net™ Pa�ent Care Network ("Merlin.net"). Abbo� leverer myMerlin™
mobilapplika�on ("Appen") (�lsammen kaldes Merlin.net og Appen "Tjenesterne").  I hele denne Meddelelse om besky�else
af personlige oplysninger skal henvisninger �l "Abbo�," "vi," "os" og "vores" forstås som Abbo�-koncernen med hovedkontor
i Abbo� Park, Illinois, USA.

Vi anerkender vig�gheden af databesky�else og privatliv og er forpligtet �l at besky�e personlige oplysninger, herunder
sundhedsrelaterede oplysninger. Denne Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger beskriver, hvordan dine
personlige oplysninger indsamles og bruges af Abbo�, når du bruger Tjenesterne.

Læs denne Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger omhyggeligt, før du �lmelder dig denne App, da den gælder
for behandling, overførsel og opbevaring af dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, af Abbo�
og visse �lkny�ede selskaber som beskrevet nedenfor. Den gælder også for behandlingen af dine personlige oplysninger af
vores �lkny�ede selskaber og af vores databehandlere, hvis det er nødvendigt for at løse et kundeserviceproblem i
forbindelse med Tjenesterne.

Denne meddelelse gælder ikke for personlige oplysninger, der behandles eller indsamles af andre Abbo�-selskaber eller -
da�erselskaber eller via andre metoder, f.eks. andre Abbo�-websteder eller andre Abbo�-kunde-callcentre. Din læges brug af
Merlin.net og andre privatlivspoli�kker kan gælde for de personlige oplysninger, der behandles eller indsamles ved hjælp af
disse metoder.
 
Ved at registrere og bruge denne App accepterer du denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger, og du:

Bekræ�er, at du er gammel nok �l at acceptere denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger og
At du accepterer den på dine egne vegne eller på vegne af en anden person, som du er bemyndiget �l lovligt at
acceptere denne meddelelse på vegne af.

VED AT ACCEPTERE ELLER GODKENDE DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG SAMTYKKE
ACCEPTERER DU UDTRYKKELIGT, AT DIN BRUG AF DENNE APP OG TJENESTERNE ER UNDERLAGT DENNE MEDDELELSE OM
BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG BEHANDLING OG OVERFØRSEL AF PERSONLIGE OPLYSNINGER, HERUNDER
SUNDHEDSRELATEREDE OPLYSNINGER, SOM BESKREVET I DENNE MEDDELELSE.
 
HVOR DET KRÆVES VED LOV I DIT BOPÆLSLAND, ER DIT KLIK PÅ "ACCEPTER" ELLER "ENIG" ENSBETYDENDE MED, AT DU
GIVER DIT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER, HERUNDER SUNDHEDSRELATEREDE
OPLYSNINGER, SAMT TIL OVERFØRSEL AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ABBOTTS SERVERE I USA.
 
DIT SAMTYKKE ER FRIVILLIGT, OG DU BEKRÆFTER, AT DU IKKE ER UNDERLAGT EN RETLIG FORPLIGTELSE TIL AT GIVE
PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ABBOTT.
 
+Om os



Abbo� er fabrikant af Appen, Confirm Rx™ implanterbar hjertemonitor ("ICM") og Jot Dx™ ICM.

Pacese�er, Inc. (et St. Jude Medical, LLC-�lkny�et og helejet da�erselskab af Abbo� Laboratories) 15900 Valley View Court,
Sylmar, Californien 91342, USA, er leverandør af Merlin.net.

Din læge er dataansvarlig for dine personlige oplysninger i forbindelse med levering af medicinsk behandling. Din læge er
ansvarlig for behandlingen af sådanne data og for at sikre, at oplysninger, som overføres via Tjenesterne, overholder
gældende love om besky�else af personlige oplysninger og databesky�else. Henvisningen �l "dataansvarlig" er baseret på
defini�onen i databesky�elseslovgivningen i EØS, Storbritannien og Schweiz og betyder, hvor det er relevant, det samme som
lignende udtryk i databesky�elseslovgivningen i andre lande, hvor du må�e bo.

Abbo� er den dataansvarlige for personlige oplysninger, når vi bruger personlige oplysninger �l: (1) at levere Tjenesterne �l
dig, (2) at overholde juridiske forpligtelser, herunder forpligtelser relateret �l sikkerhed, kvalitet og forbedring af medicinsk
udstyr, og (3) at udføre forskning vedrørende tjenesterne. Der findes yderligere oplysninger under +Abbo�s brug af dine
personlige oplysninger,.

+Om Tjenesterne

Merlin.net er et system �l �ernbehandling, der opbevarer oplysninger, som sendes fra din ICM via Tjenesterne.

Tjenesterne muliggør hur�g, automa�sk overførsel af oplysninger, der indsamles fra din ICM og uploades via Appen �l
Abbo�s private og sikre database. Via Merlin.net kan din læge se, hvornår dit hjerte begynder at slå anderledes.  Appen
sender dine hjertedata �l hospitalet baseret på de inds�llinger, der er angivet af din læge.  Tjenesterne hjælper din læge med
at monitorere din hjerterytme og ændre din behandling, uden at du behøver møde personligt op på hospitalet.

Du skal sørge for, at din mobilenhed hele �den er �lslu�et WiFi eller mobilnetværksdata, og du skal bruge Appen, så dine
hjertedata kan �ernovervåges af din læge.  Inden du kan bruge Tjenesterne, skal din læge registrere dig på Merlin.net.  Når du
har indtastet din fødselsdato og serienummeret på din ICM i Appen, skal du muligvis have en ak�veringskode, som du kan

vælge at få �lsendt. Når du har indtastet denne ak�veringskode i Appen, skal du sikre, at Bluetooth®
[1]

 trådløs teknologi er
slået "TIL" for at parre din ICM med Appen.  Sørg for, at No�fika�oner er slået "TIL", så du modtager statusopdateringer og
påmindelser. Appen fortæller dig, når konfigura�onen er fuldført.

Med regelmæssige mellemrum opre�er Appen forbindelse �l din ICM og sender oplysninger om, hvordan ICM'en fungerer.
Appen overfører også oplysninger om din hjerterytme �l lægen, som er i stand �l at modtage advarsler og opdateringer samt
logge på Merlin.net for at overvåge din hjerterytme.  

+Indsamling og behandling af dine personlige oplysninger

Følgende kategorier af personlige oplysninger behandles, når du bruger Appen:

ICM'ens serienummer og din fødselsdato

Din e-mailadresse og/eller telefonnummer, så vi kan sende dig en ak�veringskode

Oplysninger om dag, måned og klokkeslæt sendes fra din ICM �l Merlin.net

Oplysninger om navn og modelnummer på din ICM

Periodiske rapporter, der angiver, hvordan din ICM har interageret med Appen, og hvordan Appen har interageret med
Abbo�s servere siden den sidste rapport

Oplysninger om Appens ydeevne, herunder fejlrapporter, og

Periodiske lograpporter, der registrerer App-ak�vitet siden den sidste vedligeholdelsesrapport.

Appen opre�er forbindelse �l og overfører data fra din ICM �l Merlin.net. Tjenesterne i forbindelse med Merlin.net bruger
yderligere personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede data, som din læge angiver, når vedkommende opre�er en
Merlin.net-pa�entprofil �l dig. Disse personlige oplysninger kan omfa�e dit telefonnummer eller din e-mail, ICM'ens model-
og serienummer samt andre valgfrie felter såsom køn, race, foretrukket sprog, kliniske kommentarer og din ICMs funk�on,
behandlingsdatoer og overførsler, oplysninger om din sygdom, et �ldelt pa�entnummer eller andre pa�en�den�ficerende
oplysninger. Din læge kan også angive oplysninger om en nødkontaktperson �l dig. Abbo� kan have brug for at �lgå disse
personlige oplysninger for at yde support �l og vedligeholde Tjenesterne.
 



+Din læges brug af dine oplysninger

Din læge indsamler dine personlige oplysninger som en del af din medicinske behandling og indtaster oplysningerne i
Merlin.net. Lægen bruger Tjenesterne som hjælp i monitoreringen af din ICM og din hjerterytme.
 
Lægen eller hospitalet behandler dine personlige oplysninger �l følgende formål:

For at yde medicinsk behandling, herunder løbende medicinsk behandling, ved at monitorere din ICM og din
hjerterytme, så de nemmere kan yde medicinsk behandling �l dig.

For at give Abbo� adgang �l dine personlige oplysninger i forbindelse med teknisk support �l Tjenesterne, herunder
for at få teknisk og klinisk support, f.eks. hjælp �l opgradering eller fejlfinding af Tjenesterne eller fortolkning af data,
samt

Hvor det kræves af gældende lovgivning.

+Abbo�s adgang �l personlige oplysninger ved levering af Tjenester �l din læge

Vi behandler dine personlige oplysninger som dataansvarlig på vegne af din læge eller hospitalet. Denne behandling foregår
e�er instruk�oner fra lægen eller hospitalet og vedrører følgende formål:

Levering af tjenesterne �l din læge, så vedkommende kan overvåge din ICM, din hjerterytme og dine symptomer.

Levering af teknisk og klinisk support �l din læge, f.eks. hjælp �l fejlfinding og opgradering, eller

Hvor lægen har godkendt det, adgang �l dine sundhedsoplysninger som hjælp ved fortolkning af data, der er overført
fra din ICM.

A�ængigt af din placering kan vi �lbyde suppor�jenester �l din læge eller hospitalet fra steder i: Sverige, andre europæiske
placeringer, især hvis vi har ak�viteter i dit bopælsland, eller vores andre supportcentre i USA og Malaysia. Vi kan også bruge
andre tredjeparter �l at yde teknisk eller klinisk support �l din læge eller hospitalet. Hvor vi bruger en tredjepart �l at hjælpe
os med at levere suppor�jenester �l din læge eller hospitalet, har vi truffet passende foranstaltninger �l at besky�e
fortrolighed, integritet og sikkerhed for dine personlige oplysninger.
 
Henvisningen �l "dataansvarlig" er baseret på defini�onen i databesky�elseslovgivningen i EØS, Storbritannien og Schweiz og
betyder, hvor det er relevant, det samme som lignende udtryk i databesky�elseslovgivningen i andre lande, hvor du må�e bo.
 
+Abbo�s brug af dine personlige oplysninger
 
Abbo� behandler dine personlige oplysninger, herunder dine sundhedsrelaterede personlige oplysninger, som
registeransvarlig i forbindelse med følgende formål:

For at levere Tjenesterne i henhold �l slutbrugerlicensa�alen for Appen.

For at registrere din kontakt med Abbo�, når du kontakter Abbo� direkte vedrørende Tjenesterne.

For at levere Tjenesterne �l din læge eller hospitalet, herunder kundesupport i forbindelse med din ICM.

Hvor det kræves af gældende love for anvendelse og klassificering af medicinsk udstyr, herunder med henblik på
overvågning af medicinsk udstyr e�er lancering, kvalitetsstyring, herunder produktudvikling og -forbedring, sikkerhed,
performance og årvågenhed.

Hvor det er nødvendigt for at fremsæ�e, udøve eller forsvare juridiske krav, og

�l andre formål som kræves af gældende lov.

Da din læge opre�ede en pa�entprofil i Merlin.net �l dig, og hvor det er påkrævet ved lov, gav du dit udtrykkelige samtykke �l
Abbo� om, at dine personlige oplysninger må afiden�ficeres, pseudonymiseres, aggregeres og/eller anonymiseres med
henblik på forskning. Se afsni�et +Forskning for at få flere oplysninger.
 
Henvisningen �l "dataansvarlig" er baseret på defini�onen i databesky�elseslovgivningen i EØS, Storbritannien og Schweiz og
betyder, hvor det er relevant, det samme som lignende udtryk i databesky�elseslovgivningen i andre lande, hvor du må�e bo.

+Datalagring



Vi modtager data, der sendes af appen og ICM'en, før de dere�er gemmes på Merlin.net-serverne, som er placeret i USA. Når
dine personlige oplysninger hostes i et andet land end dit bopælsland, kan de også blive underlagt lovgivningen i hos�ng-
landet, hvilket muligvis ikke svarer �l lovgivningen i dit bopælsland. Vi har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger
og -kontroller for at besky�e dine personlige oplysninger. Selvom USAs love besky�er pa�entens sundhedsoplysninger, så
svarer de muligvis ikke �l lovene om besky�else af personlige oplysninger eller databesky�else i dit bopælsland.

Se også +Sikkerhed for personlige oplysninger og +Grænseoverskridende overførsel af personlige oplysninger.

+Medicinske Enheder og andre juridiske krav

Abbo� må bruge personlige oplysninger, hvor det er påkrævet ved lov, og hvor det er muligt, vil vi afiden�ficere,
pseudonymisere, samle og/eller anonymisere oplysningerne for at overholde vores juridiske forpligtelser som producent af
medicinsk udstyr. Disse oplysninger opbevares sikkert af Abbo� og vil ikke blive brugt �l at iden�ficere dig med navn eller e-
mailadresse, medmindre vi er retligt forpligtet �l at angive disse oplysninger. Hvor en sådan brug af personlige oplysninger er
underlagt juridiske krav, kræver det ikke samtykke.
 
Abbo� vil bruge disse oplysninger for at opfylde følgende juridiske krav:

At sikre ICM'ens løbende sikkerhed og frem�dige udvikling.

At monitorere og forbedre kvaliteten, sikkerheden og effek�viteten af medicinsk udstyr og systemer.

At validere opgraderinger og holde Merlin.net og/eller relaterede mobilapplika�oner sikre.

At udføre en bredere analyse for at opdage systemiske problemer af almen interesse inden for folkesundhed.

At forske i, udvikle og teste medicinsk udstyr, herunder nye og eksisterende funk�oner og funk�onalitet og for at teste
og forbedre Merlin.net og/eller relaterede mobilapplika�oner �l produktudvikling, og

I andre �lfælde, hvor det kræves af loven, herunder at svare ethvert kompetent regulerende, retshåndhævende organ,
statslige myndigheder, i forbindelse med na�onens sikkerhed eller epidemier, retssager, retsafgørelser,
regeringsanmodninger eller retsprocesser, vi indkaldes �l, eller for at besky�e vores kunders, offentlighedens, Abbo�s
eller andres sikkerhed, re�gheder eller ejendom, og for at udøve, etablere eller forsvare Abbo�s juridiske re�gheder,
eller hvor vi mener, det er nødvendigt at undersøge, forhindre eller gribe ind over for ulovlige ak�viteter, mistanke om
svindel, situa�oner, der involverer poten�elle trusler mod enhver persons sikkerhed, krænkelser af denne Meddelelse
om besky�else af personlige oplysninger eller som bevis i retssager, hvor vi er involveret.

 
Udtrykkene "afiden�ficere" og "pseudonymisere" bruges med samme betydning. Den amerikanske lov om sygesikring,
transportabilitet og ansvarlighed HIPAA beskriver afiden�ficerede oplysninger som oplysninger, hvor der ikke er noget rimeligt
grundlag for at tro, at oplysningen kan bruges �l at iden�ficere en person. EUs databesky�elsesforordning (2016/679) (GDPR)
definerer "pseudonymisering" som "behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere
kan henføres �l en bestemt registreret uden brug af supplerende oplysninger". Anonymiserede data er oplysninger, der ikke
vedrører en person, og som en person ikke kan iden�ficeres på baggrund af, og denne type data falder normalt uden for
lovgivningen om databesky�else og besky�else af personlige oplysninger.
 
Der findes flere oplysninger om GDPR under +EØS, Storbritannien, Caymanøerne, Schweiz og Thailand nedenfor.

+Forskning
Hvor det kræves af gældende lov, vil din læge have indhentet dit udtrykkelige samtykke �l at give os mulighed for at
afiden�ficere eller pseudonymisere, samle og/eller anonymisere dine personlige oplysninger �l forskning inden for
begrænsede formål. 

Når et datasæt bruges �l forskningsformål, indeholder dataene ikke navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse. Vi
tager de nødvendige skridt for at sikre, at der ikke er et rimeligt grundlag for, at de afiden�ficerede eller pseudonymiserede
data kan bruges �l at iden�ficere dig. Data, der bruges i forskning, kan indeholde ICM-model og serienummer, �dsrum
mellem implanta�onsdato og e�erfølgende besøgsdatoer, implanta�onsdato og demografi, f.eks. bopæl og alder.

Vi udfører forskning ved hjælp af disse afiden�ficerede eller pseudonymiserede data eller aggregerede, sta�s�ske og/eller
anonymiserede data med følgende formål:

At forbedre kvaliteten, sikkerheden og effek�viteten af vores hjerteenheder og medicinske enheder og systemer og
muliggøre udvikling af innova�v og effek�v behandling af hjerterelaterede sygdomme �l gavn for folkesundheden.



At udføre forskning �l sta�s�ske formål og analyse og videreformidle �l tredjepartsforskere, sundhedsins�tu�oner
eller fagfolk eller offentlige sundhedsmyndigheder.

At evaluere effek�viteten af Tjenesterne, og hvordan de leveres og bruges.

At validere Tjenesternes funk�onalitet og opgraderinger, herunder monitorering og forbedring af sikkerheden af disse
tjenester.

At forske i, udvikle og teste medicinsk udstyr, herunder nye og eksisterende funk�oner og funk�onalitet og at teste og
forbedre Tjenesterne og vores medicinske udstyr i forbindelse med produktudvikling, dataanalyse, sta�s�ske og
undersøgelsesformål samt

Af almen interesse inden for folkesundhed, herunder hvor Tjenesterne og de medicinske enheder er bere�get �l
�lskud eller på anden måde er bere�get �l stø�e inden for sygesikring, forsikring eller offentlig finansiering.

Hvis du nogensinde bliver bedt om at deltage i et klinisk forsøg, og hvor det kræves af gældende lov, vil du blive bedt om at
give et særskilt informeret samtykke �l forsøgsstedet, inden du deltager i et sådant forsøg, og din deltagelse er fuldstændig
frivillig. Den forskning, der er omtalt i de�e afsnit, vedrører ikke deltagelse i et klinisk forsøg.

Der findes flere oplysninger om GDPR under +EØS, Storbritannien, Caymanøerne, Schweiz og Thailand nedenfor.

+Opbevaring af personlige oplysninger

Oplysninger, der er indsamlet fra din ICM, vil blive opbevaret i en maksimal periode på syv (7) år fra datoen for din seneste
overførsel (dvs. den dato, hvor du sidst brugte din ICM og/eller Appen), medmindre andet er påkrævet ved lov.

Afsni�et + Sletning af dine oplysninger fra Merlin.net beskriver, hvordan du kan sørge for, at din læge eller hospitalet sle�er
dine oplysninger fra Merlin.net Pa�ent Care Network.

+Videregivelse af personlige oplysninger

Vi deler muligvis dine personlige oplysninger som følger:

Vi deler personlige oplysninger med tredjepartsleverandører udelukkende for at levere, vedligeholde, hoste og
understø�e Tjenesterne. I de �lfælde, hvor vi f.eks. videresender dine personlige oplysninger �l
tredjepartsleverandører i forbindelse med vores levering af Tjenesterne, er de forpligtet �l at holde dine personlige
oplysninger fortrolige og sikre og bruge dine personlige oplysninger mindst muligt.

Hvor det er muligt, bruger Abbo� tredjepartsleverandører �l at rapportere systemfejl, så vi kan understø�e og
forbedre Tjenesterne, og i sådanne �lfælde vil de oplysninger, der sendes �l sådanne tredjeparter, ikke omfa�e brug af
dine personlige oplysninger.

Android kræver, at der gives �lladelse �l lokalitetstjenester, for at programmet kan forbinde apps med Bluetooth®1

enheder. Googles lokalitetstjenester inkluderer funk�oner, der indsamler en brugers nøjag�ge lokalitetsdata, inklusive
GPS-signaler, enhedssensorer, Wi-Fi-adgangspunkter og mobilmast-id'er. Disse oplysninger indsamles af Google, hvis
en bruger giver adgang �l sin placering. Der findes yderligere oplysninger om Googles fortrolighedspraksis vedrørende
disse data på Androids supportwebsted. Vi bruger ikke dine personlige oplysninger fra Googles lokalitetstjenester.

Vi sælger ikke og giver ikke licens �l dine personlige oplysninger undtagen i forbindelse med salg, fusion eller
overførsel af en produktserie eller -afdeling, så køberen kan fortsæ�e med at levere Tjenesterne �l dig. For at undgå
enhver tvivl: Vi sælger aldrig dine personlige oplysninger �l en tredjepart for at opnå en kommerciel gevinst.

Vi deler muligvis afiden�ficerede, pseudonymiserede, aggregerede og/eller anonymiserede oplysninger med vores
da�erselskaber, din læge eller hospitalet, tredjepartsforskere og na�onale sundhedsmyndigheder eller
forsikringsselskaber for at demonstrere effek�viteten af Tjenesterne eller for at opnå �lskud fra sygesikringen. Disse
oplysninger bruges ikke �l at iden�ficere dig som individ.

Vi forbeholder os re�en �l at videregive dine personlige oplysninger som svar på informa�onsanmodninger fra
statslige myndigheder, i forbindelse med na�onale sikkerhedssitua�oner, eller når det kræves af loven. Hvor det er
�lladt eller krævet ved lov, videregiver vi de oplysninger, vi indsamler fra dig, hvis vi mener, det er nødvendigt for at
undersøge, forhindre eller gribe ind over for ulovlige ak�viteter, ved mistanke om bedrag eller situa�oner, der
involverer poten�elle trusler for folks sikkerhed, ved krænkelser af denne meddelelse om besky�else af personlige
oplysninger eller som bevis i retssager, som vi er involveret i. Dine personlige oplysninger kan være underlagt
udenlandsk lovgivning og kan være �lgængelige for udenlandske stater, domstole, poli� og myndigheder.



+Sikkerhed for personlige oplysninger

Abbo� har implementeret passende sikkerhedskontroller i Tjenesterne for at besky�e dine personlige oplysninger mod
u�lsigtet eller ulovlig ødelæggelse eller u�lsigtet tab, ændring, videregivelse eller adgang.

De oplysninger, der modtages fra din ICM, krypteres inden overførsel for at sikre, at de forbliver sikre og fortrolige.
Tjenesterne indeholder forskellige sikkerhedsforanstaltninger, som forstærker sikkerheden af din pa�entprofil og forhindrer
uautoriseret adgang �l eller offentliggørelse af dine personlige oplysninger. Kun dem, der er godkendt af din læge eller
hospitalet, inklusive deres godkendte personale, har adgang �l din pa�entprofil og kun via unikke id'er og adgangskoder.
Abbo� har implementeret forskellige sikkerheds- og adgangskontroller for at sikre, at kun godkendte personer inden for
Abbo� får adgang �l pseudonymiserede, aggregerede og afiden�ficerede data.

Vi bruger Bluetooth®1 4.0 eller nyere trådløs teknologi �l at overføre forskellige sæt personlige oplysninger mellem
medicinske enheder og iOS- eller Android-enheder. Alle oplysninger, der vedrører målinger foretaget fra din ICM, overføres via
Bluetooth-teknologi.

Vær opmærksom på, at Tjenesterne muligvis ikke er �lgængelige i perioder med ru�nemæssig vedligeholdelse.

+Grænseoverskridende overførsel af personlige oplysninger

Oplysninger, der indsamles via Tjenesterne, overføres �l og opbevares i USA. Databesky�elseslovgivningen i USA giver
muligvis ikke samme besky�else af personlige oplysninger som lovgivningen i EU, Storbritannien, Schweiz eller dit
bopælsland. Dine personlige oplysninger overføres på grundlag af EU- og schweizisk godkendte
standardkontraktbestemmelser. Du giver også udtrykkeligt samtykke �l overførsel af dine personlige oplysninger �l Abbo�s
servere i USA.

Hvis du kontakter os direkte og anmoder om teknisk support, bliver dine personlige oplysninger (herunder
sundhedsrelaterede data) muligvis gjort �lgængelige for vores eksterne suppor�eams i USA, EU eller Malaysia (overførsler �l
Malaysia gælder ikke for indbyggere i EU, Storbritannien og Schweiz). Virksomhedsinterne dataoverførsler inden for Abbo�
styres af en dataoverførselsa�ale, der yder �lstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.
 
VED DIN BRUG AF DENNE APP OG VED DIN GODKENDELSE AF DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE
OPLYSNINGER OG SAMTYKKE, UNDERRETTER VI DIG OM DISSE OVERFØRSLER AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL USA,
SVERIGE OG/ELLER MALAYSIA (OVERFØRSLER TIL MALAYSIA GÆLDER IKKE FOR PERSONER MED BOPÆL I EU,
STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ) OG OM, AT ADGANGEN TIL DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER, HERUNDER
SUNDHEDSRELATEREDE OPLYSNINGER, UNDTAGELSESVIST OG UNDER SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER KAN VÆRE PÅKRÆVET
FOR AT BESVARE VISSE SUPPORTANMODNINGER, SOM DU ELLER DIN LÆGE FREMSÆTTER. DISSE LANDE KAN MULIGVIS
IKKE TILBYDE SAMME NIVEAU AF BESKYTTELSE SOM LOVGIVNINGEN OM DATABESKYTTELSE OG BESKYTTELSE AF
PERSONLIGE OPLYSNINGER I DIT BOPÆLSLAND.
 
+Hvordan Abbo� sender marke�ngmateriale og andet materiale

Vi sender dig ikke bevidst reklame- eller marke�ngrelaterede oplysninger, medmindre du har valgt at modtage denne type
kommunika�on fra os i forbindelse med vores andre produkter og tjenester.  
 
Hverken Abbo� eller vores da�erselskaber eller licensgivere sender bevidst reklame- eller marke�ngrelaterede oplysninger �l
børn.
 
Vi sælger ikke dine personlige oplysninger �l en tredjepart med henblik på direkte markedsføring.
 
Bemærk, at vi muligvis sender dig ikke-marke�ngrelaterede oplysninger om nødvendige App- og serviceopdateringer eller
problemer, der vedrører produktsikkerhed.
 
+Hvordan Abbo� besky�er børns personlige oplysninger

Børn kan �lmeldes Merlin.net af en læge eller et hospital. En forælder/værge kan når som helst stoppe indsamlingen af et
barns personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, ved at kontakte lægen eller hospitalet og bede om at
få kontoen sle�et. Denne handling sle�er den konto på Merlin.net, der er �lkny�et barnet, men vi opbevarer aggregerede og
afiden�ficerede oplysninger og kan være forpligtet �l at opbevare visse personlige oplysninger iht. lovgivningen.



+Hvordan individuelle brugere kan få adgang �l og re�e personlige oplysninger og dine re�gheder

Hvis du vil gøre brug af re�gheder �l databesky�else og �l besky�else af personlige oplysninger, skal du i første omgang
kontakte din læge eller hospitalet. Vi kan ikke re�e eller ændre målinger fra din ICM, der er blevet uploadet.

A�ængigt af din bopæl har du muligvis ret �l: (a) at få adgang �l de personlige oplysninger, vi har om dig; (b) at anmode om,
at vi re�er eventuelle unøjag�ge personlige oplysninger, som vi har om dig; (c) at sle�e personlige oplysninger, som vi har om
dig; (d) at begrænse behandlingen af personlige oplysninger, som vi har om dig; (e) at gøre indsigelse mod behandlingen af
personlige oplysninger, som vi har om dig; og/eller (f) at modtage personlige oplysninger, som du har givet os på baggrund af
dit samtykke, i et struktureret og almindeligt anvendt maskinlæsbart format eller få sådanne personlige oplysninger sendt �l
en anden virksomhed. Bemærk, at Abbo� ikke er forpligtet ved lov �l at beny�e eller vedligeholde systemer, der er teknisk
kompa�ble med andre virksomheders systemer. Det er muligvis ikke muligt for Abbo� at overføre dine personlige oplysninger
direkte �l en anden virksomhed.

Børn kan også have ret �l at få adgang �l de personlige oplysninger, der opbevares om dem. Når vi modtager en anmodning
om adgang �l et barns personlige oplysninger fra barnets forældre/værge, svarer vi muligvis direkte �l barnets
forældre/værge eller anbefaler, at de kontakter barnets læge eller hospitalet. Vi vil al�d forsøge at verificere iden�teten af
den person, der søger adgang �l et barns oplysninger, uanset om henvendelsen kommer fra barnet selv eller fra en forælder
eller værge.

Hvis du vil påberåbe dig disse re�gheder, skal du i første omgang kontakte din læge eller hospitalet, som er den
dataansvarlige for dine personlige oplysninger i forbindelse med den medicinske behandling. I de �lfælde hvor vi er den
dataansvarlige for dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via en af de metoder, der er beskrevet i afsni�et +Kontakt
os.

+Sletning af dine oplysninger fra Merlin.net

Hvis du har fået implanteret en ICM, er den eneste måde, din læge kan monitorere dig på, via Merlin.net. Hvis du vælger ikke
at blive �lmeldt Merlin.net, vil det derfor påvirke din læges mulighed for at monitorere din �lstand, og det kan påvirke lægens
mulighed for at behandle dig.
 
Hvis du gerne vil have dine oplysninger sle�et fra Merlin.net, kan du gøre det ved at kontakte din læge eller hospitalet. Hvis
du anmoder om sletning af dine oplysninger fra Merlin.net og stadig har din ICM, vil din læge ikke være i stand �l at
�ernmonitorere din hjerterytme. Vær opmærksom på, at hvis din læge eller hospitalet sle�er dine oplysninger i Merlin.net, vil
vi opbevare aggregerede og afiden�ficerede oplysninger og muligvis opbevare visse personlige oplysninger iht. lovgivningen.

+Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, bekymringer eller ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger i forbindelse med
din medicinske behandling eller ønsker at beny�e dig af dine re�gheder �l databesky�else, bedes du kontakte lægen eller
hospitalet direkte. 
 
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker at klage over vores privatlivspraksis, bedes du kontakte os ved at klikke på
linket "Kontakt os" på et af vores websteder eller pr. e-mail �l cnprivacy@abbo�.com. Eller du kan skrive �l os på adressen:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Brugere i EØS, Storbritannien og Schweiz kan finde yderligere kontaktoplysninger under de pågældende lande nedenfor.
 
For brugere i Brasilien: Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller ønsker at klage over vores privatlivspraksis, eller hvis du vil
udøve nogen af dine re�gheder, der er beskrevet i afsni�et + Hvordan individuelle brugere kan få adgang �l og re�e
personlige oplysninger og dine re�gheder, bedes du kontakte os ved at klikke på linket "Kontakt os" på et af vores websteder
eller sende en e-mail �l vores lokale databesky�elsesansvarlige, Juliana Ruggiero, på privacybrasil@abbo�.com. Eller du kan
skrive �l os på adressen:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo / SP
CEP: 04566-905
 
 



I al kommunika�on �l os skal du medtage den e-mailadresse, der blev brugt �l at registrere dig i denne App og en detaljeret
forklaring af din anmodning.
 
+Ændringer �l denne Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger

Denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger revideres jævnligt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i vores
privatlivspraksis, vil denne meddelelse blive opdateret, så den afspejler disse ændringer. Du vil få besked om opdateringer �l
denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger via e-mail eller Appen, næste gang du bruger den.

Uden skade for dine re�gheder iht. gældende lov forbeholder vi os re�en �l at opdatere og ændre denne Meddelelse om
besky�else af personlige oplysninger uden forudgående varsel for at afspejle teknologiske fremskridt, juridiske og
lovgivningsmæssige ændringer og god forretningspraksis i det omfang, det ikke ændrer den privatlivspraksis, der er beskrevet
i denne Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger.

+LANDESPECIFIKKE BESTEMMELSER

+USA

Abbo� fungerer som samarbejdspartner over for din læge ved at gøre denne App �lgængelig for dig i overensstemmelse den
amerikanske lov om sygesikring, transportabilitet og ansvarlighed og dens bestemmelser (samlet benævnt "HIPAA"). Derfor
reguleres personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, der indsamles via denne App, af HIPAA, og vi må
bruge og videregive dine personlige oplysninger i overensstemmelse med vores forretningsmæssige forpligtelser og som
beskrevet i denne Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger og samtykke.

+Californien

Ifølge § 1798.83 i den californiske civilret har borgere i delstaten Californien ret �l at anmode visse virksomheder, som
borgeren har en forretningsmæssig rela�on �l, om en liste over alle tredjeparter, som virksomheden i det foregående
kalenderår har videregivet visse personligt iden�ficerbare oplysninger �l ifm. direkte markedsføring. Abbo� er kun forpligtet
�l at svare på en kundeanmodning én gang i løbet af et kalenderår. For at fremsæ�e en sådan anmodning skal du sende et
brev �l Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117. På din anmodning skal du bekræ�e, at du er
bosiddende i Californien, og opgive en aktuel adresse i Californien, som vi kan sende vores svar �l. Bemærk, at ikke al
informa�onsdeling er dækket af databesky�elsesreglerne i Californien, og at kun informa�onsdeling, der er dækket, vil blive
inkluderet i vores svar.
 
Hvis du har spørgsmål angående Abbo�s overholdelse af CCPA (Californien Consumer Privacy Act) og dine re�gheder iht.
CCPA, kan du besøge h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

Ministeriet for offentlig informa�onsadgang har i sin egenskab af �lsynsorgan i lov nr. 25.326 jurisdik�on over alle
beskyldninger og klager fra personer, hvis re�gheder krænkes ved overtrædelse af gældende regler i forbindelse med
besky�else af personlige oplysninger.
 
+Australien

Hvis du vil klage over brud på loven om besky�else af personlige oplysninger, det australske privatlivsprincip ("APP") eller en
lov om privatlivets fred, der gælder for os, eller hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores Meddelelse om
besky�else af personlige oplysninger eller den måde, vi håndterer dine personlige oplysninger på, bedes du kontakte os ved
hjælp af ovenstående oplysninger. Så vil vi tage rimelige skridt for at undersøge og besvare din henvendelse.
Hvis du e�er denne proces ikke er �lfreds med vores svar, kan du indsende en klage �l informa�onskommissærens kontor. Se
h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, for at få de relevante klageformularer eller kontakte
informa�onskommissærens kontor. Det er ikke sandsynligt, at vi videregiver dine personlige oplysninger �l udlandet,
undtagen som �lladt i den australske lov om besky�else af personlige oplysninger af 1988 (Cth), medmindre du har modtaget
skri�lig underretning om de�e. Vi overfører muligvis dine personlige oplysninger �l USA. Du accepterer denne videregivelse
og accepterer, at ved at give de�e samtykke, gælder det australske privatlivsprincip 8.1 (APP) ikke længere, og vi er ikke
forpligtet �l at tage rimelige skridt for at sikre, at den udenlandske modtager ikke overtræder APP med hensyn �l disse
oplysninger.
 
+Brasilien



I �lfælde af opdateringer �l denne Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger, der kræver ny indhentning af
samtykke, vil du blive underre�et via de kontaktpersoner, du har opgivet.
 
Samtykke: For at vi kan behandle personlige oplysninger om dit helbred, skal du give Abbo� bekræ�ende samtykke om at
bruge appsene. Du kan når som helst trække dit samtykke �lbage ved at kontakte os på privacy@abbo�.com.
 
Retsgrundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger: Abbo� behandler dine oplysninger baseret på følgende
retsgrundlag som beskrevet i Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Samtykke �l at behandle sundhedsrelaterede oplysninger, når du opre�er en app-konto �l at gemme oplysninger
vedrørende Tjenesterne.

Samtykke �l at behandle sundhedsrelaterede oplysninger, når du kontakter vores kundesupport, hvis det er
nødvendigt, for at vi kan besvare dine spørgsmål eller din anmodning om support, såsom fejlfinding ved
ydeevneproblemer, eller når det er nødvendigt for at dele dine oplysninger med vores tredjepartsdatabehandlere for
at løse serviceproblemer.

Samtykke, når du deler dine diagnos�k-/fejlfindingsdata (herunder sundhedsrelaterede data) med os fra din
mobilenhed via appen, hvis det er nødvendigt, for at vi kan besvare din anmodning om support, såsom diagnos�k og
fejlfinding ved ydeevneproblemer.

Samtykke, når du deler dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, med vores
tredjepartspartnere

Abbo�s legi�me forretningsinteresser og samtykke, når vi afiden�ficerer, pseudonymiserer, aggregerer og/eller
anonymiserer data for bedre at forstå, hvordan du interagerer med og bruger Tjenesterne.

Dine re�gheder: Hvis du gerne vil gøre brug af de re�gheder, der er beskrevet i afsni�et med �tlen +Hvordan individuelle
brugere kan få adgang �l og re�e personlige oplysninger og dine re�gheder, og kontakter os via e-mail, bedes du skrive
de�e emnelinjen i din e-mail (f.eks. "Korrek�onsanmodning" eller "Adgangsanmodning" eller en anden relevant re�ghed). Vi
gør vores bedste for at besvare alle rimelige anmodninger re�digt og som minimum iht. gældende lovkrav. Du har ret �l at
indsende en klage �l din lokale databesky�elsesmyndighed, hvis du er u�lfreds med en hvilken som helst del af Abbo�s
behandling af dine personlige oplysninger.
 
+Kina (ekskl. Hongkong, Macau og Taiwan)

Ved at acceptere eller godkende denne Meddelelse om besky�else af personlige oplysninger anses du for at være blevet
informeret om og udtrykkeligt at have givet dit samtykke �l indsamlingen af dine personlige oplysninger, herunder personligt
id-nummer og sundhedsrelaterede oplysninger, og brug af personlige oplysninger med hensyn �l alt indholdet heri. For
brugere under 14 år skal samtykke gives af en værge. Hvis vi opdager, at personlige oplysninger om en mindreårig under 14 år
er blevet indsamlet uden samtykke fra dennes værge, vil vi forsøge at sle�e de relevante data så hur�gt som muligt. Du kan
når som helst trække dit samtykke �lbage ved at kontakte din læge. Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke
�lbage, vil det påvirke lægens mulighed for at �ernmonitorere din enhed, og det kan påvirke din behandling. Hvis du trækker
dit samtykke �lbage, beholder Abbo� aggregerede og afiden�ficerede oplysninger og kan være forpligtet �l at opbevare visse
personlige oplysninger iht. lovgivningen.

 
Vi er ikke forpligtet ved lov �l at indhente samtykke for at indsamle eller bruge dine personlige oplysninger, herunder
sundhedsrelaterede oplysninger, under visse omstændigheder, hvis indsamlingen eller brugen af dine personlige oplysninger,
herunder sundhedsrelaterede oplysninger, er:

Relateret �l opfyldelse af forpligtelser, der er pålagt ved love og regler.

Direkte relateret �l na�onal sikkerhed eller na�onalt forsvar.

Direkte relateret �l na�onens sikkerhed, folkesundheden eller væsentlige offentlige interesser.

Direkte relateret �l en kriminel e�erforskning, retsforfølgelse eller retssag eller fuldbyrdelse af en dom osv.

Krævet for at sikre de grundlæggende re�gheder og interesser for enkeltpersoner (f.eks. re�en �l liv og ejendom),
hvor det er umuligt at opnå samtykke.

Personlige oplysninger, som du eller dine pa�enter eller deres værger (for børn under 14 år) har gjort offentligt
�lgængelige.

Personlige oplysninger, der blev indhentet fra legi�me offentlige kilder, f.eks. legi�me nyhedsrapporter eller offentlige
oplysninger fra staten.



Nødvendig for at underskrive og opfylde en kontrakt, som du, din pa�ent eller din pa�ents værge, hvis pa�enten er
under 14 år, har anmodet om, eller

Nødvendige for at opretholde en sikker og stabil dri� af de leverede produkter eller tjenester, såsom at opdage og løse
tekniske problemer med produkterne eller tjenesterne.

Ud over andre re�gheder, du har iht. denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger, har du følgende yderligere
re�gheder:

Re�en �l at gøre indsigelse mod en beslutning, der udelukkende er baseret på automa�sk behandling. Du har under
visse omstændigheder ret �l ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automa�sk
behandling uden menneskelig indblanding.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil gøre brug af en af disse re�gheder med hensyn �l dine personlige oplysninger, herunder
sundhedsrelaterede oplysninger, skal du i første omgang kontakte din læge. Hvis du kontakter os, vil vi samarbejde med din
læge og gøre vores bedste for at svare på alle rimelige anmodninger re�digt i overensstemmelse med gældende juridiske
krav. Vi må opkræve et rimeligt administra�onsgebyr ved gentagne anmodninger inden for 3 måneder. Hvis der sker en
væsentlig ændring af denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger, må vi offentliggøre ændringerne i en
offentlig meddelelse.
 
Anmodninger �l os om at gøre brug af dine re�gheder bliver muligvis ikke behandlet, hvis de er urimelige eller gentages. Vi
kan ikke behandle din anmodning, hvis:

Din anmodning vedrører vores forpligtelser iht. gældende love og regler.

Din anmodning direkte vedrører na�onens sikkerhed eller forsvar.

Din anmodning direkte vedrører den offentlige sikkerhed, folkesundheden eller væsentlige offentlige interesser.

Din anmodning vedrører direkte kriminel e�erforskning, retsforfølgelse, dom og håndhævelse.

Der er �lstrækkelige beviser for, at du fremsæ�er anmodningen i ond tro eller misbruger dine re�gheder.

Besvarelsen af din anmodning vil skade dine eller andre personers eller organisa�oners lovlige interesser betydeligt,
eller

Din anmodning vedrører forretningshemmeligheder.

Medmindre sletning er påkrævet ved lov eller sker iht. din anmodning, må Abbo� opbevare alle personlige oplysninger,
herunder sundhedsrelaterede oplysninger, som du giver os med det formål at forbedre behandlingsvejledningen �l pa�enter,
der bruger denne App og Abbo�s hjerterelaterede produkter.
 
Personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, der genereres og indsamles af os i Kina (eksklusive
Hongkong, Macau og Taiwan), opbevares i Kina (eksklusive Hongkong, Macau og Taiwan). Da Abbo� er en interna�onal
virksomhed, kan dine personlige oplysninger muligvis blive overført �l og �lgås af forretningsenheder, der ligger uden for Kina
(undtagen Hongkong, Macau og Taiwan).

 
Vi har et omfa�ende sikkerhedsprogram, der overholder gældende lovgivning og branchepraksis i alle henseender for at
besky�e dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger. Vi vil gøre alt, hvad der er kommercielt
muligt inden for rimelige grænser for at sikre, at vi ikke indsamler personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede
oplysninger, der ikke er relevante for de formål, der er beskrevet i denne Meddelelse om besky�else af personlige
oplysninger, og vi opbevarer kun dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, i nedenstående
periode, eller så længe det kræves af gældende love. Vi opdaterer og offentliggør oplysninger om sikkerhedsrisikoen og en
vurdering af konsekvenserne for sikkerheden af personlige oplysninger iht. gældende love.
 
I �lfælde af en sikkerhedshændelse, der er relateret �l dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger,
informerer vi dig re�digt som krævet i gældende love via e-mail eller andre �lgængelige kontaktmetoder med generelle
oplysninger om hændelsen og dens mulige påvirkning, den a�jælpning vi har foretaget og vil foretage, og med rådgivning �l
dig om handlinger �l at mindske eventuelle risici og a�jælpe virkningen. Vi indbere�er muligvis en sådan hændelse og
a�jælpningen �l myndighederne som påkrævet.
 
+EØS, Storbritannien, Caymanøerne, Schweiz og Thailand



Vi behandler dine personlige oplysninger som databehandler, når vi leverer vores tjenester �l din læge eller hospitalet, og har
muligvis adgang �l dine sundhedsdata for at kunne yde din læge eller hospitalet teknisk support og kundesupport. 
 
Retsgrundlag for behandlingen af dine personlige oplysninger: Abbo� behandler dine personlige oplysninger, herunder dine
sundhedsrelaterede personlige oplysninger, som dataansvarlig på følgende retsgrundlag, som er beskrevet i GDPR:

Hvor det er nødvendigt for at hjælpe din læge med medicinsk diagnose iht. kontrakten med lægen, og i det
nødvendige omfang for at opfylde kontrakten om at levere Appen �l dig iht. slutbrugerlicensa�alen.

E�er dit samtykke og som nødvendigt for at opfylde kontrakten (slutbrugerlicensa�alen) om at registrere din kontakt
med Abbo�, når du kontakter Abbo� direkte, og

I det nødvendige omfang for at kunne levere Tjenesterne �l din læge iht. kontrakten med vedkommende, herunder
kundesupport.

I det nødvendige omfang for at kunne levere Tjenesterne �l din læge iht. kontrakten med vedkommende og af grunde
af almen interesse inden for folkesundhed, hvor det kræves af EU eller na�onale love om anvendelse og klassificering
af medicinsk udstyr, herunder med henblik på overvågning af medicinsk udstyr e�er lancering, kvalitetsstyring,
herunder produktudvikling og -forbedring, sikkerhed, performance og årvågenhed.

Hvor det er nødvendigt for at fremsæ�e, udøve eller forsvare juridiske krav, og

Hvor det ellers er nødvendigt og har væsentlig offentlig interesse iht. gældende lov.

Da din læge opre�ede en pa�entprofil i Merlin.net �l dig, gav du dit udtrykkelige samtykke �l, at Abbo� må afiden�ficere,
pseudonymisere, samle og/eller anonymisere dine personlige oplysninger med henblik på forskning. Vi udfører forskning ved
hjælp af disse afiden�ficerede eller pseudonymiserede data eller aggregerede, sta�s�ske og/eller anonymiserede data med
følgende formål:

Af almen interesse for folkesundheden for at forbedre kvaliteten, sikkerheden og effek�viteten af vores Enheder og
systemer og muliggøre udvikling af innova�v og effek�v behandling af hjerterelaterede sygdomme.

At udføre forskning �l sta�s�ske formål og analyse og videreformidle �l tredjepartsforskere, sundhedsins�tu�oner
eller fagfolk eller offentlige sundhedsmyndigheder.

Til Abbo�s legi�me forretningsinteresser for at evaluere effek�viteten af Tjenesterne, og hvordan de leveres og
bruges.

Til Abbo�s legi�me forretningsinteresser for at validere Tjenesternes funk�onalitet og opgraderinger, herunder
monitorering og forbedring af tjenesternes sikkerhed.

At forske, udvikle og teste enheder, herunder nye og eksisterende funk�oner og funk�onalitet og for at teste og
forbedre Tjenesterne og enheder i forbindelse med produktudvikling, dataanalyse, sta�s�ske formål og
undersøgelsesformål, og

Af almen interesse inden for folkesundhed, herunder hvor Tjenester og Enheder er bere�get �l �lskud eller på anden
måde er bere�get �l stø�e inden for sygesikring, forsikring eller offentlig finansiering.

Se afsni�et +Forskning for at få flere oplysninger.
 
Vi behandler også dine personlige oplysninger som databehandler og gør det på vegne af din læge. Din læge behandler dine
personlige oplysninger på følgende retsgrundlag iht. EU- eller na�onal lovgivning:

For at yde medicinsk behandling, herunder løbende medicinsk behandling, ved at monitorere din Enhed og din �lstand
for at gøre det le�ere at levere medicinsk behandling �l dig.

For at give Abbo� adgang �l dine personlige oplysninger i forbindelse med teknisk support �l Tjenesterne, herunder
for at få teknisk og klinisk support, f.eks. hjælp �l opgradering eller fejlfinding af Tjenesterne eller fortolkning af data,
samt

Hvor det i øvrigt kræves af EU- eller na�onal lovgivning.

"GDPR" henviser �l den generelle databesky�elsesforordning (2016/679) med hensyn �l EU-medlemsstaternes
gennemførelseslovgivning, og for Storbritannien henviser den �l den bri�ske databesky�elseslov 2018, begge med
e�erfølgende ændringer. Hvor vi har medtaget et land, der ligger over det uden for EU, er det blevet gjort, fordi sådanne
lande e i det væsentlige har lignende eller næsten �lsvarende love som GDPR.
 



Dataoverførsler: Oplysninger, der indsamles via Tjenesterne, overføres �l og opbevares i USA. Hvis du anmoder om teknisk
support, er dine personlige oplysninger (herunder sundhedsrelaterede data) kun �lgængelige for vores eksterne
suppor�eams i USA eller Sverige.  Dine personlige data vil blive overført på grundlag af EU's standardkontraktsbestemmelser.  

Databesky�elsesansvarlig: Kontaktoplysningerne på vores europæiske databesky�elsesansvarlige samt andre ny�ge
kontaktoplysninger findes på adressen: www.eu-dpo@abbo�.com.
Dine re�gheder: Hvis du gerne vil gøre brug af de re�gheder, der er beskrevet i afsni�et med �tlen+ Hvordan individuelle
brugere kan få adgang �l og re�e personlige oplysninger og Dine re�gheder og kontakter os via e-mail, bedes du skrive
de�e i emnelinjen i din e-mail (f.eks. "Korrek�onsanmodning" eller "Adgangsanmodning" eller en anden relevant re�ghed).
Vi gør vores bedste for at besvare alle rimelige anmodninger re�digt og som minimum iht. gældende lovkrav. Du har ret �l at
indsende en klage �l din lokale databesky�elsesmyndighed, hvis du er u�lfreds med en hvilken som helst del af Abbo�s
behandling af dine personlige oplysninger.
 
+EU-repræsentanter

Pacese�er, Inc. har udpeget følgende virksomheder som repræsentanter i følgende lande:
 

Land Navn på repræsentant Adresse på repræsentant

Østrig,
Rumænien

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

Belgien,
Luxembourg

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

Bulgarien,
Kroa�en,
Republikken
Cypern, Tjekkiet,
Island, Letland,
Malta, Slovakiet,
Slovenien

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Grækenland Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(handelsnavn: Abbo� Medical
Hellas Ltd.) På Græsk: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης og
handelsnavn for Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Ungarn Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Forkortet navn: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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



Land Navn på repræsentant Adresse på repræsentant

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

Polen Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

Sverige Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (Business
Office)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Registered Office)

 
+Storbritannien

I henhold �l EU-�lbagetrækningsloven 2020 gælder EU-lovgivningen fortsat i Storbritannien ind�l 31. december 2020. Vi vil
træffe passende foranstaltninger for at besky�e dine personlige oplysninger, når vi overfører dem �l USA.  Vores lokale
repræsentant er Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Storbritannien.
 
+Algeriet, Chile, Colombia, Marokko, Pakistan, Panama, Paraguay, Saudi-Arabien, Trinidad og Tobago samt Tunesien

Hvis Abbo� skal behandle dine personlige oplysninger, kræver det generelt dit samtykke. Ved at acceptere vilkårene i denne
meddelelse om besky�else af personlige oplysninger anses du for at have givet dit samtykke �l at dine personlige oplysninger
må behandles som beskrevet heri. Hvis du gerne vil sle�e din Merlin.net-konto, kan du gøre det ved at kontakte din læge
eller hospitalet. Bemærk, at hvis du sle�er din konto, beholder vi aggregerede og afiden�ficerede oplysninger, og vi kan være
forpligtet �l at opbevare visse personlige oplysninger iht. lovgivningen.

+Frankrig

Pacese�er, Inc. er ASIP Santé-cer�ficeret �l at hoste personlige sundhedsoplysninger, herunder følgende ak�viteter:

1. Levering og vedligehold af de fysiske anlæg, der muliggør informa�onssystemets fysiske infrastruktur, der bruges �l at
behandle de sundhedsoplysninger, der skal opbevares.

2. Levering og vedligeholdelse af informa�onssystemets fysiske infrastruktur, der bruges �l behandling af sundhedsdata.

3. Levering og vedligeholdelse af pla�ormen �l hos�ng af applika�oner i informa�onssystemet.

4. Levering og vedligeholdelse af informa�onssystemets virtuelle infrastruktur, der bruges �l behandling af
sundhedsoplysninger.

5. Administra�on og dri� af informa�onssystemet, der indeholder sundhedsoplysninger.

6. Lagring af sundhedsoplysninger.

Den dataansvarlige for dine personlige oplysninger, der bruges �l medicinsk behandling, er din læge/hospitalet.  Pacese�er,
Inc. (et St. Jude Medical, LLC-�lkny�et og helejet da�erselskab �l Abbo� Laboratories, Inc.) med adressen 15900 Valley View
Court, Sylmar, Californien 91342, USA, er den dataansvarlige for personlige oplysninger, der bruges �l (1) at udbyde denne
App, (2) at overholde juridiske forpligtelser, herunder forpligtelser relateret �l sikkerhed, kvalitet og forbedring af medicinsk
udstyr og (3) at udføre forskning, når de personlige oplysninger er blevet afiden�ficeret, pseudonymiseret, aggregeret og/eller
anonymiseret, så de ikke iden�ficerer dig ved navn. Vi udfører forskning for at forstå, hvordan vores produkter og tjenester
bruges, deres effek�vitet, og �l evidensstudier fra den virkelige verden. Se +Abbo�s brug af dine personlige oplysninger
+Medicinske Enheder og andre juridiske krav, +Forskning og +Opbevaring af personlige oplysninger. Vores lokale
repræsentant er Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Frankrig.
 
+Japan

Dit samtykke kræves for, at Abbo� må håndtere dine "særlige plejerelaterede personlige oplysninger" (i denne Meddelelse
benævnt dine sundhedsrelaterede oplysninger) og for at overføre dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede
oplysninger, �l en tredjepart uden for Japan (bortset fra overførsler �l EU, hvor den japanske regering har vedtaget en



ordning). Ved at acceptere eller godkende denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger anses du for at have
accepteret behandlingen af dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, som beskrevet heri. Du
kan når som helst trække dit samtykke �lbage ved at kontakte din læge. Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke
�lbage, vil det påvirke lægens mulighed for at �ernmonitorere din enhed, og det kan påvirke din behandling. Hvis du trækker
dit samtykke �lbage, beholder Abbo� aggregerede og afiden�ficerede oplysninger og kan være forpligtet �l at opbevare visse
personlige oplysninger iht. lovgivningen.

+Sydafrika

Du har ret �l at klage �l det ua�ængige organ Informa�on Regulator vedrørende behandling af dine personlige oplysninger
ved at skrive �l: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tlf.: 012 406 4818, Fax: 086
500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Sydkorea

Ved at acceptere eller godkende denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger anses du for at være blevet
informeret om og udtrykkeligt har givet dit samtykke �l alt indhold heri. For brugere under 14 år skal samtykke gives af en
værge. Hvis du gerne vil sle�e din Merlin.net-konto, kan du gøre det ved at kontakte din læge. Bemærk, at hvis du sle�er din
konto, beholder vi aggregerede og afiden�ficerede oplysninger, og vi kan være forpligtet �l at opbevare visse personlige
oplysninger iht. lovgivningen.

Denne meddelelse om besky�else af personlige oplysninger beskriver oplysninger om indsamling, brug, levering �l tredjepart,
outsourcing af databehandlingen og grænseoverskridende overførsel af dine personlige oplysninger, herunder
sundhedsrelaterede oplysninger, af Pacese�er, Inc., i forbindelse med levering af Appen og Tjenesterne. Alle følgende
kategorier inden for behandling af personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, er nødvendige for
levering af Appen og Tjenesterne. Derfor vil du ikke kunne modtage denne App og Tjenesterne, hvis du vælger ikke at
acceptere en sådan behandling.

Du kan give dit samtykke samlet �l alle de følgende samtykkekategorier ved at acceptere eller godkende denne meddelelse
om besky�else af personlige oplysninger:

(Nødvendigt) Samtykke �l indsamling og brug af personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger,
som beskrevet i +Indsamling og behandling af dine personlige oplysninger, +Abbo�s adgang �l personlige
oplysninger ved levering af Tjenester �l din læge, +Abbo�s brug af dine personlige oplysninger, +Medicinske
Enheder og andre juridiske krav, +Forskning

(Nødvendigt) Samtykke �l indsamling og brug af sundhedsrelaterede oplysninger som beskrevet i +Indsamling og
behandling af dine personlige oplysninger, +Abbo�s adgang �l personlige oplysninger ved levering af Tjenester �l
din læge, +Abbo�s brug af dine personlige oplysninger, +Medicinske Enheder og andre juridiske krav, +Forskning

(Nødvendigt) Samtykke �l grænseoverskridende overførsel og levering af sundhedsoplysninger (følsomme
oplysninger) �l tredjeparter, som beskrevet i +Datalagring, +Videregivelse af personlige oplysninger,
+Grænseoverskridende overførsel af personlige oplysninger

Du kan al�d trække dit samtykke �lbage ved at kontakte din læge. Vær opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke
�lbage, vil det påvirke lægens mulighed for at �ernmonitorere din enhed, og det kan påvirke din behandling. Hvis du trækker
dit samtykke �lbage, beholder Abbo� aggregerede og afiden�ficerede oplysninger og kan være forpligtet �l at opbevare visse
personlige oplysninger iht. lovgivningen.

+Ukraine

Dit samtykke kræves, for at Abbo� kan behandle dine personlige oplysninger, undtagen hvor vi gør det for at overholde en
juridisk forpligtelse som beskrevet i +Medicinske Enheder og andre juridiske krav. Ved at acceptere vilkårene i denne
meddelelse om besky�else af personlige oplysninger anses du for at have givet dit samtykke �l at dine personlige oplysninger
må behandles som beskrevet heri. Hvis du gerne vil have dine oplysninger sle�et fra Merlin.net, kan du gøre det ved at
kontakte din læge eller hospitalet. Vær opmærksom på, at hvis du beder din læge eller hospitalet om at sle�e dine
oplysninger i Merlin.net, vil vi opbevare aggregerede og afiden�ficerede oplysninger og kan være forpligtet �l at opbevare
visse personlige oplysninger iht. lovgivningen.
 

DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIG OPLYSNINGER SLUTTER HER – OG HAR TIL FORMÅL AT
INFORMERE DIG OM, HVORDAN DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BRUGES OG BEHANDLES AF ABBOTT. DET ER



IKKE EN AFTALE, OG DEN ER IKKE EN DEL AF FØLGENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE.

 

myMerlinTM mobilapplika�on

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

Dato for version: April 2021

Bemærk, at overskri�erne i denne A�ale er medtaget for at gøre det nemmere for dig, og at de ikke begrænser, definerer
eller forklarer hvert afsnit fuldstændigt.
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2. De vig�gste udtryk i denne A�ale

3. Dine personlige oplysninger
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32. Vilkår vedrørende Apple ved brug af iOS-versionen af Appen

33. Yderligere juridiske vilkår

34. Klik på knappen "Acceptér"



1. Indledning

Læs denne slutbrugerlicensa�ale ("A�alen") omhyggeligt, før du accepterer den og installerer myMerlinTM Appen
("Appen").  Appen opre�er forbindelse �l og overfører data fra din implanterbare hjertemonitor ("ICM") �l Merlin.net™
Pa�ent Care Network ("Tjenesterne"). Data, der overføres via Appen, overføres �l og opbevares i USA.

Før du kan bruge Appen, bliver du bedt om at acceptere denne A�ale. VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTÉR" NEDENFOR
ERKLÆRER DU DIG ENIG I DENNE AFTALE.  HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, GIVER VI DIG IKKE LICENS TIL APPEN,
OG DU MÅ IKKE BRUGE (ELLER FORSØGE AT BRUGE) APPEN.

VED AT ACCEPTERE DENNE AFTALE OG BRUGE APPEN BEKRÆFTER DU, AT DU ER GAMMEL NOK TIL AT INDGÅ DENNE
AFTALE, OG AT DU AFGIVER DIT SAMTYKKE PÅ DINE EGNE VEGNE ELLER PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON, SOM DU ER
BEMYNDIGET TIL AT INDGÅ DENNE JURIDISK BINDENDE AFTALE PÅ VEGNE AF. FORÆLDRE ELLER VÆRGER SKAL LÆSE DENNE
AFTALE, HVIS APPEN ER BEREGNET TIL AT BLIVE BRUGT AF ET BARN I DERES VARETÆGT.

HVIS DU ER DEN PERSON, DER INSTALLERER, BRUGER ELLER PÅ ANDEN VIS TILGÅR APPEN PÅ VEGNE AF ELLER TIL FORDEL FOR
EN VIRKSOMHED, ET PARTNERSKAB ELLER EN ANDEN ENHED, SOM DU ER TILKNYTTET (EN "ORGANISATION"), SÅ INDGÅR DU
DENNE AFTALE BÅDE PÅ VEGNE AF DIG SELV OG EN SÅDAN ORGANISATION, OG DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU ER
JURIDISK BEMYNDIGET TIL AT BINDE ORGANISATIONEN TIL DENNE AFTALE. 

Henvisninger �l "du", "din/dit" eller "bruger" i denne A�ale inkluderer både den person, der bruger Appen og (hvor relevant)
enhver sådan organisa�on. 

LÆS OGSÅ (A) ANSVARSFRASIGELSER OG BEGRÆNSNINGER I AFSNIT 6, 7 OG 22 OG (B) GARANTIFRASKRIVELSER I AFSNIT
21. DISSE AFSNIT BEGRÆNSER DINE RETSMIDLER OG VORES ANSVAR.

Denne A�ale mellem dig og Abbo� er juridisk bindende i forhold �l din brug af Appen. A�alen dækker:

Din installa�on og brug af Appen (inklusive eventuelle opdateringer, opgraderinger, fejlre�elser eller ændrede
versioner) på en mobilenhed, og

Alle manualer, instruk�oner, beskrivelser, specifika�oner eller andet materiale, i papirudgave eller elektronisk form,
leveret af Abbo� ("Dokumenta�onen"), der beskriver eller vedrører brugen af Appen.

Ved at acceptere og bruge Appen på en mobilenhed accepterer du, at (a) din brug gælder evaluering af/eller klinisk brug af
Appen sammen med din iICM, og (b) hvis du bruger Appen �l kliniske formål, så har din læge ordineret ICM'en �l
dig. Appen er udelukkende udviklet �l brug med ICM'er fra Abbo�.

De data, der �lgås på eller via appen, kan indeholde tekniske unøjag�gheder eller trykfejl. Appen kan ændres eller opdateres
uden varsel. Vi kan når som helst ændre denne A�ale, og du vil blive underre�et under e�erfølgende brug af Appen. Du får
mulighed for at acceptere ændringerne.

2. De vig�gste udtryk i denne A�ale

Følgende vig�ge udtryk i denne A�ale har nedenstående betydning:

App. myMerlinTM mobilapplika�onen modtager og overfører med jævne mellemrum data fra din ICM eller du kan sende en
overførsel manuelt fra din ICM �l Merlin.net™ Pa�ent Care Network �ernmonitoreringssystemet. 

Data. Dine personlige oplysninger, herunder sundhedsoplysninger, og alle andre oplysninger, som er �lgængelige via eller
findes i Appen, herunder oplysninger, som du indtaster i Appen, visse oplysninger om eller indsamlet af din ICM, som vises
eller overføres via Appen, og visse oplysninger om din mobilenhed.

Mobilenhed. En smartphone eller håndholdt enhed, hvad enten det er en personligt ejet enhed eller en enhed, der s�lles �l
rådighed for dig af hospitalet og/eller din læge eller af eller på vegne af Abbo�, der bruges �l at installere og bruge Appen
(f.eks. en digital mobilenhed af typen Apple‡ iPhone‡ eller Samsung‡ Galaxy‡).

Bruger, dig, din og/eller dine. En individuel bruger af Appen med en ICM fra Abbo�.



Vi, os og vores og/eller Abbo�. Pacese�er, Inc., et helejet da�erselskab under Abbo� Laboratories. "Vi", "os" og "vores" kan
også betyde Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC og Abbo�-�lkny�ede selskaber, herunder dit lokale Abbo�-�lkny�ede
selskab og Merlin.net™ PCN tekniske supportcentre, i det omfang de hjælper med at udføre Tjenesterne. Intet i defini�onen
af "vi, os og vores" skal fortolkes, som om det inkluderer dit lokale Abbo�-da�erselskab eller et andet Abbo�-da�erselskab
som part eller parter i denne A�ale. 

Ord, der kommer e�er begreberne "herunder", "omfa�er", "især", "for eksempel" eller en lignende frase skal fortolkes som
illustra�ve og må ikke være en begrænsning for den generelle mening af de relaterede generelle ord.

3. Dine personlige oplysninger

DIN BRUG AF APPEN OG TJENESTERNE ER OGSÅ UNDERLAGT APPENS MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE
OPLYSNINGER, SOM FORKLARER, HVORDAN VI HÅNDTERER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER, HERUNDER
SUNDHEDSRELATEREDE OPLYSNINGER, SOM DU VIDEREGIVER TIL OS VED AT BRUGE APPEN.

For brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), Storbritannien, Mexico og Schweiz: Hospitalet
og/eller din læge er den registeransvarlige for dine personlige oplysninger, herunder dine sundhedsrelaterede oplysninger,
som sendes via Appen og Tjenesterne. Du bør spørge hospitalet og/eller din læge om deres poli�k om besky�else af
personlige oplysninger, og alle spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personlige oplysninger skal s�lles �l dem. Du
finder oplysninger om, hvordan Abbo� håndterer dine data i Appens meddelelse om besky�else af personlige oplysninger.

Abbo� er også registeransvarlig for dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, �l specificerede og
begrænsede behandlingsformål som beskrevet i Appens meddelelse om besky�else af personlige oplysninger. Via Appen
anmodes der om dit udtrykkelige samtykke som det juridiske grundlag for, at Abbo� må afiden�ficere, pseudonymisere,
samle og/eller anonymisere dine personlige oplysninger for at udføre en dataanalyse. Hvis du er blevet bedt om dit samtykke
�l behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du når som helst trække dit samtykke �lbage ved at kontakte os. Enhver
�lbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke lovligheden af den databehandling, der blev foretaget på baggrund af dit
samtykke før �lbagetrækningen. Bemærk også, at når du trækker dit samtykke �lbage, vil Abbo� kun stoppe behandlingen af
de personlige oplysninger, der vedrører �lbagetrækningen af dit samtykke. Abbo� vil stadig behandle personlige oplysninger,
når Abbo� er under en kontraktmæssig eller anden juridisk forpligtelse �l at gøre de�e, f.eks. for at overholde de
lovgivningsmæssige rammer for medicinsk udstyr i EØS, Storbritannien, Schweiz eller en anden relevant jurisdik�on.

4. Baggrund for Appen og Merlin.net™ PCN

Abbo� har produceret din ICM. Abbo� har udviklet Appen og har de relevante �lladelser og/eller registreringer �l den, hvor
det kræves af gældende lov.

Appen muliggør hur�g, automa�sk overførsel af oplysninger, der indsamles fra din ICM og uploades via Appen �l en privat og
sikker database. Via Merlin.net™ PCN kan din læge se, hvornår dit hjerte begynder at slå anderledes. Du kan også registrere
dine egne symptomer ved hjælp af Appen, når noget ikke føles rig�gt, f.eks. hvis du føler dig uklar eller besvimer, har
åndenød, eller hvis dit hjerte føles, som om det flagrer eller slår meget hur�gt. Appen sender automa�sk dine
hjerterytmedata �l hospitalet baseret på de inds�llinger, der er angivet af din læge. Appen hjælper lægen med at monitorere
din hjerterytme og dine symptomer og ændre din behandling, uden at du behøver møde personligt op på hospitalet så o�e. 

Du skal sørge for, at din mobilenhed hele �den er �lslu�et WiFi eller mobilnetværksdata, sørge for, at Bluetooth®
[1]

trådløs teknologi er slået "TIL", for at din ICM og Appen kan parres og kommunikere, og du skal bruge Appen, så din
hjerterytme kan �ernmonitoreres af din læge.

 

5. Tilmelding �l Appen

Hvis du vil �lmelde dig, skal du indtaste nogle af dine personlige oplysninger, herunder din fødselsdato og serienummeret på
din ICM, via Appskærmen, og oplysninger fra din pa�entprofil på Merlin.net™ PCN, nemlig din e-mailadresse og dit
telefonnummer ("Registreringsoplysninger"). For enhver e�erfølgende parring af Appen og din ICM, for eksempel hvis du får
en ny smartphone, skal du muligvis indhente en autorisa�onskode og parre Appen og din ICM for at kunne bruge Appen. Du
accepterer at opgive nøjag�ge og komple�e oplysninger, når du �lmelder dig hos os. Du anerkender og er enig i, at Appen er
udviklet og beregnet �l personlig brug på et individuelt grundlag. Du skal straks underre�e os, hvis du bliver opmærksom på
en sikkerhedshændelse eller et brud på sikkerheden, der påvirker din App-konto, herunder hvis du mener, at dine
registreringsoplysninger kan være blevet kompromi�eret.



6. Ingen medicinsk rådgivning

HVERKEN APPEN ELLER DE TJENESTER, DER ER TILGÆNGELIGE VIA DEN, ER SUNDHEDSTJENESTER TIL PATIENTER. BRUGERE
SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ, AT APPEN ER EN INFORMATIONSSTYRINGSTJENESTE, DER GØR DET MULIGT FOR DIN
LÆGE AT MONITORERE DIN ICM. APPEN ER IKKE BEREGNET TIL AT ERSTATTE PROFESSIONEL MEDICINSK RÅDGIVNING, OG
ABBOTT TILBYDER IKKE OG ER IKKE LEVERANDØR AF SUNDHEDSTJENESTER GENNEM APPEN. ENKELTPERSONER SKAL ALTID
KONSULTERE DERES KVALIFICEREDE LÆGE MED EVENTUELLE SPØRGSMÅL, DE MÅTTE HAVE VEDRØRENDE EN MEDICINSK
TILSTAND, HERUNDER SPØRGSMÅL ELLER BEKYMRINGER OMKRING EN HJERTESYGDOM. DU MÅ ALDRIG IGNORERE
PROFESSIONEL MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER UDSÆTTE KONSULTATIONER PGA. OPLYSNINGER ELLER ANDEN
INFORMATION, DER SENDES TIL ELLER FINDES I APPEN. Du skal følge de sædvanlige retningslinjer, du har fået af din læge,
hvis dine målinger er uregelmæssige, eller hvis du oplever andre ændringer i din sygdom med hensyn �l hjertet eller på anden
vis. 

VI YDER IKKE LÆGELIG RÅDGIVNING ELLER PLEJE TIL BRUGERE. DU SKAL RINGE TIL LÆGEN ELLER DEN LOKALE SKADESTUE,
HVIS DU HAR BRUG FOR AKUT LÆGEHJÆLP. ABBOTT ER IKKE ANSVARLIG FOR AT UNDERRETTE EN ENKELTPERSONS LÆGE
OM ÆNDRINGER I DINE MÅLINGER.  Vores tekniske supportmedarbejdere er ikke kvalificerede �l og har ikke �lladelse �l at
fortælle dig om indholdet, betydningen eller de mulige konsekvenser af de oplysninger, der er �lgængelige på eller sendes via
Appen.

Appen er udviklet �l at hjælpe enkeltpersoner og deres læge med at styre en pa�ents hjerterytme bedre gennem oplysninger,
analyse og kommunika�on. Du og din læge er eneansvarlige for at kommunikere dine data, give feedback og diskutere og
anbefale test- og behandlingsmuligheder. Abbo� anbefaler ikke og godkender ikke specifikke test, produkter, procedurer eller
udtalelser. DIN BESLUTNING OM AT BASERE EN HANDLING PÅ OPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL ELLER FINDES PÅ APPEN,
ELLER SOM ER MODTAGET FRA ABBOTT-MEDARBEJDERE, -REPRÆSENTANTER ELLER VORES LEVERANDØRER, ER
UDELUKKENDE PÅ EGEN RISIKO.

FOR BRUGERE I EØS, STORBRITANNIEN OG SCHWEIZ:  DE OPLYSNINGER, DER ER TILGÆNGELIGE FOR DIG VIA APPEN, ER IKKE
EN ELEKTRONISK LÆGEJOURNAL. HVIS DU FINDER DET NØDVENDIGT EFTER EGET SKØN AT FØJE NOGLE AF DE OPLYSNINGER,
SOM ER INDSAMLET VIA APPEN, TIL DIN JOURNAL, KAN DU FÅ EN KOPI AF OPLYSNINGERNE VED AT UDSKRIVE DEM.

7. Brug af tredjepartsprodukter

Vær opmærksom på, at tredjeparter muligvis �lbyder uautoriserede tjenester, so�ware og mobilapps, der hævder at være
kompa�ble med Appen og/eller din ICM, men som ikke er godkendt af Abbo� �l en sådan brug. ABBOTT ANBEFALER IKKE, AT
APPEN ELLER DIN ICM BRUGES SAMMEN MED IKKE-GODKENDTE TREDJEPARTSPRODUKTER. EN SÅDAN BRUG SKER PÅ EGET
ANSVAR. IKKE-GODKENDTE TREDJEPARTSPRODUKTER ER UDEN FOR ABBOTTS KONTROL. ABBOTT ER IKKE ANSVARLIG FOR
DISSE PRODUKTER OG FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE OM GYLDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER
STATUSSEN FOR NOGEN AF DISSE PRODUKTER OG ER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN KRAV, DER VEDRØRER, OG HAR IKKE
NOGET ANSVAR I FORBINDELSE MED EN IKKE-GODKENDT TJENESTE, SOFTWARE, APP ELLER ANDET PRODUKT FRA EN
TREDJEPART.

 

8. Ejerre�gheder

Du anerkender og accepterer, at Abbo�, dets da�erselskaber, leverandører eller dets licensgivere ejer eller har licens �l al
juridisk ret, adkomst og re�gheder i og �l alle aspekter af Appen, Dokumenta�onen og enhver forbedret, opdateret,
opgraderet, ændret, �lpasset eller yderligere dele deraf, herunder men ikke begrænset �l grafik, brugergrænseflade, scripts
og so�ware, der bruges �l at implementere Appen, og al so�ware eller dokumenter, der leveres �l dig som en del af og/eller i
forbindelse med Appen, herunder alle immaterielle re�gheder, som findes deri, uanset om de er registrerede eller ej, og hvor
i verden de må�e findes. I denne A�ale skal "Immaterielle ejendomsre�gheder" forstås som alle former for ophavsret,
patent, handelshemmelighed, præsenta�onsmåder, varemærke, præsenta�onsre�ghed, goodwill, designre�gheder,
teknologi, kunstværk, re�gheder �l computerso�ware (herunder kildekode), database og lignende eller �lsvarende
re�gheder eller former for besky�else, der eksisterer eller vil eksistere, nu eller i frem�den, �l ethvert medie, der er kendt i
dag, eller som opfindes e�erfølgende et sted i verden. Du accepterer at afstå fra enhver handling, der mindsker sådanne
re�gheder eller sæ�er spørgsmålstegn ved dem.

Du accepterer desuden, at appen indeholder besky�ede og fortrolige oplysninger (inklusive so�warekode), der er besky�et af
gældende immaterielle re�gheder og andre love, herunder men ikke begrænset �l ophavsret. Du accepterer, at du ikke vil
bruge sådanne ejendomsretlige oplysninger eller materialer på nogen anden måde end som udtrykkeligt �lladt i denne A�ale.



Ingen del af Appen må gengives i nogen form eller på nogen måde, undtagen som det udtrykkeligt er �lladt i denne A�ale,
eller hvor det er �lladt iht. gældende lov, og du må ikke �erne produk�den�fika�on, copyright-meddelelser eller
ejendomsretlige begrænsninger af nogen art. Uautoriseret kopiering af Appen eller manglende overholdelse af
begrænsningerne i denne A�ale (eller andet brud på den licens, der er givet heri) medfører automa�sk opsigelse af denne
A�ale, og du accepterer, at det vil udgøre øjeblikkelig, uopre�elig skade for Abbo�, dets da�erselskaber og/eller licensgivere,
for hvem økonomisk erstatning ikke vil være en �lstrækkelig a�jælpning, og at påbud vil være en passende a�jælpning af en
sådan overtrædelse. For brugere i Tyskland: Din ret �l at bevise, at der ikke er opstået en skade, er upåvirket af det
foregående. Nogle af ovennævnte bestemmelser har muligvis ikke virkning i visse lande/stater/provinser/jurisdik�oner, så
ovenstående anerkendelser og vilkår gælder muligvis ikke for dig i deres helhed.  For brugere i Algeriet: Uautoriseret
kopiering af Appen eller manglende overholdelse af begrænsningerne i denne A�ale (eller andet brud på den licens, der er
givet heri) medfører automa�sk opsigelse af denne A�ale e�er fem dages forudgående varsel, medmindre du a�jælper
bruddet i løbet af den femdages periode.

Appens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger �lhørende Abbo�,
dets da�erselskaber og/eller licensgivere. Du må ikke �erne produk�den�fika�on, copyright-meddelelser eller
ejendomsretlige begrænsninger af nogen art fra Appen. Du accepterer, at du ikke har nogen re�gheder �l Appen i
kildekodeform.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ og Merlin.net™ samt relaterede varemærker, er varemærker �lhørende Pacese�er, Inc. i
forskellige jurisdik�oner ("Abbo�-varemærker").  Enhver goodwill fra brugen af Abbo�-varemærkerne iht. vilkårene i denne
A�ale skal udelukkende �lfalde Pacese�er, Inc. Andre tredjepartsvaremærker, der er inkluderet, eller som �lgås under brug af
Appen, �lhører de respek�ve ejere, og enhver goodwill, der er forbundet med disse varemærker, skal �lfalde de respek�ve
ejere af disse varemærker. Der gives ingen licens eller ret, udtrykkelig eller underforstået, �l dig i nogen af de førnævnte
varemærker, og du accepterer endvidere, at du ikke må �erne, skjule eller ændre nogen ejendomsretlige meddelelser
(herunder varemærke- og copyright-meddelelser), der er påsat eller findes i Appen eller Merlin.net™ PCN. Enhver brug af et
Abbo�-varemærke, -handelsnavn eller en Abbo�-præsenta�onsmåde må kun ske e�er forudgående skri�lig �lladelse fra
Abbo�, undtagen for at iden�ficere virksomhedens produkter eller tjenester. Abbo�, dets da�erselskaber, dets leverandører
og dets licensgivere forbeholder sig alle re�gheder, der ikke udtrykkeligt er �ldelt dig i denne A�ale. 

Dele af Appen kan indeholde materiale leveret af en tredjepart, der kan være underlagt immaterielle ejendomsre�gheder.
Licensgivere af sådant tredjepartsmateriale bevarer al deres respek�ve ret, adkomst og re�gheder i og �l sådant
tredjepartsmateriale og alle kopier deraf, herunder, men ikke begrænset �l, enhver og alle immaterielle re�gheder. Brugen af
de�e tredjepartsmateriale og de der�l kny�ede re�gheder anerkendes hermed af dig, undtagen og dere�er kun i det
omfang, at den foregående anerkendelse er uden virkning i visse lande/stater/provinser/jurisdik�oner.

Uanset eventuelle bestemmelser om det modsa�e overdrager Abbo� ikke noget ejerskab eller nogen immateriel
ejendomsret �l Appen, Dokumenta�onen eller anden teknologi, oplysninger eller materiale �l brugeren, og parterne imellem
bevarer Abbo�, dets da�erselskaber og licensgivere eksklusivt ejerskab �l alle re�gheder, adkomst og ret i og �l alle aspekter
i Appen, Dokumenta�onen og al anden teknologi, oplysninger og materiale samt enhver og alle kopier eller ændringer deraf
(uanset af hvem og hvornår de blev lavet), herunder, men ikke begrænset �l, alle immaterielle re�gheder �l alt det
foregående. 

9. Tildeling og omfang af licens

Du kan downloade Appen på en mobilenhed for at gennemse, bruge og få vist Appen og Tjenesterne med det formål at
evaluere den poten�elle brug og din brug af Appen med din ICM. Appen er givet i licens (ikke solgt) �l dig af Abbo�. Med det
forbehold, at du overholder denne A�ale, og kun i den periode Abbo� giver dig �lladelse �l at bruge Appen, giver vi dig
hermed �lladelse �l på et begrænset, ikke-eksklusivt grundlag, der ikke kan �lbagekaldes, overføres, overdrages eller
underlicenseres, at installere og bruge Appen på en mobilenhed udelukkende �l eget personlige, ikke-kommercielle brug
(benævnt "Licensen"). Hvis du ikke overholder et af vilkårene eller en af be�ngelserne i denne A�ale, skal du øjeblikkeligt
ophøre med at bruge Appen og �erne (dvs. afinstallere og sle�e) Appen fra din mobilenhed.

Den heri �ldelte Licens overdrager ingen adkomst, ejendomsre�gheder, re�gheder eller immaterielle re�gheder. Du
anerkender, at du ikke erhverver nogen adkomst, ejerskab eller ejendomsret eller ret �l Appen, Dokumenta�onen,
Immaterielle ejendomsre�gheder eller anden teknologi, oplysninger eller materiale. Enhver goodwill fra brugen af
immaterielle ejendomsre�gheder iht. vilkårene i denne A�ale skal udelukkende �lfalde Abbo�, dets da�erselskaber og/eller
licensgivere.

RETTIGHEDER, DER IKKE UDTRYKKELIGT GIVES HERI, FORBEHOLDES AF ABBOTT, DETS DATTERSELSKABER, LEVERANDØRER
OG/ELLER DETS LICENSGIVERE, undtagen i det omfang, at det foregående ikke har virkning i visse



lande/stater/provinser/jurisdik�oner. Du accepterer kun at bruge Appen, som det udtrykkeligt er �lladt heri. For tyske
brugere: Ovennævnte gælder ikke for tyske brugere i det omfang, at det er forbudt iht. gældende love om ophavsret i
Tyskland.

10. Licensbegrænsninger

Medmindre andet udtrykkeligt er nævnt i denne A�ale eller �lladt iht. den lokale lovgivning, accepterer du, at du IKKE:

a. Bruger Appen på en mobilenhed, som du ikke ejer, kontrollerer eller ikke har legi�m adgang �l.

b. Tilslu�er Appen �l en ICM fra en tredjepart uden denne tredjeparts samtykke.

c. Kopierer, gengiver, genudgiver, uploader, poster eller på anden måde s�ller Appen eller Dokumenta�onen, eller en del
deraf, �l rådighed, i nogen form, på Interne�et eller på nogen anden måde �l en anden person.

d. Distribuerer, sælger, lejer, leaser, underlicenserer, låner, oversæ�er, overdrager, fle�er, �lpasser, varierer eller ændrer
Appen.

e. Foretager ændringer i eller modifika�oner af hele eller dele af Appen eller �llader, at Appen eller en del af den
kombineres med eller inkorporeres i andre programmer.

f. Adskiller, dekompilerer, omkonstruerer, a�oder, skaber afledte værker af eller på anden måde forsøger at få fat på
eller undersøger kildekoden eller designdokumenta�on baseret på hele eller dele af Appen.

g. Sælger, lejer, leaser, låner, �ldeler, giver i licens eller underlicens, distribuerer eller på anden måde overdrager
re�gheder �l Appen eller Dokumenta�onen, medmindre det udtrykkeligt er angivet i denne A�ale. Appen må ikke
overdrages �l en anden slutbruger og skal afinstalleres, hvis du overdrager mobilenheden, som Appen er installeret på,
�l en anden person. De data, du gemmer i eller overfører med Appen, er specifikke for dig. Hvis en anden slutbruger
ønsker at bruge Appen, skal vedkommende downloade Appen direkte �l sin egen enhed og opre�e en ny konto.

h. Fjerner, ændrer eller �ldækker et produkt-id, ejendomsretlige begrænsninger, et copyright-mærke, varemærke,
servicemærke, slogan eller andre meddelelser, som fremgår under brug af Appen.

i. Overdrager eller på anden måde gør Appen helt eller delvist �lgængelig (herunder objekt- eller kildekode) i nogen
form �l andre personer uden forudgående skri�ligt samtykke fra os.

j. Bruger Appen �l et kommercielt formål, herunder �l kommerciel "�mesharing" eller på anden måde �l at levere
tjenester �l en tredjepart.

k. Forsøger at omgå eller på anden vis deak�vere vores sikkerheds- eller databesky�elsesforanstaltninger og ikke gør
noget, der på andre måder kan påvirke Appens sikkerhed, og

l. Åbner, bruger eller kopierer en del af Appen for direkte eller indirekte at udvikle, fremme, distribuere, sælge eller
understø�e et produkt eller en tjeneste, som er i konkurrence med Appen.

11. Begrænsninger for acceptabel anvendelse

I forbindelse med din brug af Appen skal du:

1. Holde alle ak�verings- og/eller sessionsadgangskoder fortrolige og ikke videregive dem �l nogen anden person.

2. Ikke bruge Appen på en ulovlig eller skadevoldende måde, �l et ulovligt formål eller på en måde, der ikke stemmer
overens med denne A�ale, eller handle svigag�gt eller skadeligt, f.eks. ved at hacke dig ind i eller indsæ�e skadelig
kode, herunder virus eller skadelige data, i Appen eller et opera�vsystem.

3. Ikke uploade, downloade, e-maile, videresende, gemme eller på anden måde s�lle data eller andre oplysninger �l
rådighed, der er ulovlige, skadelige, indviklede, eller kri�serer eller invaderer en andens privatliv, herunder vedrørende
personer under 18 år, eller den alder som de lokale love definerer som et barn, medmindre du er barnets forælder,
værge eller autoriserede plejer.

4. Ikke udgive dig for at være en anden person eller vildlede om, hvem du er, eller fejlinformere om din �lknytning �l en
person eller bruge Appen �l at opre�e forbindelse �l eller indsamle data fra en anden persons ICM. Abbo�
forbeholder sig re�en �l at afvise eller blokere enhver konto eller e-mailadresse, der kan opfa�es som en e�erligning
eller vildledning af din iden�tet, eller misbrug af en anden persons navn eller iden�tet, eller som er blevet brugt �l at
kapre en anden brugers data.

5. Ikke krænke vores eller en tredjeparts immaterielle ejendomsre�gheder (herunder upload af indhold, som du ikke har
ret �l at uploade), eller videregive fortrolige oplysninger eller forretningshemmeligheder i strid med en fortroligheds-,
ansæ�elses- eller hemmeligholdelsesa�ale.



6. Ikke bruge Appen på en måde, som kan beskadige, deak�vere, overbelaste, forringe eller kompromi�ere vores
systemer eller sikkerheden eller forstyrre andre brugere.

7. Bruge Appen og overføre oplysninger på en måde, der overholder gældende lovgivning, herunder i forbindelse med
chikane eller anden skadegørende handling, databesky�else, besky�else af personlige oplysninger og lægers
tavshedspligtm samt

8. Ikke indsamle nogen oplysninger eller data fra Appen eller vores systemer (med undtagelse af de �ltænkte
oplysninger) eller forsøge at a�ode overførsler �l eller fra de servere, en tjeneste kører på.

Hvis din brug af Appen eller anden adfærd med vilje eller u�lsigtet truer Abbo�s evne �l at levere Tjenesterne, har Abbo� ret
�l at tage alle rimelige skridt for at besky�e Appen, hvilket kan omfa�e deak�vering af din adgang �l Appen eller opsigelse af
din App-konto.   

12. Kompa�bilitetskrav �l mobilenheder

Appen kræver, at du bruger en mobilenhed med:

Et opera�vsystem, der kører Apple‡ iOS‡ v13.0 eller nyere eller Google‡ Android‡ v9.0 eller nyere.

Internetadgang (mobilnetværk, Wi-Fi).

Bluetooth®1 4.0 trådløs teknologi eller nyere (også kendt som trådløs Bluetooth®1 lavenergiteknologi).

Brug af Appen kræver, at du ak�verer visse funk�oner på en mobilenhed, herunder:

Baggrundsdata i Appen

"Placerings�lladelse �l enhver �d" er slået �l (kun Android)

Tillad "No�fika�oner"

Vi anbefaler også, at du ak�verer automa�ske App-opdateringer eller accept af opdateringer

Gå �l App-inds�llinger for at se en komplet liste over anbefalinger om funk�onalitet på mobilenheder og brug af
Appen.

13. App-opdateringer og -opgraderinger

Fra �d �l anden kan opdateringer �l Appen være �lgængelige via app store-udbyderen. A�ængigt af opdateringen kan du
muligvis ikke bruge Appen, før du har downloadet den seneste version af Appen og accepteret eventuelle nye be�ngelser for
brug, der gælder. Hvis du vil bruge en App-version, som Abbo� har angivet som en opgradering, skal du først have licens �l at
bruge den originale App, som Abbo� har angivet som bere�get �l opgraderingen. E�er opgraderingen må du ikke længere
bruge den version af Appen, der dannede grundlaget for din opgraderingsbere�gelse, og den opgraderede so�ware anses for
at være den heri licenserede App. Det ovenstående gælder dog ikke for tyske brugere i det omfang, det er forbudt iht.
gældende love om ophavsret i Tyskland. Denne A�ale gælder for alle opdateringer eller �llæg �l hver version af Appen,
medmindre Abbo� udsender andre vilkår sammen med opdateringen eller �llægget. Hvis der skulle opstå en konflikt mellem
denne A�ale og andre vilkår, der udsendes i forbindelse med opdateringer eller �llæg, skal disse andre vilkår være gældende.
De�e afsnit 13 kræver ikke, at Abbo� leverer nye funk�oner og funk�onalitet, som prissæ�es separat af Abbo�, eller
frem�dige produkter. 

14. Vedkendelser

a. Denne A�ale gælder for Appen, herunder eventuelle opdateringer �l Appen, medmindre de er underlagt separate
vilkår, som i så fald gælder.

b. Når du downloader Appen fra en app-bu�k, angiver du, at du ejer, eller har fået ejernes �lladelse �l at bruge, den
mobilenhed, som du bruger �l at få adgang �l og downloade en version af Appen. Du og ejerne kan blive opkrævet
betaling af tjenesteudbyderne for internetadgang eller dataforbrug på din mobilenhed. I henhold �l denne A�ale
accepterer du ansvaret for brugen af og alle udgi�er, gebyrer eller afgi�er i forbindelse med brugen af Appen eller en
mobilenhed, uanset om den er ejet af dig.

c. Du skal downloade og installere den nyeste version af Appen, som vi gør �lgængelig, på din mobilenhed.

d. Du er ansvarlig for at anskaffe, vedligeholde og betale for al hardware og al telekommunika�on og andre forbrugsvarer
eller tjenester, der ikke leveres af Abbo�, og som er nødvendige for at modtage, få adgang �l eller bruge Appen.



e. Hvis hospitalet eller lægen har udleveret en mobilenhed med Appen �l dig, anerkender og accepterer du, at
mobilenheden �lhører Abbo�, og at du ikke må forsøge at modificere, forbedre eller ændre mobilenheden.

f. Ved at bruge Appen accepterer du, at internetoverførsler, herunder dataoverførsler, aldrig er fuldstændigt private eller
sikre. Du er indforstået med, at internetoverførsler kan læses eller opfanges af andre, selv om der er en særlig
meddelelse om, at en bestemt overførsel er krypteret.

g. Du accepterer, at Appen eller en funk�on eller del af den muligvis ikke er �lgængelig på alle sprog eller i alle lande, og
Abbo� garanterer ikke, at Appen eller en funk�on eller del af den, er passende eller �lgængelig �l brug på et bestemt
sted.

15. Sletning af App-kontoen

Du kan �l enhver �d sle�e Appen, dvs. afinstallere den. Vær opmærksom på, at din læge har opre�et sin egen konto på
Merlin.net™ PCN for at opre�e en pa�entprofil specielt �l dig, og sletningen af Appen har muligvis ingen indflydelse på den
konto eller den pa�entprofil, der blev opre�et af din læge. Abbo� har intet ansvar for at bevare, opbevare eller
sikkerhedskopiere oplysningerne i Appen. Du er eneansvarlig for at bevare, vedligeholde, opbevare og sikkerhedskopiere
(elektronisk og/eller på papir) alle oplysninger, som du vil gemme. Abbo� er ikke ansvarlig for uautoriseret adgang �l, brug af
eller ændring af dine oplysninger. Hvis du e-mailer, sikkerhedskopierer, tager et skærmbillede af dine oplysninger i Appen eller
på anden måde deler dine personlige oplysninger eller indbere�er dem �l en tredjepart, er disse oplysninger muligvis ikke
krypteret, og Abbo� har ingen kontrol over fortroligheden eller sikkerheden af disse oplysninger. Du skal tage de skridt, som
du finder passende for at besky�e sikkerheden af disse oplysninger. Medmindre andet kræves af loven, accepterer du, at din
App-konto ikke kan overdrages, og at eventuelle re�gheder �l at have Appen eller oplysningerne, der er gemt på Appen,
ophører ved din død.

Hvis du ud over at sle�e Appen ønsker at trække dit samtykke �l, at Abbo� må behandle dine personlige oplysninger �lbage,
skal du følge anvisningerne i afsnit 3 i denne A�ale.

16. Ændringer af denne A�ale

Vi kan ændre denne A�ale fra �d �l anden ved at underre�e dig om sådanne ændringer på en rimelig måde, herunder ved at
vise en revideret A�ale på skærmen, næste gang du bruger Appen, og kræve, at du læser den, giver dit udtrykkelige samtykke
og accepterer ændringerne, for at du fortsat kan bruge Appen. Hvis de accepteres, gælder vilkårene med det samme, men de
finder ikke anvendelse på tvister mellem dig og Abbo�, der opstår før den dato, hvor vi offentliggjorde den reviderede A�ale,
der indeholdt ændringerne, eller på anden måde underre�ede dig om ændringerne. I �lfælde af, at du nægter at acceptere
ændringerne, har vi ret �l at opsige denne A�ale og din brug af Appen. Du accepterer, at Abbo� ikke er ansvarlig over for dig
eller en tredjepart for ændringer eller ophør af Appen.

For brugere i Tyskland: Du bliver underre�et om ændringer i denne A�ale, når du starter Appen. Ændringer anses for at være
accepteret af dig, medmindre du informerer Abbo� skri�ligt eller via elektroniske midler e�er a�ale med Abbo�. Vi gør dig
opmærksom på de�e, når ændringerne annonceres. Hvis du beslu�er at gøre indsigelse mod en ændring, skal du gøre det
inden seks (6) uger e�er modtagelsen af meddelelsen om ændringen. 

For brugere i EØS, Storbritannien og Schweiz: Du vil blive underre�et om ændringer i denne A�ale, når du logger på Appen.
Ændringer anses for at være accepteret af dig, medmindre du informerer Abbo� skri�ligt eller via elektroniske midler e�er
a�ale med Abbo�. Abbo� gør dig opmærksom på de�e, når ændringerne annonceres. Hvis du beslu�er at gøre indsigelse
mod en ændring, skal du gøre det inden seks (6) uger e�er modtagelsen af meddelelsen om ændringen. I �lfælde af
indsigelser kan Abbo� opsige App-kontoen med fire (4) ugers varsel. Ellers gælder de�e afsnit 16 ikke for brugere i EØS,
Storbritannien og Schweiz.

For brugere i Algeriet: Enhver ændring, der er omtalt i de�e afsnit 16, som vedrører de væsentlige elementer i A�alen eller
egenskaber ved Tjenesterne, får først virkning, når vi har givet dig fem dages forudgående varsel om ændringen, og du har
accepteret en sådan ændring i løbet af denne varselsperiode.

17. App-support

Gra�s teknisk support er �lgængelig, og vores repræsentanter kontakter dig e�er implanteringen for at levere tjenester i
forbindelse med Appen, herunder undervisning i dens brug, parring af Appen med din mobilenhed og grundlæggende
fejlfinding af Appen og mobilenheden. Du kan også kontakte vores kundeservice direkte, hvis du har brug for teknisk support
�l Appen. 



Alle oplysninger, kommentarer eller materiale, som du s�ller �l rådighed for at modtage support �l Appen, inklusive feedback,
såsom spørgsmål, kommentarer, forslag eller lignende ("Feedback"), betragtes som ikke-fortrolige og uden ejendomsret.
Abbo� har ingen forpligtelser af nogen art med hensyn �l Feedback og kan frit gengive, bruge, videregive, uds�lle, vise,
overføre, opre�e afledte værker af og distribuere Feedback �l andre uden begrænsning, dog med undtagelse af personlige
oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, som kan indgå i Feedback, men er underlagt afsnit 19 i denne A�ale.
Derudover kan Abbo� frit bruge enhver idé, koncepter, knowhow eller teknikker i Feedback �l ethvert formål, herunder
udvikling, frems�lling og markedsføring af produkter, der inkorporerer en sådan Feedback.

18. Data i fejlanalyser

Abbo� rapporterer, når Appen går ned, eller der opstår visse so�warefejl, så vi kan yde support og forbedre Appen. Disse
rapporteringsfunk�oner er indbygget i App-so�waren. Hvis Appen går ned eller oplever visse overførselsfejl under normal
brug, sender Appen visse oplysninger om hændelsen �l Abbo�. Nogle af de oplysninger, som Abbo� modtager med henblik
på at løse eventuelle problemer med Appen, kan omfa�e dine personlige oplysninger eller kan forbindes med dine personlige
oplysninger. I det omfang sådanne oplysninger modtages, vil Abbo� �l enhver �d overholde gældende love.

19. A�ale om overførte data

a. Vi gør ikke krav på ejerskabet �l de data, du sender �l Tjenesterne via Appen. Ved at videregive dine personlige
oplysninger �l os, giver du os en verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens �l at bruge, distribuere,
gengive, ændre, �lpasse, opre�e informa�on, offentliggøre og oversæ�e sådanne oplysninger med det formål at
levere Tjenesterne �l dig, herunder med henblik på at opretholde og forbedre kvaliteten af Appen og/eller
Tjenesterne.

b. Du accepterer, at denne A�ale giver os ret �l at opre�e, �lgå, beholde og bruge �l egne formål, og med det formål at
videregive �l vores �lkny�ede selskaber og tredjepartsforskere, aggregerede, anonymiserede, pseudonymiserede eller
afiden�ficerede oplysninger, der er afledt af Tjenesterne �l følgende formål:

At forbedre kvaliteten, sikkerheden og effek�viteten af vores hjerte- og medicinske enheder og systemer og
muliggøre udvikling af innova�v og effek�v behandling af hjerterelaterede sygdomme �l gavn for
folkesundheden.

At udføre forskning for at forstå, hvordan vores produkter og tjenester bruges, for at måle deres performance
og effek�vitet, for at forbedre frem�dige produkter og i forbindelse med evidensstudier fra den virkelige
verden, �l sta�s�ske formål og �l analyser �l os selv, vores �lkny�ede selskaber og �l at videregive �l
tredjepartsforskere, sundhedsvæsener eller -fagfolk eller sundhedsmyndighederne.

At evaluere, hvordan Appen og Tjenesterne leveres og bruges og deres effek�vitet (inklusive demografiske
oplysninger, f.eks. geografi).

At validere Appens og Tjenesternes funk�onalitet og opgraderinger, herunder monitorering og forbedring af
sikkerheden af Appen og Tjenesterne, og at forske i, udvikle og teste medicinsk udstyr, herunder nye og
eksisterende funk�oner og funk�onalitet og at teste og forbedre Appen, Tjenesterne og Abbo�s medicinske
udstyr i forbindelse med produktudvikling, dataanalyse, sta�s�ske og undersøgelsesformål.

20. Ophævelse

Denne A�ale træder i kra�, når du accepterer denne A�ale, og fortsæ�er, medmindre den opsiges. Du kan �l enhver �d sle�e
appen som beskrevet i afsnit 15 i denne A�ale. Denne A�ale ophører øjeblikkeligt og uden yderligere varsel, hvis du
overtræder og/eller undlader at overholde A�alens vilkår og be�ngelser. Abbo� kan også opsige eller suspendere denne
A�ale �l enhver �d og uden forudgående varsel med eller uden begrundelse. Abbo� kan opsige eller suspendere denne
A�ale, hvis Abbo� finder, at du har overtrådt eller handlet i strid med ordlyden eller inten�onen i denne A�ale. Abbo� kan
stoppe med at yde support �l Appen, hvis du holder op med at bruge Appen eller når som helst, hvis Appen, Tjenesterne
og/eller ICM'en ikke længere udbydes.

Ved en sådan opsigelse eller suspendering af denne A�ale:

a. Skal du straks inds�lle alle de ak�viteter, som denne A�ale �llader. Du vil ikke længere være i stand �l at bruge appen,
herunder bruge Appen �l at få adgang �l oplysninger. Det ovenstående gælder dog ikke for tyske brugere i det
omfang, det er forbudt iht. gældende love om ophavsret i Tyskland.

b. Abbo� kan uden ansvar over for dig eller en tredjepart omgående suspendere, deak�vere eller afslu�e din adgang �l
Appen, registreringsoplysninger og alt �lkny�et materiale uden at være forpligtet �l at give yderligere adgang �l
sådant materiale.



c. Du skal ophøre med at bruge og afinstallere og �lintetgøre alle kopier af Appen og Dokumenta�onen samt

d. Alle re�gheder, der �ldeles dig iht. denne A�ale, inklusive licenser, ophører.

For brugere i Algeriet: Hvis du overtræder og/eller undlader at overholde A�alens vilkår og be�ngelser, giver vi dig fem dages
forudgående varsel om opsigelsen �l at a�jælpe overtrædelsen, undtagen når en sådan overtrædelse ikke kan a�jælpes,
eller det bliver umuligt at opfylde forpligtelsen på grund af din manglende udførelse eller afvisning af dine forpligtelser. Hvis
Abbo� opsiger eller suspenderer denne A�ale, giver vi dig fem dages forudgående varsel om opsigelsen og kompenserer dig
for en sådan opsigelse i overensstemmelse med obligatorisk algerisk lov. Abbo� kan opsige eller suspendere denne a�ale, hvis
Abbo� finder, at du har overtrådt eller handlet i strid med ordlyden eller inten�onen i denne A�ale, e�er at vi har givet dig
fem dages forudgående varsel om opsigelsen �l at a�jælpe overtrædelsen, undtagen når en sådan overtrædelse ikke kan
a�jælpes, eller det bliver umuligt at opfylde forpligtelsen på grund af din manglende udførelse eller afvisning af dine
forpligtelser. Abbo� kan stoppe med at yde support �l Appen, hvis du holder op med at bruge Appen eller når som helst, hvis
Appen, Tjenesterne og/eller ICM'en ikke længere udbydes. I så fald giver vi dig fem dages forudgående varsel om opsigelsen.

 

21. Vores garan�fraskrivelse

Appen s�lles �l rådighed for at gøre det muligt for dig at overføre oplysninger fra din ICM via din mobilenhed �l Merlin.net™
PCN, hvor din læge kan få adgang �l dem. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DIN BRUG AF APPEN SKER PÅ
EGEN RISIKO, OG AT HELE RISIKOEN FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OVERENSSTEMMELSE, NØJAGTIGHED OG INDSATS
PÅHVILER DIG. 

Appen er ikke beregnet �l brug på en mobilenhed, der er ændret eller �lpasset for at �erne, ersta�e eller omgå producentens
godkendte kerne, systemkonfigura�on eller brugsbegrænsninger, eller som krænker producentens garan�. Brug af Appen kan
have en nega�v virkning på kørsel af anden so�ware og andre enheder. Alt indhold, der er opre�et �l eller inkluderet i Appen,
har �l formål at levere oplysninger, der muliggør overførsel af data. APPEN ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I ELLER UNDER
UDØVELSE AF LÆGEGERNINGEN ELLER TIL LEVERING AF MEDICINSK BEHANDLING ELLER TJENESTER. DEN ER HELLER IKKE
BEREGNET TIL AT LEVERE INDIVIDUELLE MEDICINSKE TJENESTER ELLER PLEJE. 

I VIDEST MULIGT OMFANG, SOM LOVEN TILLADER DET, LEVERER ABBOTT, DETS DATTERSELSKABER OG
TREDJEPARTSLEVERANDØRER APPEN OG TJENESTERNE SOM DE ER OG FOREFINDES MED ALLE MANGLER OG FEJL OG UDEN
NOGEN FORM FOR GARANTIER, OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE ANDRE GARANTIER OG VILKÅR, DET VÆRE SIG
UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR ADKOMST
OG IKKE-KRÆNKELSE, ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, FORPLIGTELSER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED,
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG KVALITET OG FRAVÆR AF VIRUS. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE
OPLYSNINGER ELLER RÅD GIVET AF ABBOTT ELLER EN ABBOTT-AUTORISERET REPRÆSENTANT SKAL UDGØRE EN GARANTI.
APPEN MÅ IKKE BRUGES SOM ERSTATNING FOR EN PROFESSIONEL LÆGELIG VURDERING, DIREKTE LÆGETILSYN ELLER
NØDINDGREB, ELLER I NØDSTILFÆLDE ELLER TIL UDSENDELSE ELLER INDIKATION AF EVENTUELLE REALTIDSALARMER ELLER
TIDSKRITISKE DATA. ALLE MEDICINSKE DIAGNOSER OG AL BEHANDLING SKAL UDFØRES AF EN UDDANNET LÆGE. HVERKEN
ABBOTT ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKABER ER ANSVARLIGE FOR DIAGNOSER, BESLUTNINGER ELLER VURDERINGER, DER
FORETAGES AF EN BRUGER, ELLER EVENTUELLE SKADER, EN BRUGER MÅTTE PÅDRAGE SIG PGA. BESLUTNINGER, DER ER
BASERET PÅ INDHOLDET I APPEN OG DOKUMENTATIONEN.

Selvom vi bruger kommercielt rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at besky�e oplysninger, f.eks. ved at kryptere data, som
gemmes lokalt i Appen og under overførsel fra den ICM'en �l Appen med trådløs Bluetooth®1 teknologi, garanterer vi ikke
besky�elsen af personlige oplysninger, sikkerheden, auten�citeten eller helheden af nogen af de oplysninger, som overføres
via eller gemmes på et system, en mobilenhed eller en smartenhed, som Appen ligger på, og som har forbindelse �l
interne�et. ABBOTT FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE NØJAGTIGHEDEN,
FULDSTÆNDIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN AF OPLYSNINGER, DER LEVERES AF DIG ELLER
TREDJEPARTER, ELLER VEDRØRENDE NOGET INDHOLD, DER ER GENERERET UD FRA DE OPLYSNINGER, DU HAR GEMT I
APPEN. SÆRLIGT FREMSÆTTER ABBOTT INGEN ERKLÆRINGER OM ELLER GARANTIER FOR, AT OPLYSNINGER, DER ER
BASERET PÅ SÅDANNE DATA, ER I OVERENSSTEMMELSE MED MYNDIGHEDERNES REGLER OM VIDEREGIVELSE AF
OPLYSNINGER. 

Abbo�, dets da�erselskaber og tredjepartsudbydere garanterer IKKE, at funk�onerne i Appen opfylder dine krav, eller at den
vil fungere uden a�rydelser eller uden fejl, eller at alle fejl vil blive re�et. So�ware som den, der bruges i Appen, er i sagens
natur udsat for fejl og poten�el inkompa�bilitet med anden computerso�ware og hardware. Appen bør ikke bruges �l formål,
hvor fejl kan medføre væsentlige skader eller personskade eller skade på materiel eller immateriel ejendom. 



ABBOTT GIVER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER EN GARANTI ELLER ERKLÆRING MED HENSYN TIL EN TREDJEPARTS
HARDWARE ELLER SOFTWARE ELLER NØJAGTIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER VISES I APPEN, OG ABBOTT FRASKRIVER SIG
ETHVERT ANSVAR FOR MANGLER I DET NÆVNTE. ABBOTT FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR, DER KAN OPSTÅ I FORBINDELSE
MED HANDLINGER ELLER KRAV MOD ABBOTT ELLER DETS DATTERSELSKABER, REPRÆSENTANTER ELLER
RETTIGHEDSERHVERVERE ELLER ANDRE TREDJEPARTER, SOM KAN BLIVE RELEVANTE I LØBET AF DENNE AFTALE, BORTSET FRA
SVIG ELLER GROV UAGTSOMHED.

Nogle lande/stater/provinser/jurisdik�oner �llader ikke udelukkelse af underforståede garan�er eller begrænsninger af
varigheden af underforståede garan�er, så ovennævnte ansvarsfrihed gælder muligvis ikke for dig i deres helhed. I det
omfang, gældende lov kræver, at vi giver garan�er, accepterer du, at omfanget og varigheden af en sådan garan� skal være
det mindst mulige, der kræves i gældende lov.

For brugere i Tyskland og Schweiz: Bortset fra de�e underafsnit for brugere i Tyskland og Schweiz gælder afsnit 21 ikke for
brugere i Tyskland og Schweiz. I stedet leveres Appen og Tjenesterne, som "de er" og "forefindes", �l brugere i Tyskland og
Schweiz. Selvom vi forsøger at undgå omfa�ende nede�der og væsentlige a�rydelser under brugen af Appen og Tjenesterne
i videst muligt omfang, garanterer vi ikke fejlfri og ua�rudt �lgængelighed og brug af Appen eller dens funk�oner.
Ovennævnte har ingen virkning på dine lovbestemte garan�re�gheder.

For brugere i Storbritannien: Intet i de�e afsnit 21 påvirker de lovbestemte garan�er med hensyn �l �lfredss�llende kvalitet,
egnethed �l et bestemt formål eller nøjag�ghed af beskrivelsen.

For brugere i Australien: Intet i afsnit 21 påvirker dine re�gheder med hensyn �l forbrugergaran�er i den australske
konkurrence- og forbrugerlov 2010 (CCA). Vores varer og tjenester leveres med garan�er, der ikke kan udelukkes iht. den
australske forbrugerlovgivning. Ved større fejl i tjenesten er du bere�get �l:

a. At annullere tjenestekontrakten med os, og

b. At modtage en refusion for den uudny�ede del eller kompensa�on for værditabet.

Du har også ret �l at vælge en refusion eller udski�ning ved større fejl ved varer. Hvis en fejl ved varerne eller en tjeneste ikke
udgør en større fejl, har du ret �l at få fejlen re�et inden for rimelig �d. Hvis de�e ikke gøres, har du ret �l en refusion for
varerne og �l at annullere kontrakten for tjenesten og få en refusion for den uudny�ede del. Du har også ret �l at blive
kompenseret for eventuelle andre rimeligt forudsigelige tab eller skader som følge af en fejl i varen eller tjenesten.

For brugere i Algeriet: Intet i de�e afsnit 21 begrænser eller udelukker vores ansvar for:

a. At yde dig garan� for Appen og Tjenesterne i overensstemmelse med ar�kel 13 i lov nr. 09-03 dateret 25. februar 2009
(med ændringer) vedrørende forbrugerbesky�else og undertrykkelse af svig, eller

b. for eventuelle mangler i Appen og tjenesterne, der opstår inden for seks måneder fra den dato, hvor Appen og
Tjenesterne første gang blev s�llet �l rådighed for dig, i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 13-327 dateret 26.
september 2013, der indeholder vilkår og be�ngelser for gennemførelse af garan�en for varer og tjenester. 

22. Vig�ge oplysninger om begrænsninger af vores ansvar

I VIDEST MULIGT OMFANG IFØLGE GÆLDENDE LOV SKAL ABBOTT, DETS DATTERSELSKABER ELLER
TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR ØKONOMISK ERSTATNING,
HERUNDER SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER SKADER, HVOR ERSTATNING
TILFALDER DEN SKADELIDTE UANSET HVAD, UNDTAGEN:

a. For brugere i New Jersey: Intet i denne A�ale skal udelukke erstatning, som en forbruger kan blive �lkendt iht. loven i
New Jersey, hvis relevant, hvilket kan omfa�e New Jersey Puni�ve Damages Act, New Jersey Products Liability Act,
New Jersey Uniform Commercial Code og New Jersey Consumer Fraud Act.

b. For brugere i Tyskland: Abbo� er ansvarlig for culpøs misligholdelse af væsentlige kontraktmæssige forpligtelser
(kardinalforpligtelser). Kardinalforpligtelser er kontraktmæssige forpligtelser, som skal opfyldes for at �llade korrekt
udførelse af denne A�ale, og som jævnligt kan gøres gældende af dig. Abbo�s ansvar vil i øvrigt være begrænset �l
grov uagtsomhed og forsætlig forsømmelse. Hvis Abbo� kan drages �l ansvar på grund af en let uagtsom
misligholdelse af kardinalforpligtelser eller let forsømmelse i form af simpelt stedfortræderansvar, skal Abbo�s ansvar
begrænse sig �l rimeligt forudsigelige skader. De�e påvirker ikke et obligatorisk lovmæssigt ansvar, særligt Abbo�s
ansvar i forbindelse med dødsfald, kvæstelser, sygdom eller ansvar i forbindelse med den tyske produktansvarslov.
Bortset fra de�e underafsnit, der gælder for brugere i Tyskland, finder afsnit 22 ikke anvendelse på brugere i Tyskland.



c. For brugere i Storbritannien og Schweiz: Intet i denne A�ale skal udelukke vores ansvar for dødsfald eller
personskade, der opstår som følge af vores uagtsomhed eller urig�ge oplysninger fremsat i ond tro af os i forbindelse
med Appen.

d. For brugere i Australien: Intet i afsnit 21 eller 22 påvirker dine re�gheder med hensyn �l forbrugergaran�er i den
australske konkurrence- og forbrugerlov 2010 (CCA). Uanset alle andre bestemmelser i disse vilkår og be�ngelser, hvis
den australske konkurrence- og forbrugerlov 2010 (CCA) eller anden lovgivning siger, at der skal ydes en garan� for
leverede varer eller tjenester, og vores ansvar for overtrædelse af denne garan� ikke kan udelukkes, men kan være
begrænset, er vores ansvar for en sådan overtrædelse begrænset �l, i �lfælde af leverede varer, ombytning af varerne
eller levering af �lsvarende varer eller repara�on af varerne, eller i �lfælde af leverede tjenester, levering af
tjenesterne igen eller betaling af omkostningerne for at få tjenesterne leveret igen.

e. For brugere i Algeriet: Intet i denne A�ale skal udelukke vores ansvar for skadeserstatning, der opstår som følge af
skadevoldende handling (herunder uagtsomhed) eller for skadeserstatning, der opstår som følge af svig eller grov
uagtsomhed fra vores side. Bortset fra i �lfælde af svig eller grov uagtsomhed fra vores side, er vi kun ansvarlige for
tab, der var forudsigelige på �dspunktet for indgåelsen af A�alen.

OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING OMFATTER EVENTUEL SKADESERSTATNING FOR TABT FORTJENESTE, TAB AF DATA ELLER ANDRE
IMMATERIELLE AKTIVER, TAB AF SIKKERHED FOR OPLYSNINGER, DER SENDES VIA APPEN (HERUNDER UAUTORISERET
OPSNAPNING AF TREDJEPARTER AF SÅDANNE OPLYSNINGER), DRIFTSAFBRYDELSER, PERSONSKADE, MANGLENDE
BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER PÅ BAGGRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUGEN AF ELLER MANGLENDE
EVNE TIL AT BRUGE APPEN ELLER TREDJEPARTSSOFTWARE OG/ELLER TREDJEPARTSHARDWARE, DER ANVENDES, ELLER SOM
KAN BRUGES MED APPEN, TAB PGA. VIRUS ELLER ANDET TEKNOLOGISK SKADELIGT MATERIALE, SOM KAN INFICERE DIN
ENHED PGA. DOWNLOAD AF APPEN ELLER EN MOBILAPP/MATERIALE/WEBSTED, DER ER LINKET TIL DEN ELLER PÅ ANDEN
MÅDE I FORBINDELSE MED EN BESTEMMELSE I DENNE AFTALE, SELV HVIS ABBOTT, DETS DATTERSELSKABER ELLER EN
TREDJEPARTSUDBYDER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER OG ENDDA, HVIS FORMÅLET MED
AFHJÆLPNINGEN MISLYKKES I VÆSENTLIG GRAD.

DE FOREGÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER, UANSET OM SÅDANNE SKADER OPSTÅR INDEN FOR ELLER UDEN FOR KONTRAKT
MED OBJEKTIVT ANSVAR (HERUNDER FORSØMMELIGHED) ELLER PÅ ANDEN VIS.

Bortset fra oplysninger, som du deler med din læge via Appen, hvis du vælger at dele dine personlige oplysninger, herunder
sundhedsrelaterede oplysninger, fra Appen med en tredjepart, herunder med tredjepartsapps, anerkender og accepterer du, i
så vidt et omfang, som loven �llader det, at hverken Abbo� eller dets forretningspartnere er ansvarlige for din beslutning om
at dele og/eller videregive dine personlige oplysninger, herunder sundhedsrelaterede oplysninger, og du friholder hermed
Abbo� og dets forretningspartnere fra ethvert ansvar, der må�e opstå som følge af en sådan tredjeparts indsamling eller
anden behandling af dine personlige oplysninger.

UDEN AT BEGRÆNSE DET OVENNÆVNTE OG UANSET EVENTUELLE TAB, SOM DU MÅTTE PÅDRAGE DIG, OG I VIDEST MULIGT
OMFANG SOM LOVEN TILLADER DET, SKAL HELE ANSVARET FOR ABBOTT, DETS DATTERSELSKABER OG DETS LEVERANDØRER
UNDER EN BESTEMMELSE I DENNE AFTALE OG DINE RETSMIDLER I ALT DET OVENNÆVNTE BEGRÆNSES TIL ENTEN:

a. UDBEDRING, REPARATION ELLER ANDEN RETTELSE AF FEJLEN I APPEN, SELVOM ET SÅDANT TAB VAR FORUDSIGELIGT
ELLER FORVENTET AF PARTERNE ELLER

b. HVOR RELEVANT, DET BELØB SOM DU HAR BETALT FOR APPEN ELLER 10,00 USD, AFHÆNGIGT AF HVILKET BELØB DER
ER STØRST.

Nogle andre lande/stater/provinser/jurisdik�oner har indført forbud eller begrænser mod udelukkelse eller begrænsning af
ansvar, visse underforståede garan�er og hændelige skader eller følgeskader. Udelukkende i det omfang, at en sådan lov
gælder for dig, gælder nogle af eller alle ovenstående ansvarsfrihed, begrænsninger eller undtagelser muligvis ikke for dig, og
du kan have visse yderligere re�gheder iht. gældende lov.

23. Skadesløsholdelse

I videst muligt omfang, som gældende lov �llader det, accepterer du at friholde, forsvare og holde Abbo�, dets
da�erselskaber, direktører, ledelse, ansa�e, repræsentanter, e�erfølgere, re�ghedserhververe og licensgivere skadesløse
over for og imod alle krav, skadeserstatning, fordringer, ansvar, domme, kendelser, tab, omkostninger og udgi�er (inklusive
advokat- og eksperthonorarer), som fremsæ�es af en tredjepart pga. eller som følge af eller relateret �l (i) din brug af eller
ak�viteter i forbindelse med Appen, og (ii) ethvert brud eller påstået brud på denne A�ale eller love, forskri�er eller
tredjeparts re�gheder, herunder enhver krænkelse af en tredjeparts immaterielle ejendomsre�gheder fra dig eller andre i



din husstand eller organisa�on eller på anden måde i forbindelse med din eller deres brug af Appen, herunder uagtsomme
handlinger, undladelser og forsætlig forseelse. For brugere i Tyskland: Din ret �l at bevise, at der ikke er opstået en skade, er
upåvirket af det foregående. 

24. Eksportkontrol

Appen er underlagt de amerikanske eksportkontrolbegrænsninger, herunder alle amerikanske embargoer eller andre føderale
regler og regula�ver, der begrænser eksporten. Vi s�ller ikke bevidst Appen �l rådighed for dig, hvis du, selvom du bekræ�er
det modsa�e, (a) befinder dig i eller er bosiddende i eller statsborger i et land, der er underlagt embargo eller
handelssank�oner fra USAs regering (se h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx
for af få flere oplysninger om amerikanske sank�oner), eller (b) er på en af den amerikanske regerings lister over begrænsede
slutbrugere (f.eks. listen med "specielt udpegede statsborgere" på h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-
List/Pages/default.aspx).

25. Meddelelser

Meddelelser, som gives iht. eller i forbindelse med denne A�ale, skal være skri�lige og leveres via forudbetalt post �l Legal
Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, USA. Hvis vi har brug for at kontakte dig eller give dig et
skri�ligt varsel, vil de�e foregå via e-mail (hvor en sådan �dligere har været givet �l os) eller via forudbetalt post �l den
adresse, som du oplyser i din anmodning om appen.

26. Mellemliggende årsager

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuel manglende opfyldelse eller forsinket opfyldelse af vores forpligtelser iht. denne
A�ale, som skyldes en handling eller hændelse, der ligger uden for vores kontrol, herunder fejl i de offentlige eller private
telekommunika�onsnetværk ("mellemliggende årsag"). Hvis der opstår en mellemliggende årsag, som påvirker opfyldelsen af
vores forpligtelser iht. denne A�ale: (a) suspenderes vores forpligtelser i henhold �l denne A�ale, og �den �l at udføre vores
forpligtelser forlænges i forhold �l varigheden af den mellemliggende årsag; og (ii) vil vi gøre en rimelig indsats for at finde en
løsning, hvorved vores forpligtelser i henhold �l denne A�ale kan udføres på trods af den mellemliggende årsag.

27. Overdragelse af re�gheder

Vi kan uden dit forudgående skri�lige samtykke �ldele, overdrage, forny, uddelegere eller udlicitere alle vores re�gheder og
forpligtelser iht. denne A�ale �l en anden organisa�on, men de�e vil ikke påvirke dine re�gheder eller forpligtelser iht.
denne A�ale. Du må kun overdrage dine re�gheder eller forpligtelser iht. denne A�ale �l en anden person, hvis du har
indhentet skri�ligt samtykke fra os.

28. A�ald

Hvis vi undlader at insistere på, at du overholder dine forpligtelser iht. denne A�ale, eller hvis vi ikke håndhæver vores
re�gheder i forhold �l dig, eller hvis vi udsæ�er at gøre de�e, betyder det ikke, at vi har givet a�ald på vores re�gheder i
forhold �l dig, og det betyder ikke, at du ikke skal overholde dine forpligtelser. Hvis vi giver a�ald på dine misligholdelser, vil vi
kun gøre det skri�ligt, og det vil ikke betyde, at vi automa�sk giver a�ald på dine frem�dige misligholdelser.

29. Individualitet

Hver be�ngelse i denne A�ale fungerer separat. Hvis en domstol eller en kompetent myndighed beslu�er, at nogle af dem er
ugyldige, ulovlige eller uden retskra�, vil de resterende be�ngelser bevare deres fulde gyldighed og retsvirkning.

30. Lovvalg

Vilkårene i denne a�ale reguleres og fortolkes af lovgivningen i staten Illinois, USA uden hensyntagen �l valg af
lovbestemmelser. I �lfælde af en konflikt mellem udenlandske love, regler og forordninger og USA's lovgivning, skal USAs love,
regler og forskri�er gælde i videst muligt omfang. Uanset ovenstående, i �lfælde af en sådan overtrædelse eller trussel om
overtrædelse af dine forpligtelser med hensyn �l fortrolighed eller immaterielle re�gheder, har vi ret �l rimelig a�jælpning,
herunder poli��lhold, påbud, naturalopfyldelse og enhver anden a�jælpning, der må�e være �l rådighed fra enhver
kompetent jurisdik�on. Du accepterer, at denne A�ale skal kunne fremføres fuldt ud i staten Illinois, og du accepterer, at
jurisdik�on og værne�ng er opfyldt af de statslige og føderale domstole, der er beliggende i staten Illinois, USA, med hensyn
�l enhver retssag, der må�e opstå ud fra denne A�ale eller forholdet mellem parterne. Parterne er hermed enige om, at De
Forenede Na�oners konven�on om a�aler ikke regulerer denne A�ale med hensyn �l interna�onale køb.



For brugere i EØS, Storbritannien og Schweiz: Bortset fra de�e afsnit, der gælder for brugere i EØS, Storbritannien og
Schweiz, gælder afsnit30  i A�alen ikke for brugere i EØS, Storbritannien og Schweiz, medmindre denne A�ale ikke er
underlagt De Forenede Na�oners konven�on om a�aler om interna�onale køb. For sådanne brugere gælder lovgivningen i
deres bopælsland.

For brugere i EØS: Alterna�v konfliktløsning er en proces, hvor et ua�ængigt organ overvejer de fak�ske forhold i en tvist og
forsøger at løse den, uden at du behøver at gå i re�en. Hvis du ikke er �lfreds med, hvordan vi har håndteret en klage, kan du
kontakte Europa-Kommissionens pla�orm for onlinetvistbilæggelse.

For brugere i Australien: Intet i afsnit 30 udelukker eller påstår udelukkelse af den australske konkurrence- og forbrugerlov
2010 (CCA) hvor relevant.

For brugere i Algeriet: Vi er etableret i staten Illinois. Følgelig er lovgivningen, der regulerer denne A�ale, baseret på vores
forbindelse med denne jurisdik�on. Selvom denne A�ale er underlagt jurisdik�onen og værne�nget for de statslige og
føderale domstole i staten Illinois, er der intet i denne A�ale, der berører en parts mulighed for at anlægge eller forsvare
sager ved enhver anden domstol med kompetent jurisdik�on. 

31. Den fuldstændige a�ale

Denne A�ale udgør hele a�alen mellem dig og os og ersta�er alle �dligere eller sam�dige meddelelser, a�aler, lø�er,
forsikringer, garan�er, erklæringer, forslag og forståelser mellem os, uanset om disse er skri�lige eller mundtlige, i forhold �l
det relevante emne. Du og vi er enige om, at vi ikke vil a�jælpe noget i forhold �l en bestemmelse, erklæring, forsikring eller
garan� (uanset om den er u�lsigtet eller uagtsom), som ikke er angivet i denne A�ale. Hver part accepterer ikke at have noget
retskrav ifm. u�lsigtet eller uagtsom vildledning eller uagtsom fejlinforma�on, som er baseret på en bestemmelse i denne
A�ale. I �lfælde af en konflikt mellem den engelske og en ikke-engelsk version af denne A�ale, gælder den engelske
version. Afsnit 5, 15, 19, 21, 22, 23 og 30 �l 34 gælder fortsat e�er ophør af denne A�ale.

32. Vilkår vedrørende Apple ved brug af iOS-versionen af Appen

Ud over de øvrige vilkår og be�ngelser i denne A�ale, og uanset eventuelle bestemmelser om det modsa�e i denne A�ale,
gælder denne yderligere bestemmelse for din brug af Appen, der er kompa�bel med iOS-opera�vsystemet fra Apple Inc.
("Apple"). Apple er ikke part i denne A�ale og ejer ikke og er ikke ansvarlig for Appen. Apple yder ikke nogen garan� for
Appen undtagen, hvis relevant, for at �lbagebetale købsprisen for den. Apple er ikke ansvarlig for vedligeholdelse eller andre
suppor�jenester �l Appen og er ikke ansvarlig for andre krav, tab, forpligtelser, skader, omkostninger eller udgi�er i
forbindelse med Appen, herunder eventuelle tredjepartskrav om produktansvar, påstande om, at Appen ikke overholder alle
gældende juridiske eller lovgivningsmæssige krav, krav, der opstår under forbrugerbesky�else eller lignende lovgivning, og
krav med hensyn �l krænkelse af immateriel ejendomsret. Eventuelle forespørgsler eller klager vedrørende brugen af Appen,
herunder spørgsmål vedrørende immateriel ejendomsret, skal re�es �l Abbo� iht. afsni�et Meddelelser i denne A�ale. Den
licens, du �ldeles heri, er begrænset �l en ikke-overførbar licens �l at bruge Appen på et produkt af mærket Apple, der kører
Apples iOS-opera�vsystem og ejes eller kontrolleres af dig, eller som det i øvrigt er �lladt iht. de regler for brug, der er angivet
i Apples be�ngelser for brug af App Store. Du skal overholde vilkårene i enhver tredjepartsa�ale, der gælder for dig, når du
bruger Appen, f.eks. din mobildataa�ale. Apple og Apples da�erselskaber er tredjepartsbeguns�gede af denne A�ale, og
Apple har ved din accept af denne A�ale ret �l (og betragtes som havende accepteret denne ret) at håndhæve denne A�ale
mod dig som tredjepartsbeguns�get heraf. Uanset ovennævnte er Abbo�s ret �l at indgå, ophæve eller opsige enhver
ændring, fraskrivelse eller forlig iht. denne A�ale ikke underlagt samtykke fra en tredjepart.

33. Yderligere juridiske vilkår

a. Denne A�ale er ikke og skal ikke fortolkes som om, der er indgået et partnerskab, joint venture, arbejdsgiver-
medarbejder-, agentur- eller franchisegiver-franchisetager-forhold mellem dig og Abbo�.

b. Hvis en bestemmelse i denne A�ale viser sig at være ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves,
vil denne bestemmelse blive betragtet som udskillelig fra denne A�ale og vil ikke påvirke gyldigheden og eksigibiliteten
af den resterende bestemmelse.

c. Du må ikke �ldele, overføre eller underlicensere nogen af eller alle dine re�gheder eller forpligtelser iht. denne A�ale
uden vores udtrykkelige forudgående skri�lige samtykke.

d. Vi må �ldele, overdrage eller underlicensere nogen af eller alle vores re�gheder eller forpligtelser iht. denne A�ale
uden begrænsning.

e. Ingen a�ald fra nogen af parterne ved brud eller misligholdelse iht. denne A�ale skal anses for at være a�ald på
�dligere eller e�erfølgende brud eller misligholdelse.



f. Alle udtryk, der er defineret i ental, skal have samme betydning, når de bruges i flertal, hvor det er relevant og
medmindre andet er angivet. Enhver brug af udtrykket "herunder" eller varia�oner deraf i denne A�ale skal fortolkes
som e�erfulgt af frasen "uden begrænsning".

g. Meddelelser �l dig (herunder meddelelser om ændringer af denne A�ale) kan fremsendes via Appen eller pr. e-mail
(herunder i begge �lfælde via links) eller via almindelig post. Uden begrænsning skal en trykt udgave af denne A�ale
og enhver meddelelse, der er givet i elektronisk form, antages �l realitetsbehandling i retslige eller administra�ve
sager, der er baseret på eller vedrører denne A�ale i samme omfang og på de samme be�ngelser som andre
forretningsdokumenter og -optegnelser, der foreligger i trykt form.

h. Abbo� er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af forpligtelser, der skyldes årsager uden for dets kontrol.

Hvis en bestemmelse i denne A�ale findes i strid med lovgivningen af en kompetent jurisdik�on, vil en sådan bestemmelse
blive ændret og fortolket, så den på bedste vis opfylder formålet med den oprindelige bestemmelse i videst muligt omfang,
som loven �llader det, og de resterende bestemmelser i denne A�ale bevarer deres fulde gyldighed og retsvirkning.

34. Klik på knappen "Acceptér"

DU BEKRÆFTER, AT DU HAR LÆST DENNE AFTALE OG FORSTÅR ALLE DE NÆVNTE VILKÅR OG BETINGELSER OG ACCEPTERER
AT VÆRE BUNDET AF DEM.

VED AT KLIKKE PÅ KNAPPEN "ACCEPTÉR" ELLER VED AT BRUGE ELLER PÅ ANDEN VIS TILGÅ APPEN:

BEKRÆFTER DU, AT DU ER GAMMEL NOK TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE.

DU ANGIVER, AT DET ER DIN HENSIGT, AT DIN HANDLING SKAL HAVE SAMME VIRKNING OG EFFEKT SOM EN
MANUEL UNDERSKRIFT PÅ DENNE AFTALE.

DU GARANTERER, AT HVIS DU INSTALLERER, BRUGER ELLER TILGÅR APPEN PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON, SÅ ER
DU BEMYNDIGET TIL RETLIGT AT BINDE VEDKOMMENDE TIL DENNE AFTALE.

HVIS DU INSTALLERER, BRUGER ELLER TILGÅR APPEN PÅ VEGNE AF EN ORGANISATION, SÅ INDGÅR DU DENNE
AFTALE BÅDE PÅ VEGNE AF DIG SELV OG EN SÅDAN ORGANISATION, OG DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU ER
JURIDISK BEMYNDIGET TIL AT BINDE ORGANISATIONEN TIL DENNE AFTALE.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅR I DENNE AFTALE, SKAL DU IKKE KLIKKE PÅ KNAPPEN ACCEPTÉR, OG DU SKAL
UNDLADE AT BRUGE APPEN.

™ Angiver et varemærke, der �lhører virksomhedsgruppen Abbo�.

‡ Angiver en tredjeparts varemærke, som �lhører den respek�ve ejer.

© 2021 Abbo�. Alle re�gheder forbeholdes.

A�aleteksten slu�er her.



[1]
 Bluetooth er et registreret varemærke, der �lhører Bluetooth SIG, Inc.


