
Εφαρμογή myMerlin™
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2021
 

Abbo� παρέχει την εφαρμογή myMerlin™ («Εφαρμογή») που μεταδίδει δεδομένα από το δίκτυο φροντίδας ασθενών
Merlin.net™ («Merlin.net») (που αναφέρονται μαζί ως «Υπηρεσίες»), έτσι ώστε ο ιατρός ή η κλινική σας να μπορεί να
παρακολουθεί εξ αποστάσεως το καρδιακό μόνιτόρ σας και να σας παρέχει ιατρική θεραπεία. Η Pacese�er, Inc. (μια
εταιρεία της Abbo� παρέχει το Merlin.net.

Δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Συγκατάθεση
(«Δήλωση Απορρήτου») εξηγεί πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία για τις Υπηρεσίες και τι κάνουμε για να
διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή.  Κατανοούμε ότι η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιέχει πολλές
πληροφορίες.  Θέλουμε να σας παρέχουμε μια σύντομη και εύκολα προσβάσιμη σύνοψη του τρόπου με τον οποίο
χειριζόμαστε, προστατεύουμε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε και δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. +Σχετικά με τις Υπηρεσίες και +Ασφάλεια Προσωπικών Στοιχείων παρακάτω.
 
ΑΥΤΗ Η ΣΥΝΟΨΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία κατά τη ρύθμιση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας γέννησής
σας και του αριθμού σειράς της συσκευής σας.  Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου σας για
σκοπούς ελέγχου ταυτότητας κατά τη διάρκεια συζεύξεων του καρδιακού μόνιτόρ σας.  Αυτή η Εφαρμογή μεταδίδει
πληροφορίες από τη συσκευή σας προς εμάς και εάν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών, θα διατηρήσουμε ένα
ξεχωριστό αρχείο σχετικό με το αίτημά σας για τεχνική υποστήριξη.  Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικά στοιχεία που
καταχωρίζονται από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας στο Merlin.net.  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
+Συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Στοιχείων σας και +Ειδικές διατάξεις ανάλογα με τη χώρα παρακάτω.

Χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για: (1) να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες, (2) να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές
υποχρεώσεις μας, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βελτίωση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και (3) να πραγματοποιούμε έρευνα αφού τα προσωπικά στοιχεία έχουν αποταυτοποιηθεί,
ψευδωνυμοποιηθεί, αθροιστεί ή/και ανωνυμοποιηθεί, ώστε να μην σας ταυτοποιούν ονομαστικά.  Διεξάγουμε έρευνα για
να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, την αποτελεσματικότητά τους και για μελέτες
αποδεικτικών στοιχείων πραγματικών περιπτώσεων.  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ +Πώς χρησιμοποιεί η ίδια η Abbo�
τα προσωπικά σας στοιχεία, +Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες νομικές απαιτήσεις, +Έρευνα, +Διατήρηση
προσωπικών στοιχείων παρακάτω.
 
Υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί σχετικά με το σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία και δεν θα πουλήσουμε
ποτέ τις πληροφορίες σε τρίτους για εμπορικό όφελος.  Κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία στις συνδεδεμένες εταιρείες μας
για να συνδράμουμε στην υποστήριξη και την παροχή τεχνικής βοήθειας για τις Υπηρεσίες, για σκοπούς συμμόρφωσης, για
τη διεξαγωγή έρευνας ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων / διαγνωστικό έλεγχο και ευρύτερη ανάλυση για τον εντοπισμό
συστημικών προβλημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. +Δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων από εμάς και
+Πρόσβαση της Abbo� σε προσωπικά στοιχεία κατά την παροχή Υπηρεσιών στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης
παρακάτω.

Όπου η τοποθεσία σας σάς παραχωρεί συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία σας, απαντούμε στα
σχετικά αιτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. +Πώς οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να
διορθώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα δικαιώματά τους παρακάτω.
 
Αποθηκεύουμε προσωπικά στοιχεία που αφορούν τις Υπηρεσίες σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. +Αποθήκευση δεδομένων και +Διασυνοριακές διαβιβάσεις προσωπικών στοιχείων
παρακάτω. Προτείνουμε επίσης να ανατρέξτε στην ενότητα +ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ, καθώς ενδέχεται να
ισχύουν πρόσθετες διατάξεις ανάλογα με τη χώρα διαμονής σας.
 
Επικοινωνήστε και απευθύνετε όλα τα ερωτήματα σχετικά με τις Υπηρεσίες στην κλινική σας αρχικά. Η κλινική σας αποτελεί
τον «ελεγκτή» των προσωπικών δεδομένων σας κατά την παροχή ιατρικής περίθαλψης σε εσάς. Εμείς αποτελούμε τον
«επεξεργαστή» των προσωπικών στοιχείων σας εκ μέρους της, για την παροχή Υπηρεσιών σε εσάς και την κλινική σας. Αν
έχετε απορίες ή σχόλια σχετικά με το απόρρητο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο privacy@abbo�.com.



Εάν βρίσκεστε στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ευρωπαίο υπεύθυνο προστασίας
δεδομένων ή με την τοπική αρχή προστασίας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ευρωπαίου υπευθύνου προστασίας
δεδομένων της Abbo�, καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στη διεύθυνση www.EU-DPO.abbo�.com.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα +Επικοινωνία παρακάτω.
 
Σε περίπτωση ενημέρωσης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου με ουσιαστικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email
ή μέσω της εφαρμογής κατά την επόμενη χρήση της.  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. +Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση
Απορρήτου παρακάτω.

myMerlin™
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
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Η Pacese�er, Inc. (μια εταιρεία της Abbo�) παρέχει το δίκτυο φροντίδας ασθενών Merlin.net™ («Merlin.net»). Η Abbo�
παρέχει την εφαρμογή για κινητές συσκευές myMerlin™ («Εφαρμογή») (μαζί, το Merlin.net και η εφαρμογή αναφέρονται ως
«Υπηρεσίες»).  Σε ολόκληρη την παρούσα Δήλωση απορρήτου, οι αναφορές στους όρους «Abbo�», «εμείς», «εμάς» και
«μας» σημαίνουν τον όμιλο εταιρειών Abbo�, με έδρα στο Abbo� Park, Illinois, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των δεδομένων και του απορρήτου και δεσμευόμαστε για την προστασία των
προσωπικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία. Στην παρούσα Δήλωση
Απορρήτου περιγράφεται ο τρόπος συλλογής και χρήσης των προσωπικών στοιχείων σας από την Abbo� κατά τη χρήση των
Υπηρεσιών εκ μέρους σας.

Διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου πριν εγγραφείτε για να χρησιμοποιείτε αυτήν την Εφαρμογή, όπως
ισχύει για την επεξεργασία, μετάδοση και αποθήκευση των προσωπικών σας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των
δεδομένων που αφορούν την υγεία από την Abbo� και ορισμένες συνδεδεμένες εταιρείες, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Ισχύει επίσης για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τις συνδεδεμένες εταιρείες μας και από τους
επεξεργαστές μας, εάν αυτό απαιτείται για την επίλυση ενός ζητήματος εξυπηρέτησης πελατών που σχετίζεται με αυτές τις
Υπηρεσίες.

Η παρούσα Δήλωση απορρήτου δεν ισχύει για προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή συλλέγονται από
άλλες συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες της Abbo� ή μέσω άλλων μεθόδων, όπως άλλοι ιστότοποι της Abbo� ή άλλα
τηλεφωνικά κέντρα πελατών της Abbo� ή κατά τη χρήση του Merlin.net από τον ιατρό σας και ενδέχεται να ισχύουν άλλες
πολιτικές απορρήτου για τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή συλλέγονται μέσω αυτών των
μεθόδων.
 
Με την εγγραφή και χρήση αυτής της Εφαρμογής, αποδέχεστε την παρούσα Δήλωση απορρήτου και:

επιβεβαιώνετε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία για να αποδεχτείτε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και
ότι συμφωνείτε είτε για λογαριασμό σας είτε για λογαριασμό άλλου ατόμου για το οποίο έχετε πράγματι την
εξουσιοδότηση να αποδεχτείτε νόμιμα την παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ,
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.
 



ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΑΣ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «ΑΠΟΔΟΧΗ» Ή
«ΣΥΜΦΩΝΩ» ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΗ ΡΗΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΣΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ABBOTT ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.
 
Η ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ABBOTT.
 
+Σχετικά με εμάς

Η Abbo� είναι ο κατασκευαστής της Εφαρμογής, Εισαγόμενο καρδιακό μόνιτορ Confirm Rx™ («ICM») και Jot Dx™ ICM.

Η Pacese�er, Inc. (συνδεδεμένη εταιρεία με τη St. Jude Medical, LLC και θυγατρική κατά 100% της Abbo� Laboratories) με
έδρα στη διεύθυνση 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι ο πάροχος
του Merlin.net.

Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας είναι ένας ελεγκτής των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να σας παρέχει
ιατρική φροντίδα. Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης είναι υπεύθυνος για τον τρόπο επεξεργασίας αυτών των δεδομένων
και για να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που μεταδίδονται μέσω των Υπηρεσιών συμμορφώνονται με την ισχύουσα
νομοθεσία περί απορρήτου και προστασίας των δεδομένων. Η αναφορά στον όρο «ελεγκτής» βασίζεται στον ορισμό του
στη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας και, όπου ισχύει, έχει
ισοδύναμη έννοια με παρόμοιους όρους στις νομοθεσίες περί προστασίας των δεδομένων και απορρήτου άλλων χωρών
όπου διαμένετε.

Η Abbo� είναι ένας ελεγκτής των προσωπικών στοιχείων όταν χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για: (1) να σας
παρέχουμε τις Υπηρεσίες, (2) να συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που
σχετίζονται με την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βελτίωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και (3) να πραγματοποιούμε
έρευνα σχετικά με τις Υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. +Πώς χρησιμοποιεί η ίδια η Abbo� τα προσωπικά σας
στοιχεία.

+Σχετικά με τις Υπηρεσίες

Το Merlin.net είναι ένα σύστημα απομακρυσμένης φροντίδας που διατηρεί πληροφορίες που μεταδίδονται από το ICM σας
μέσω των Υπηρεσιών.

Οι Υπηρεσίες επιτρέπουν την άμεση, αυτοματοποιημένη μετάδοση των πληροφοριών που συλλέγονται από το ICM σας και
μεταφορτώνονται μέσω της εφαρμογής στην ιδιωτική και ασφαλή βάση δεδομένων της Abbo�. Μέσω του Merlin.net, ο
πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας μπορεί να δει πότε η καρδιά σας αρχίζει να χτυπά διαφορετικά.  Η εφαρμογή στέλνει
τα δεδομένα της καρδιάς σας στην κλινική σας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει ορίσει ο πάροχος υγειονομικής
περίθαλψής σας.  Οι Υπηρεσίες βοηθούν τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας να παρακολουθεί τον ρυθμό της
καρδιάς σας και να τροποποιεί τη θεραπεία σας χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεστε οι ίδιοι την κλινική.

Οφείλετε να διατηρείτε τη φορητή συσκευή σας συνδεδεμένη σε WiFi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και να
χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, ώστε τα καρδιακά δεδομένα σας να παρακολουθούνται από απόσταση από τον πάροχο
υγειονομικής περίθαλψής σας.  Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής
σας θα πρέπει να σας εγγράψει στο Merlin.net.  Αφού εισαγάγετε την ημερομηνία γέννησής σας και τον σειριακό αριθμό
του ICM σας στην εφαρμογή, ίσως χρειαστεί να λάβετε έναν κωδικό ενεργοποίησης, τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε να σας
σταλεί. Αφού συμπληρώσετε αυτόν τον κωδικό ενεργοποίησης στην εφαρμογή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη

τεχνολογία Bluetooth®
[1]

 διατηρείται ρυθμισμένη στο «ON» (Ενεργοποιημένο) για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του ICM
σας με την εφαρμογή.  Διατηρείτε το «No�fica�ons» (Ειδοποιήσεις) ρυθμισμένο στο «ON» (Ενεργοποιημένο) για να
λαμβάνετε ειδοποιήσεις κατάστασης και υπενθυμίσεις. Η Εφαρμογή θα σας ενημερώσει μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η εφαρμογή θα συνδέεται με το ICM σας και θα αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την
απόδοσή του. Η εφαρμογή θα μεταφέρει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον ρυθμό της καρδιάς σας στον πάροχο
υγειονομικής περίθαλψής σας, ο οποίος θα μπορεί να λαμβάνει ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, καθώς και να συνδέεται στο
Merlin.net για να παρακολουθεί τον ρυθμό της καρδιάς σας.  

+Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών στοιχείων υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη χρήση της Εφαρμογής:



ο αριθμός σειράς του ICM σας και η ημερομηνία γέννησής σας,

η διεύθυνση email ή/και ο αριθμός τηλεφώνου σας, για να μπορούμε να σας στείλουμε κωδικό ενεργοποίησης,

τα στοιχεία ημέρας, μήνα και ώρας αποστέλλονται από το ICM σας στο Merlin.net,

πληροφορίες σχετικά με το όνομα και τον αριθμό μοντέλου του ICM σας,

περιοδικές αναφορές που δείχνουν πώς αλληλεπιδρά το ICM σας με την εφαρμογή και πώς αλληλεπιδρά η
εφαρμογή με τους διακομιστές της Abbo� από την τελευταία αναφορά,

πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών κατάρρευσης και

περιοδικές αναφορές καταγραφής που αποτυπώνουν τη δραστηριότητα της εφαρμογής από την τελευταία αναφορά
συντήρησης.

Η Εφαρμογή συνδέεται με και μεταδίδει δεδομένα από το ICM σας στο Merlin.net. Οι Υπηρεσίες που αφορούν το Merlin.net
χρησιμοποιούν πρόσθετα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, τα οποία
εισάγει ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας κατά τη δημιουργία ενός προφίλ ασθενούς στο Merlin.net για εσάς. Αυτά
τα προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό τηλεφώνου ή το email σας, το μοντέλο και τον αριθμό σειράς
του ICM σας και άλλα προαιρετικά πεδία, όπως φύλο, φυλή, προτιμώμενη γλώσσα, κλινικά σχόλια και λειτουργία του ICM
σας, ημερομηνίες θεραπείας και μεταδόσεων, πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή σας, έναν αριθμό ασθενούς
εκχωρημένο από την κλινική ή άλλο αναγνωριστικό ασθενούς. Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης μπορεί επίσης να
εισαγάγει τα στοιχεία επαφής έκτακτης ανάγκης για εσάς. Η Abbo� ενδέχεται να χρειαστεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά
τα προσωπικά στοιχεία για την υποστήριξη και τη συντήρηση των Υπηρεσιών.
 
+Η χρήση των στοιχείων σας από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας

Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας θα συλλέξει τα προσωπικά σας στοιχεία ως μέρος της ιατρικής σας θεραπείας και
θα εισαγάγει τις πληροφορίες σας στο Merlin.net. Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες για
να παρακολουθεί το ICM σας και τον ρυθμό της καρδιάς σας.
 
Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ή η κλινική επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία για τους ακόλουθους σκοπούς:

για να παρέχει ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς ιατρικής θεραπείας παρακολουθώντας το
ICM και τον ρυθμό της καρδιάς σας, ώστε να διευκολύνεται η παροχή ιατρικής περίθαλψης,

για να παραχωρήσει στην Abbo� πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για
τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης τεχνικής και κλινικής υποστήριξης, όπως βοήθεια για τον εντοπισμό
σφαλμάτων, την αναβάθμιση ή την αντιμετώπιση προβλημάτων των Υπηρεσιών ή την ερμηνεία δεδομένων και

όπου απαιτείται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.

+Πρόσβαση της Abbo� σε προσωπικά στοιχεία κατά την παροχή Υπηρεσιών στον πάροχο
υγειονομικής περίθαλψης

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία ως επεξεργαστής εκ μέρους του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης ή της
κλινικής σας. Αυτή η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης ή της κλινικής σας
και σχετίζεται με τους ακόλουθους σκοπούς:

παροχή των Υπηρεσιών προκειμένου ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας να παρακολουθεί το ICM, τον ρυθμό
της καρδιάς και τα συμπτώματά σας,

παροχή τεχνικής και κλινικής υποστήριξης στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, όπως βοήθεια για εντοπισμό
σφαλμάτων, αναβάθμιση ή αντιμετώπιση προβλημάτων ή

όπου εγκρίνεται από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, πρόσβαση στις πληροφορίες υγείας σας ως βοήθεια
στην ερμηνεία των δεδομένων που μεταδίδονται από το ICM σας.

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, ενδέχεται να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή
την κλινική σας από τοποθεσίες σε: Σουηδία, άλλες ευρωπαϊκές τοποθεσίες, ιδίως εάν δραστηριοποιούμαστε στη χώρα
διαμονής σας ή τα άλλα κέντρα υποστήριξής μας που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη Μαλαισία.
Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούμε άλλα τρίτα μέρη για να παρέχουμε τεχνική ή κλινική υποστήριξη στον πάροχο
υγειονομικής περίθαλψης ή στην κλινική σας. Όπου χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για να μας βοηθήσει στην
παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή την κλινική σας, εφαρμόζουμε επαρκή μέτρα για
τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων.



 
Η αναφορά στον όρο «επεξεργαστής» βασίζεται στον ορισμό του στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων του ΕΟΧ, του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας και, όπου ισχύει, έχει ισοδύναμη έννοια με παρόμοιους όρους στις νομοθεσίες περί
προστασίας των δεδομένων και απορρήτου άλλων χωρών όπου διαμένετε.
 
+Πώς χρησιμοποιεί η ίδια η Abbo� τα προσωπικά σας στοιχεία
 
Η Abbo� επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών που
σχετίζονται με την υγεία, ως ελεγκτής για τους ακόλουθους σκοπούς:

για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τη Συμφωνία Άδειας Τελικού Χρήστη Εφαρμογής,

για να διατηρούμε αρχείο της επικοινωνίας σας με την Abbo�, όταν επικοινωνείτε απευθείας με την Abbo� σχετικά
με τις Υπηρεσίες,

για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή την κλινική σας, συμπεριλαμβανομένης
υποστήριξης πελατών που αφορά το ICM σας,

όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη χρήση και την ταξινόμηση των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της ιατρικής παρακολούθησης μετά την αγορά, της διαχείρισης της
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και της βελτίωσης των προϊόντων, της ασφάλειας, της απόδοσης
και της επαγρύπνησης,

όπου είναι απαραίτητο για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και

όπως απαιτείται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας δημιουργεί ένα προφίλ ασθενούς στο Merlin.net για εσάς και, όπου
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, παρείχατε τη ρητή συγκατάθεσή σας ώστε η Abbo� να μπορεί να κάνει
αποταυτοποίηση, χρήση ψευδωνύμου, άθροιση ή/και ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, για τη διενέργεια
έρευνας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα +Έρευνα.
 
Η αναφορά στον όρο «ελεγκτής» βασίζεται στον ορισμό του στη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων του ΕΟΧ, του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας και, όπου ισχύει, έχει ισοδύναμη έννοια με παρόμοιους όρους στις νομοθεσίες περί
προστασίας των δεδομένων και απορρήτου άλλων χωρών όπου διαμένετε.

+Αποθήκευση δεδομένων

Λαμβάνουμε δεδομένα που μεταδίδονται από την εφαρμογή και το ICM πριν αποθηκευτούν στη συνέχεια στους
διακομιστές Merlin.net, οι οποίοι βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όταν τα προσωπικά σας στοιχεία
φιλοξενούνται σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής σας, ενδέχεται επίσης να υπόκεινται στους νόμους της χώρας
υποδοχής, οι οποίοι ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμοι με τους νόμους της χώρας διαμονής σας. Έχουμε εφαρμόσει
κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και ελέγχους για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες
έχουν νόμους που διέπουν τις πληροφορίες για την υγεία των ασθενών, αυτοί οι νόμοι ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμοι
με τους νόμους περί απορρήτου ή προστασίας των δεδομένων στη χώρα διαμονής σας.

Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες +Ασφάλεια προσωπικών στοιχείων και +Διασυνοριακές διαβιβάσεις προσωπικών
στοιχείων.

+Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες νομικές απαιτήσεις

Η Abbo� μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία όπου απαιτείται από τον νόμο και όπου είναι δυνατόν, θα
προβαίνουμε σε αποταυτοποίηση, απόδοση ψευδωνύμου, συγκέντρωση ή/και ανωνυμοποίηση των προσωπικών
πληροφοριών, για συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις ως κατασκευαστής ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Αυτές οι
πληροφορίες φυλάσσονται με ασφάλεια από την Abbo� και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας μεμονωμένα
με βάση το όνομα ή τη διεύθυνση email σας, εκτός εάν έχουμε τη νομική υποχρέωση να συμπεριλάβουμε αυτές τις
πληροφορίες. Όπου αυτή η χρήση των προσωπικών στοιχείων υπόκειται σε νομικές απαιτήσεις, δεν απαιτούμε
συγκατάθεση.
 
Οι νομικές απαιτήσεις για τις οποίες η Abbo� θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες είναι:

για να διασφαλίζει τη συνεχή ασφάλεια ενός ICM και τυχόν μελλοντική ανάπτυξη,



για να παρακολουθεί και να βελτιώνει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων,

για να επικυρώνει τις αναβαθμίσεις και να διατηρεί το Merlin.net ή/και τις σχετικές εφαρμογές για κινητές συσκευές
ασφαλείς,

για να διεξάγει ευρύτερη ανάλυση για τον εντοπισμό συστημικών ζητημάτων δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της
δημόσιας υγείας.

για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων νέων και υπαρχόντων
χαρακτηριστικών και λειτουργιών και για δοκιμή και βελτίωση του Merlin.net ή/και των σχετικών εφαρμογών για
κινητές συσκευές για ανάπτυξη προϊόντων και

όπου άλλως απαιτείται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε οποιοδήποτε αρμόδιο ρυθμιστικό
όργανο επιβολής του νόμου, κρατικές αρχές, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή επιδημιών, δικαστικών διαδικασιών,
δικαστικών διαταγών, κρατικών αιτημάτων ή νομικών διαδικασιών που μας επιδόθηκαν ή για την προστασία της
ασφάλειας, των δικαιωμάτων ή της περιουσίας των πελατών μας, του κοινού, της Abbo� ή άλλων, και για την
άσκηση, τη δημιουργία ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Abbo� ή όπου πιστεύουμε ότι είναι
απαραίτητο να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να λάβουμε μέτρα σχετικά με παράνομες δραστηριότητες,
υποψίες απάτης, καταστάσεις που συνεπάγονται πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου,
παραβιάσεις της παρούσας δήλωσης απορρήτου ή ως αποδεικτικά στοιχεία σε διαφορές όπου εμπλεκόμαστε.

 
Χρησιμοποιούμε τους όρους «αποταυτοποίηση» και «χρήση/απόδοση ψευδωνύμου» κατ' εναλλαγή. Ο νόμος περί
φορητότητας για την ασφάλιση υγείας των ΗΠΑ (HIPAA) περιγράφει τις αποταυτοποιημένες πληροφορίες ως πληροφορίες
όπου «δεν υπάρχει λογική βάση για να πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση
ενός ατόμου». Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (2016/679) (GDPR) ορίζει τη «χρήση
ψευδωνύμου» ως «την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην
μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών». Τα
ανωνυμοποιημένα δεδομένα είναι πληροφορίες που δεν σχετίζονται με ένα άτομο και από τις οποίες δεν μπορεί να
αναγνωριστεί ένα άτομο, και αυτό το είδος δεδομένων συνήθως δεν εμπίπτει στους νόμους περί προστασίας δεδομένων και
απορρήτου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΓΚΠΔ, ανατρέξτε στην ενότητα +Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, Ηνωμένο
Βασίλειο, Νησιά Καϊμάν, Ελβετία και Ταϊλάνδη παρακάτω.

+Έρευνα
Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας θα έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεσή
σας για να μας επιτρέψει την αποταυτοποίηση, χρήση ψευδωνύμου, άθροιση ή/και ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας
στοιχείων, προκειμένου να διεξάγουμε έρευνα για περιορισμένους σκοπούς.

Εάν χρησιμοποιείται ένα σύνολο δεδομένων για ερευνητικούς σκοπούς, τα δεδομένα δεν θα περιλαμβάνουν το όνομα, τη
διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας. Λαμβάνουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει
λογική βάση από την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που έχουν υποστεί αποταυτοποίηση ή χρήση
ψευδωνύμου για την ατομική σας ταυτοποίηση. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα μπορεί να περιλαμβάνουν
το μοντέλο και τον αριθμό σειράς του ICM, τα διαστήματα μεταξύ της ημερομηνίας εμφύτευσης και των επακόλουθων
ημερομηνιών επίσκεψης, την ημερομηνία εμφύτευσης και δημογραφικά στοιχεία, όπως ο τόπος διαμονής και η ηλικία.

Διεξάγουμε έρευνα χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα που έχουν υποστεί αποταυτοποίηση, χρήση ψευδωνύμου, άθροιση
ή/και ανωνυμοποίηση για τους ακόλουθους σκοπούς:

να βελτιώσουμε την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των καρδιακών και ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και συστημάτων μας και να επιτρέψουμε την ανάπτυξη καινοτόμου και αποτελεσματικής θεραπείας
καρδιακών παθήσεων προς όφελος της δημόσιας υγείας,

για να διεξάγουμε έρευνα, για στατιστικούς σκοπούς και ανάλυση και να δημοσιοποιήσουμε σε τρίτους ερευνητές,
φορείς υγείας ή επαγγελματίες ή αρχές δημόσιας υγείας,

για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται και
χρησιμοποιούνται,

για επικύρωση των λειτουργιών και των αναβαθμίσεων των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης
και της βελτίωσης της ασφάλειας των υπηρεσιών αυτών,

για να ερευνήσουμε, να αναπτύξουμε και να δοκιμάσουμε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων νέων
και υπαρχουσών δυνατοτήτων και λειτουργιών και να δοκιμάσουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες και τα



ιατροτεχνολογικά προϊόντα μας για ανάπτυξη προϊόντων, ανάλυση δεδομένων, στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς
έρευνας και

για το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου οι
Υπηρεσίες και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι επιλέξιμα για ιατρική αποζημίωση ή έχουν άλλως δικαίωμα
κάλυψης από κοινωνική ασφάλιση, άλλη ασφάλιση ή δημόσια χρηματοδότηση.

Εάν σας ζητηθεί ποτέ να συμμετάσχετε σε μια κλινική δοκιμή και, όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας
ζητηθεί να παράσχετε ξεχωριστή συναίνεση μετά από ενημέρωση στην τοποθεσία της έρευνας πριν από τη συμμετοχή σε
μια τέτοια δοκιμή και η συμμετοχή σας είναι εντελώς εθελοντική. Η έρευνα που αναφέρεται σε αυτήν την ενότητα δεν
σχετίζεται με τη συμμετοχή σε μια κλινική δοκιμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ΓΚΠΔ, ανατρέξτε στην ενότητα +Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, Ηνωμένο
Βασίλειο, Νησιά Καϊμάν, Ελβετία και Ταϊλάνδη παρακάτω.

+Διατήρηση προσωπικών στοιχείων

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το ICM σας θα διατηρούνται για μέγιστο χρονικό διάστημα επτά (7) ετών από την
ημερομηνία της πιο πρόσφατης μετάδοσής σας (δηλαδή, την ημερομηνία που χρησιμοποιήσατε για τελευταία φορά το ICM
σας ή/και την Εφαρμογή), εκτός από όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Στην ενότητα +Διαγραφή των πληροφοριών σας από το Merlin.net επεξηγείται πώς μπορείτε να μεριμνήσετε ώστε ο
πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ή η κλινική σας να διαγράψει τις πληροφορίες σας από το δίκτυο φροντίδας ασθενών
Merlin.net.

+Δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων από εμάς

Μπορούμε να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία ως εξής:

Κοινοποιούμε προσωπικά στοιχεία σε τρίτους προμηθευτές αποκλειστικά για την παροχή, συντήρηση, φιλοξενία και
υποστήριξη των Υπηρεσιών. Για παράδειγμα, όπου παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους προμηθευτές
ως βοήθεια στην παροχή των Υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τα προσωπικά σας στοιχεία
εμπιστευτικά και ασφαλή και να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία στον ελάχιστο δυνατό βαθμό.

Όπου είναι δυνατόν, η Abbo� χρησιμοποιεί τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να αναφέρει σφάλματα συστήματος,
ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε και να βελτιώνουμε τις Υπηρεσίες και σε αυτές τις περιπτώσεις οι πληροφορίες
που αποστέλλονται σε αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα περιλαμβάνουν τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων.

Το Android απαιτεί την παραχώρηση αδειών υπηρεσιών τοποθεσίας για τη σύνδεση εφαρμογών με συσκευές
Bluetooth®1. Οι υπηρεσίες τοποθεσίας της Google περιλαμβάνουν δυνατότητες που συλλέγουν τα ακριβή δεδομένα
τοποθεσίας ενός χρήστη, συμπεριλαμβανομένων σημάτων GPS, αισθητήρων συσκευών, σημείων πρόσβασης Wi-Fi
και αναγνωριστικών πύργων κυψελών. Αυτές οι πληροφορίες θα συλλέγονται από την Google εάν ένας χρήστης
παραχωρήσει πρόσβαση στην τοποθεσία του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου
της Google σχετικά με αυτά τα δεδομένα, ανατρέξτε στον ιστότοπο υποστήριξης του Android. Δεν θα
χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που προέρχονται από τις υπηρεσίες τοποθεσίας της Google.

Δεν θα πουλήσουμε ή αδειοδοτήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός όσον αφορά την πώληση, τη
συγχώνευση ή τη μεταβίβαση μιας σειράς προϊόντων ή τμήματος, έτσι ώστε ο αγοραστής να μπορεί να συνεχίσει να
σας παρέχει τις Υπηρεσίες. Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα πουλήσουμε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία σε
τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στοιχεία που έχουν υποβληθεί σε αποταυτοποίηση, χρήση ψευδωνύμου, άθροιση ή/
και ανωνυμοποίηση στους συνεργάτες μας, τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής ή την κλινική σας, τρίτους
ερευνητές και εθνικές υγειονομικές αρχές ή ασφαλιστές για να αποδείξουμε την αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών
ή όπως απαιτείται για ιατρική αποζημίωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιηθούν για την ατομική
ταυτοποίησή σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να δημοσιοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να απαντήσουμε σε εξουσιοδοτημένα
αιτήματα πληροφοριών από κυβερνητικές αρχές, για την αντιμετώπιση καταστάσεων εθνικής ασφάλειας ή όταν
απαιτείται άλλως από τη νομοθεσία. Επιπλέον, όπου επιτρέπεται ή απαιτείται από τη νομοθεσία, ενδέχεται επίσης
να δημοσιοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, όπου πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να
διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να λάβουμε μέτρα σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες απάτης,
καταστάσεις που συνεπάγονται πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου, παραβιάσεις της
παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ή ως αποδεικτικά στοιχεία σε διαφορές στις οποίες εμπλεκόμαστε. Τα προσωπικά



σας στοιχεία ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλοδαπό δίκαιο και να είναι προσβάσιμα από ξένες κυβερνήσεις,
δικαστήρια, αρχές επιβολής του νόμου και ρυθμιστικές υπηρεσίες.

+Ασφάλεια προσωπικών στοιχείων

Η Abbo� έχει εφαρμόσει κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας εντός των Υπηρεσιών για την προστασία των προσωπικών σας
στοιχείων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, δημοσιοποίηση ή πρόσβαση.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το ICM σας κρυπτογραφούνται πριν από τη μετάδοση για να διασφαλιστεί ότι θα
παραμείνουν ασφαλείς και εμπιστευτικές. Οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν διάφορα μέτρα ασφαλείας για την ενίσχυση της
ασφάλειας του προσωπικού σας προφίλ ασθενούς και για την αποφυγή τυχόν μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή
δημοσιοποίησης των προσωπικών στοιχείων σας. Μόνο όσοι εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής ή
την κλινική σας, συμπεριλαμβανομένου του εξουσιοδοτημένου προσωπικού τους, θα έχουν πρόσβαση στο προσωπικό σας
προφίλ ασθενούς και μόνο μέσω μοναδικών αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης. Η Abbo� έχει εφαρμόσει διάφορους
ελέγχους ασφάλειας και πρόσβασης για να διασφαλίσει ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα εντός της Abbo� μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε ψευδώνυμα, συγκεντρωτικά και αποταυτοποιημένα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®1 4.0 ή ανώτερης έκδοσης για τη μετάδοση διαφορετικών συνόλων
προσωπικών στοιχείων μεταξύ ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συσκευών iOS ή Android. Όλες οι πληροφορίες που
σχετίζονται με μετρήσεις που λαμβάνονται από το ICM σας μεταδίδονται μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.

Λάβετε υπόψη ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια περιόδων συντήρησης ρουτίνας.

+Διασυνοριακές διαβιβάσεις προσωπικών στοιχείων

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Υπηρεσιών θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής. Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων των ΗΠΑ ενδέχεται να μην παρέχουν προστασία για προσωπικά
στοιχεία ισοδύναμη με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΗΒ, της Ελβετίας ή της χώρας διαμονής σας. Τα προσωπικά σας
δεδομένα θα μεταφέρονται βάσει των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ και την Ελβετία.
Παρέχετε επίσης ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των προσωπικών σας στοιχείων στους διακομιστές της Abbo�
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Εάν επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας και ζητήσετε τεχνική υποστήριξη, τα προσωπικά σας στοιχεία
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία) ενδέχεται να είναι προσβάσιμα από τις ομάδες
απομακρυσμένης φροντίδας στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Μαλαισία (οι μεταφορές στη Μαλαισία δεν ισχύουν για
κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΗΒ ή την Ελβετία). Οι ενδοεταιρικές μεταφορές δεδομένων της Abbo� διέπονται από
συμφωνία μεταφοράς δεδομένων που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις.
 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ Ή/ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ (ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΗΒ Ή ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΤΥΧΟΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ ΣΑΣ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΤΕ.
 
+Πώς η Abbo� στέλνει υλικό εμπορικής προώθησης και άλλο υλικό

Δεν θα σας αποστέλλουμε σκόπιμα πληροφορίες σχετικές με διαφήμιση ή εμπορική προώθηση, εκτός εάν έχετε επιλέξει να
λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα από εμάς σχετικά με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες μας.  
 
Ούτε η Abbo�, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή οι δικαιοπάροχοί της, δεν θα αποστέλλουν σκόπιμα πληροφορίες
σχετικές με διαφήμιση ή εμπορική προώθηση σε παιδιά.
 
Δεν πουλάμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για άμεση εμπορική προώθηση.
 
Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας αποστείλουμε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με την εμπορική προώθηση, αλλά
αφορούν τις απαραίτητες ενημερώσεις της Εφαρμογής και των υπηρεσιών ή ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των



προϊόντων.
 
+Πώς η Abbo� προστατεύει το απόρρητο των παιδιών

Τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν στο Merlin.net από έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή μια κλινική. Ανά πάσα
στιγμή, ένας γονέας/κηδεμόνας μπορεί να σταματήσει τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων ενός παιδιού,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, επικοινωνώντας με τον πάροχο υγειονομικής
περίθαλψης ή την κλινική και ζητώντας τη διαγραφή του λογαριασμού του. Με αυτήν την ενέργεια διαγράφεται ο
λογαριασμός Merlin.net που σχετίζεται με το παιδί, αλλά διατηρούνται οι συγκεντρωτικές και αποταυτοποιημένες
πληροφορίες και ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως απαιτείται από τη
νομοθεσία.

+Πώς οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διορθώνουν τα προσωπικά τους
στοιχεία και τα δικαιώματά τους

Για να ασκήσετε τυχόν δικαιώματα προστασίας των δεδομένων ή απορρήτου σας, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε με
τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή την κλινική σας. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε ή να τροποποιήσουμε καμία
μέτρηση από το ICM σας, η οποία έχει μεταφορτωθεί.

Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα: (α) πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που
διατηρούμε για εσάς, (β) να ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για
εσάς, (γ) να διαγράψετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, (δ) να περιορίσετε την επεξεργασία των
προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, (ε) να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών
που διατηρούμε για εσάς ή/και (στ) να λαμβάνετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παράσχει βάσει της
συγκατάθεσής σας σε δομημένη και κοινή μορφή με δυνατότητα ανάγνωσης από μηχάνημα ή να ζητήσετε τη μετάδοση
αυτών των προσωπικών πληροφοριών σε άλλη εταιρεία. Έχετε υπόψη ότι η Abbo� δεν είναι υποχρεωμένη από τη
νομοθεσία να υιοθετεί ή να συντηρεί συστήματα που είναι τεχνικά συμβατά με άλλες εταιρείες. Ενδέχεται να μην είναι
δυνατό για την Abbo� να διαβιβάζει απευθείας τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλη εταιρεία.

Τα παιδιά μπορεί επίσης να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία που διατηρούνται για αυτά. Όταν
λάβουμε ένα αίτημα πρόσβασης στα προσωπικά στοιχεία ενός παιδιού από τον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού, ενδέχεται να
απαντήσουμε απευθείας στον γονέα/κηδεμόνα του παιδιού ή να συστήσουμε να επικοινωνήσει με τον ιατρό ή την κλινική
του παιδιού του/της. Θα προσπαθούμε πάντα να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του ατόμου που ζητά πρόσβαση στα
στοιχεία του παιδιού, είτε προέρχεται από το παιδί είτε από τον γονέα ή κηδεμόνα.

Για να ζητήσετε την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, επικοινωνήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής ή την κλινική
σας σε πρώτη φάση καθώς είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων με σκοπό την παροχή ιατρικής
περίθαλψης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις περιπτώσεις όπου είμαστε εμείς ο ελεγκτής των προσωπικών σας
στοιχείων χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους που αναφέρονται στην ενότητα με τίτλο +Επικοινωνία.

+ Διαγραφή των πληροφοριών σας από το Merlin.net

Εάν σας έχει εμφυτευθεί ICM, ο μόνος τρόπος με τον οποίο ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας μπορεί να ας
παρακολουθεί είναι μέσω του Merlin.net. Επομένως, εάν επιλέξετε να μην εγγραφείτε στο Merlin.net, αυτό θα επηρεάσει
την ικανότητα του παρόχου υγειονομικής περίθαλψής σας να παρακολουθεί την κατάστασή σας και μπορεί να επηρεάσει
την ικανότητά του να σας παρέχει θεραπεία.
 
Εάν θέλετε να διαγραφούν οι πληροφορίες σας από το Merlin.net, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με τον πάροχο
υγειονομικής περίθαλψης ή την κλινική σας. Εάν ζητήσετε διαγραφή των πληροφοριών σας από το Merlin.net και
εξακολουθείτε να έχετε το ICM σας, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας δεν θα μπορεί να παρακολουθεί από
απόσταση τον ρυθμό της καρδιάς σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ή η κλινική σας
διαγράψει τα στοιχεία σας στο Merlin.net, θα διατηρούμε συγκεντρωτικά και αποταυτοποιημένα στοιχεία και ενδέχεται να
χρειαστεί να διατηρούμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως απαιτείται από το νόμο.

+Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων με σκοπό την
ιατρική περίθαλψή σας ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας, επικοινωνήστε απευθείας
με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή την κλινική σας. 
 



Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας κλικ
στον σύνδεσμο «Επικοινωνία» σε μία από τις ιστοσελίδες μας ή αποστέλλοντας email στη διεύθυνση
cnprivacy@abbo�.com. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Για χρήστες του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελβετίας, ανατρέξτε επίσης παρακάτω στην ενότητα της περιοχής σας
για επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας.
 
Για χρήστες στη Βραζιλία: Εάν έχετε ερωτήσεις, σχόλια ή παράπονα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν θέλετε να
ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που ορίζονται στην ενότητα +Πώς οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να
έχουν πρόσβαση και να διορθώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα δικαιώματά τους, επικοινωνήστε μαζί μας
κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Επικοινωνία» σε έναν από τους ιστότοπούς μας ή στέλνοντας email στην τοπική μας DPO,
Juliana Ruggiero, στη διεύθυνση privacybrasil@abbo�.com. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Σε κάθε επικοινωνία σας με εμάς, συμπεριλάβετε τη διεύθυνση email που χρησιμοποιήσατε για την εγγραφή σας σε αυτήν
την Εφαρμογή και μια λεπτομερή εξήγηση του αιτήματός σας.
 
+Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου υπόκειται σε τακτική αναθεώρηση. Εάν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές στις
πρακτικές απορρήτου μας, μια ενημερωμένη έκδοση αυτής της Δήλωσης απορρήτου θα αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές.
Θα ειδοποιηθείτε για ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης απορρήτου μέσω email ή μέσω της Εφαρμογής όταν θα
ξαναχρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή.

Χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα ενημέρωσης και
τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ώστε να προσαρμόζεται στις
τεχνολογικές εξελίξεις, τις νομικές και κανονιστικές αλλαγές και τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές στον βαθμό που δεν
αλλάζουν οι πρακτικές απορρήτου όπως ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

+ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ

+ΗΠΑ

Η Abbo� λειτουργεί ως επαγγελματικός συνεργάτης του παρόχου υγειονομικής περίθαλψής σας καθιστώντας αυτήν την
εφαρμογή διαθέσιμη σε εσάς σύμφωνα με τον Νόμο περί φορητότητας και πράξης ευθύνης και τους σχετικούς κανονισμούς
εφαρμογής (συλλογικά «HIPAA»). Ως αποτέλεσμα, τα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που
σχετίζονται με την υγεία, τα οποία συλλέγονται μέσω αυτής της Εφαρμογής διέπονται από τον νόμο HIPAA και επιτρέπεται η
χρήση και η δημοσιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των συνεργατών μας και όπως
περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Συγκατάθεση.

+Καλιφόρνια

Το άρθρο του ποινικού κώδικα της Καλιφόρνιας 1798.83 επιτρέπει στους κατοίκους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας να
ζητήσουν από ορισμένες επιχειρήσεις με τις οποίες ο κάτοικος της Καλιφόρνιας έχει καθιερωμένη επιχειρηματική σχέση
έναν κατάλογο όλων των τρίτων μερών στους οποίους η επιχείρηση, κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου
ημερολογιακού έτους, δημοσιοποίησε ορισμένες προσωπικά ταυτοποιήσιμες πληροφορίες για σκοπούς άμεσης εμπορικής
προώθησης. Η Abbo� υποχρεούται να απαντά στο αίτημα ενός πελάτη μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε
ημερολογιακού έτους. Για να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, θα πρέπει να στείλετε μια επιστολή στον υπεύθυνο απορρήτου,
Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117. Στο αίτημά σας, επιβεβαιώστε ότι είστε κάτοικος Καλιφόρνια και
παρέχετε μια τρέχουσα διεύθυνση στην Καλιφόρνια για να λάβετε απάντηση. Λάβετε υπόψη ότι δεν καλύπτεται η
κοινοποίηση όλων των πληροφοριών από τις απαιτήσεις των δικαιωμάτων απορρήτου της Καλιφόρνιας και ότι μόνο η
κοινοποίηση πληροφοριών που καλύπτεται θα συμπεριληφθεί στην απάντησή μας.
 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση της Abbo� με τον Νόμο περί απορρήτου των καταναλωτών
στην Καλιφόρνια (CCPA) και τα δικαιώματά σας βάσει του CCPA, επισκεφθείτε τη διεύθυνση



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

Η Δημόσια Αρχή Πρόσβασης στις Πληροφορίες (Public Informa�on Access Agency), υπό την ιδιότητά της ως εποπτικού
οργάνου του Νόμου αριθ. 25.326, έχει δικαιοδοσία για όλες τις κατηγορίες και καταγγελίες που έχουν υποβάλει οι θιγόμενοι
όσον αφορά τα δικαιώματά τους για παραβιάσεις των ισχυόντων κανονισμών που αναφέρονται στην προστασία των
προσωπικών στοιχείων.
 
+Αυστραλία

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία για παραβίαση του Νόμου περί απορρήτου, της Αυστραλιανής Αρχής Απορρήτου
(«APPs») ή ενός κωδικού απορρήτου που ισχύει για εμάς ή εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τη Δήλωση Απορρήτου
μας ή τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα
παραπάνω στοιχεία και θα προβούμε στις εύλογες ενέργειες για να διερευνήσουμε το ζήτημα και να σας απαντήσουμε.
Εάν μετά από αυτήν τη διαδικασία δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο
Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών. Βλ. h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, για να λάβετε τα σχετικά
έντυπα καταγγελιών ή επικοινωνήστε με το γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών. Δεν είναι πιθανό να δημοσιοποιήσουμε
τα προσωπικά σας στοιχεία στο εξωτερικό, εκτός από όπως επιτρέπεται από τον Νόμο περί απορρήτου του 1988 (Cth), εκτός
εάν λάβετε άλλη υπόδειξη γραπτώς. Επιτρέπεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Συναινείτε σε αυτήν τη δημοσιοποίηση και συμφωνείτε ότι με την εν λόγω συγκατάθεση, η Αυστραλιανή Αρχή Απορρήτου
8.1 δεν ισχύει πλέον και δεν απαιτείται να λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο υπερπόντιος παραλήπτης δεν
παραβιάζει τον νόμο APPs σε σχέση με αυτές τις πληροφορίες.
 
+Βραζιλία

Σε περίπτωση ενημερώσεων στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου που απαιτούν νέα λήψη συγκατάθεσης, θα ειδοποιηθείτε
μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει.
 
Συγκατάθεση: Για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών σχετικά με την υγεία σας, πρέπει να παράσχετε καταφατική
συγκατάθεση στην Abbo� για να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά
πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στο privacy@abbo�.com.
 
Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων: Η Abbo� επεξεργάζεται τις πληροφορίες σας με βάση
την ακόλουθη νομική βάση όπως ορίζεται στο Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Συγκατάθεση για την επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία κατά τη δημιουργία λογαριασμού
εφαρμογής για την αποθήκευση πληροφοριών που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες,

Συγκατάθεση για την επεξεργασία πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία όταν επικοινωνείτε με τη γραμμή
εξυπηρέτησης πελατών, εάν είναι απαραίτητο, για να απαντούμε στις ερωτήσεις σας ή στο αίτημά σας για
υποστήριξη, όπως αντιμετώπιση προβλημάτων τυχόν προβλημάτων απόδοσης ή όταν είναι απαραίτητο για
κοινοποίηση των στοιχείων σας σε τρίτους επεξεργαστές για την επίλυση προβλημάτων υπηρεσιών.

Συγκατάθεση κατά την κοινοποίηση των διαγνωστικών δεδομένων/δεδομένων αντιμετώπισης προβλημάτων
(συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικών με την υγεία) σε εμάς από την κινητή συσκευή σας μέσω της
εφαρμογής, εάν χρειαστεί, προκειμένου να απαντήσουμε σε αιτήματά σας για υποστήριξη, όπως διαγνωστικά
προβλήματα και αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης.

Συγκατάθεση κατά την κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών
με την υγεία, στους τρίτους συνεργάτες μας

Τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα και η συγκατάθεση της Abbo� κατά την αποταυτοποίηση, χρήση
ψευδωνύμου, συγκέντρωση ή/και ανωνυμοποίηση των δεδομένων για καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες και τις χρησιμοποιείτε.

Τα δικαιώματά σας: Εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που ορίζονται στην ενότητα με τίτλο
+Πώς οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διορθώνουν τα προσωπικά στοιχεία και τα
δικαιώματά τους και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, δώστε ανάλογο τίτλο στη γραμμή θέματος του email σας (για
παράδειγμα, «Αίτημα διόρθωσης» ή «Αίτημα πρόσβασης» ή άλλο δικαίωμα, όπως ισχύει, στη γραμμή θέματος του email).
Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα εύλογα αιτήματα εγκαίρως ή τουλάχιστον σύμφωνα με τις τυχόν
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων,
εάν είστε δυσαρεστημένοι από οποιαδήποτε πτυχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την Abbo�.



 
+Κίνα (εκτός από Χονγκ Κονγκ, Μακάο και Ταϊβάν)

Με την αποδοχή της παρούσας Δήλωσης απορρήτου ή τη συμφωνία σας με αυτήν, θεωρείται ότι έχετε ενημερωθεί και
συναινείτε ρητά στη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού σας αριθμού
ταυτοποίησης και των σχετικών με την υγεία πληροφοριών και με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με το
περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης. Για χρήστες κάτω των 14 ετών, η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται από τον
κηδεμόνα τους. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε ανηλίκου κάτω των 14 ετών
χωρίς τη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα σχετικά δεδομένα το συντομότερο
δυνατό. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με τον πάροχο υγειονομικής
περίθαλψής σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό θα επηρεάσει την ικανότητα του παρόχου
υγειονομικής περίθαλψής σας να παρακολουθεί από απόσταση τη συσκευή σας και μπορεί να επηρεάσει τη θεραπεία σας.
Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, η Abbo� θα διατηρήσει συγκεντρωτικές και αποταυτοποιημένες πληροφορίες και
ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως απαιτείται από τον νόμο.

 
Δεν απαιτείται από νομική άποψη να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, υπό ορισμένες περιστάσεις εάν η
συλλογή ή η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία:

σχετίζεται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς,

σχετίζεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια ή την εθνική άμυνα,

σχετίζεται άμεσα με τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή σημαντικά δημόσια συμφέροντα,

σχετίζεται άμεσα με ποινική έρευνα, δίωξη ή δίκη ή με την εκτέλεση απόφασης κ.λπ.

απαιτείται για τη διαφύλαξη των βασικών δικαιωμάτων και συμφερόντων ατόμων (όπως το δικαίωμα στη ζωή και την
περιουσία), όπου η λήψη συγκατάθεσης θα ήταν ανέφικτη,

αφορά προσωπικά δεδομένα που εσείς ή οι ασθενείς σας ή οι κηδεμόνες τους (για παιδιά κάτω των 14 ετών) έχετε
δημοσιοποιήσει,

αφορά προσωπικά δεδομένα που αποκτήθηκαν από νόμιμες δημόσιες πηγές, όπως νόμιμες ειδήσεις ή ανοιχτές
κυβερνητικές πληροφορίες,

είναι απαραίτητη για την υπογραφή και την υλοποίηση μιας σύμβασης όπως έχει ζητηθεί από εσάς, τον ασθενή ή τον
κηδεμόνα του ασθενούς σας, εάν ο ασθενής είναι κάτω των 14 ετών ή

είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ασφαλούς και σταθερής λειτουργίας των παρεχόμενων προϊόντων ή
υπηρεσιών, όπως ο εντοπισμός και η επίλυση τεχνικών ζητημάτων των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Εκτός από τα άλλα δικαιώματα που έχετε βάσει της παρούσας Δήλωσης απορρήτου, έχετε τα ακόλουθα επιπλέον
δικαιώματα:

Το δικαίωμα ένστασης σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία. Έχετε το
δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην υποστείτε τις συνέπειες μιας απόφασης η οποία βασίζεται αποκλειστικά
σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Εάν έχετε απορίες ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, επικοινωνήστε πρώτα με τον πάροχο υγειονομικής
περίθαλψής σας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα συνεργαστούμε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας και θα
κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθούμε εγκαίρως σε όλα τα εύλογα αιτήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές απαιτήσεις. Ενδέχεται να χρεώσουμε ένα λογικό διοικητικό τέλος για επαναλαμβανόμενα αιτήματα εντός 3 μηνών.
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ενδέχεται να δημοσιεύσουμε τις
τροποποιήσεις με τη μορφή δημόσιας ανακοίνωσης.
 
Τα αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που μας απευθύνονται ενδέχεται να μην υποβληθούν σε επεξεργασία
εάν είναι παράλογα ή επαναλαμβανόμενα. Δεν θα μπορούμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας εάν:

το αίτημά σας σχετίζεται με τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς,

το αίτημά σας σχετίζεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια ή την εθνική άμυνα,

το αίτημά σας σχετίζεται άμεσα με τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τα μείζονα δημόσια συμφέροντα

το αίτημά σας σχετίζεται άμεσα με ποινική έρευνα, δίωξη, δικαστική απόφαση και επιβολή,



επαρκή στοιχεία αποδεικνύουν ότι έχετε κάνει το αίτημα με κακή πίστη ή έχετε καταχραστεί το δικαίωμά σας,

η απάντηση στο αίτημά σας θα βλάψει σοβαρά τα νόμιμα συμφέροντά σας ή άλλων προσώπων ή οργανισμών ή

το αίτημά σας θίγει τα εμπορικά μας μυστικά.

Εάν η διαγραφή δεν απαιτείται νομικά ή σύμφωνα με το αίτημά σας, η Abbo� ενδέχεται να διατηρήσει τυχόν προσωπικά
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, που μας παρέχετε με σκοπό τη βελτίωση
της καθοδήγησης θεραπείας για ασθενείς που χρησιμοποιούν αυτήν την Εφαρμογή και τα προϊόντα της Abbo� που
σχετίζονται με την καρδιά.
 
Τα προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, που παράγονται και
συλλέγονται από εμάς στην Κίνα (εκτός από Χονγκ Κονγκ, Μακάο και Ταϊβάν) αποθηκεύονται στην Κίνα (εκτός από Χονγκ
Κονγκ, Μακάο και Ταϊβάν). Δεδομένου ότι η Abbo� λειτουργεί παγκοσμίως, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να
διαβιβαστούν και να προσπελαστούν από φορείς που βρίσκονται εκτός της Κίνας (εκτός από Χονγκ Κονγκ, Μακάο και
Ταϊβάν).

 
Έχουμε εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας που συμμορφώνεται από κάθε άποψη με την ισχύουσα
νομοθεσία και τις πρακτικές του κλάδου για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία. Θα προβούμε σε όλες τις εμπορικά εύλογες ενέργειες για να διασφαλίσουμε ότι
δεν θα συλλέξουμε προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία αλλά δεν
σχετίζονται με τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και θα διατηρήσουμε μόνο τα προσωπικά
σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, εντός της περιόδου διατήρησης
κατωτέρω ή για μεγαλύτερη περίοδο όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους. Θα ενημερώνουμε και θα δημοσιεύουμε
πληροφορίες σχετικά με κινδύνους για την ασφάλεια, καθώς και μια αξιολόγηση των επιπτώσεων για την ασφάλεια των
προσωπικών στοιχείων, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
Σε περίπτωση περιστατικού ασφαλείας που σχετίζεται με τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους
μέσω email ή με άλλες διαθέσιμες μεθόδους επικοινωνίας με γενικές πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό και τις πιθανές
επιπτώσεις του, τις ενέργειες αποκατάστασης στις οποίες έχουμε προβεί και θα προβούμε και με συμβουλές προς εσάς
σχετικά με ενέργειες για τον μετριασμό τυχόν κινδύνων και για την αποκατάσταση των επιπτώσεων. Ενδέχεται να
αναφέρουμε τέτοια περιστατικά και τις ενέργειες αποκατάστασης στον ρυθμιστικό φορέα, όπως απαιτείται.
 
+Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Νησιά Καϊμάν, Ελβετία και Ταϊλάνδη

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία ως επεξεργαστής όταν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον ιατρό ή την κλινική
σας και ενδέχεται να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα υγείας σας για να παρέχουμε στον ιατρό ή την κλινική σας τεχνική
υποστήριξη και υποστήριξη πελατών.
 
Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων: Η Abbo� επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, ως ελεγκτής στις ακόλουθες
νομικές βάσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό ΓΚΠΔ:

όπως απαιτείται ως βοήθεια προς τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας για την ιατρική διάγνωση σύμφωνα με
τη σύμβασή μας μαζί του και όπως απαιτείται για την υλοποίηση μιας σύμβασης για την παροχή της Εφαρμογής
σύμφωνα με τη Συμφωνία άδειας χρήσης τελικού χρήστη.

τη συγκατάθεσή σας και όπως είναι απαραίτητο, για την υλοποίηση μιας σύμβασης (η Συμφωνία Άδειας Τελικού
Χρήστη) για τη διατήρηση αρχείου της επικοινωνίας σας με την Abbo� όταν επικοινωνείτε απευθείας με την Abbo�
και

όπως απαιτείται για την παροχή στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης των Υπηρεσιών σύμφωνα με τη σύμβασή
μας μαζί του, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πελατών,

όπως απαιτείται για την παροχή στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας των Υπηρεσιών σύμφωνα με τη
σύμβασή μας μαζί του και για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπου απαιτείται από
τη νομοθεσία της ΕΕ ή τους εθνικούς νόμους που διέπουν τη χρήση και την ταξινόμηση των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της παρακολούθησης της ιατρικής συσκευής μετά την αγορά, της
διαχείρισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και βελτίωσης προϊόντων, της ασφάλειας, της
απόδοσης και της επαγρύπνησης,

όπως είναι απαραίτητο για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και

όπως είναι απαραίτητο άλλως για το ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.



Όταν ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας δημιούργησε ένα προφίλ ασθενούς στο Merlin.net για εσάς, παρείχατε τη
ρητή συγκατάθεσή σας ώστε η Abbo� να μπορεί να πραγματοποιεί αποταυτοποίηση, χρήση ψευδωνύμων, άθροιση ή/και
ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων για τη διεξαγωγή έρευνας. Διεξάγουμε έρευνα χρησιμοποιώντας αυτά τα
δεδομένα που έχουν υποστεί αποταυτοποίηση, χρήση ψευδωνύμου, άθροιση ή/και ανωνυμοποίηση για τους ακόλουθους
σκοπούς:

προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, για να βελτιώσουμε την ποιότητα, την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των Συσκευών και των συστημάτων μας και για να επιτρέψουμε την ανάπτυξη
καινοτόμου και αποτελεσματικής θεραπείας καρδιακών παθήσεων,

για να διεξάγουμε έρευνα, για στατιστικούς σκοπούς και ανάλυση και να δημοσιοποιήσουμε σε τρίτους ερευνητές,
φορείς υγείας ή επαγγελματίες ή αρχές δημόσιας υγείας,

προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων της Abbo� για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
Υπηρεσιών και του τρόπου με τον οποίο παρέχονται και χρησιμοποιούνται,

προς όφελος των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων της Abbo� για την επικύρωση των λειτουργιών και των
αναβαθμίσεων των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της βελτίωσης της ασφάλειας των
υπηρεσιών αυτών,

για να ερευνήσουμε, να αναπτύξουμε και να δοκιμάσουμε συσκευές, συμπεριλαμβανομένων νέων και υπαρχόντων
χαρακτηριστικών και λειτουργιών και να δοκιμάσουμε και να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες και τις συσκευές για
ανάπτυξη προϊόντων, ανάλυση δεδομένων, στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς και

για το δημόσιο συμφέρον στον τομέα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου οι
Υπηρεσίες και οι Συσκευές είναι επιλέξιμες για ιατρική αποζημίωση ή έχουν άλλως δικαίωμα κάλυψης από κοινωνική
ασφάλιση, άλλη ασφάλιση ή δημόσια χρηματοδότηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα +Έρευνα.
 
Επίσης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία ως «επεξεργαστής» και το κάνουμε για λογαριασμό του παρόχου
υγειονομικής περίθαλψής σας. Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία στις
ακόλουθες νομικές βάσεις βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εθνικής νομοθεσίας:

για να παρέχει ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς ιατρικής θεραπείας παρακολουθώντας τη
Συσκευή και την κατάστασή σας, ώστε να διευκολύνεται η παροχή ιατρικής περίθαλψης,

για να παραχωρήσει στην Abbo� πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία για την παροχή τεχνικής υποστήριξης για
τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της λήψης τεχνικής και κλινικής υποστήριξης, όπως βοήθεια για τον εντοπισμό
σφαλμάτων, την αναβάθμιση ή την αντιμετώπιση προβλημάτων των Υπηρεσιών ή την ερμηνεία δεδομένων και

όπου απαιτείται άλλως από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εθνική νομοθεσία.

«GDPR/ΓΚΠΔ»: αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679) ως προς την εκτελεστική νομοθεσία
των κρατών μελών της ΕΕ, και για το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρεται στον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του Ηνωμένου
Βασιλείου 2018, καθένας από τους οποίους μπορεί να τροποποιείται εκάστοτε. Όπου έχουμε συμπεριλάβει μια χώρα
παραπάνω εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει γίνει επειδή τέτοιες χώρες περιέχουν ουσιαστικά παρόμοιους ή σχεδόν
ισοδύναμους νόμους με τον ΓΚΠΔ.
 
Διαβιβάσεις δεδομένων: Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Υπηρεσιών θα διαβιβάζονται και θα αποθηκεύονται
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εάν ζητήσετε τεχνική υποστήριξη, τα προσωπικά σας στοιχεία
(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία) θα είναι προσβάσιμα μόνο από τις ομάδες
απομακρυσμένης φροντίδας στις ΗΠΑ ή τη Σουηδία.  Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφέρονται βάσει των
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ.  

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ευρωπαίου υπευθύνου προστασίας δεδομένων μαζί με
άλλα χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στη διεύθυνση www.eu-dpo@abbo�.com.
Τα δικαιώματά σας: Αν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που προβλέπονται στην ενότητα με τίτλο
+ Πώς μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να διορθώνουν προσωπικές πληροφορίες και τα
δικαιώματά σας. και επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, παρέχετε αντίστοιχο τίτλο στη γραμμή θέματος του email σας (για
παράδειγμα «Αίτημα διόρθωσης» ή «Αίτημα πρόσβασης» ή άλλο δικαίωμα όπως ισχύει, στη γραμμή θέματος του email.) Θα
προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα εύλογα αιτήματα εγκαίρως ή τουλάχιστον σύμφωνα με τις τυχόν ισχύουσες



νομικές απαιτήσεις. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων, εάν είστε
δυσαρεστημένοι από οποιαδήποτε πτυχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την Abbo�.
 
+Αντιπρόσωποι στην ΕΕ

Η Pacese�er, Inc. έχει διορίσει τις ακόλουθες εταιρείες ως αντιπροσώπους χωρών:
 

Χώρα Όνομα αντιπροσώπου Διεύθυνση αντιπροσώπου

Αυστρία,
Ρουμανία

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

Βέλγιο,
Λουξεμβούργο

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

Βουλγαρία,
Κροατία,
Κυπριακή
Δημοκρατία,
Τσεχική
Δημοκρατία,
Ισλανδία,
Λετονία, Μάλτα,
Σλοβακία,
Σλοβενία

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Ελλάδα Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company  (trade
name: Abbo� Medical Hellas Ltd.) 
In Greek: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης and trading name of
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Ουγγαρία Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Abbreviated Name: Abbo�
Medical K�.)

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

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

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

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

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

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

Πολωνία Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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



Χώρα Όνομα αντιπροσώπου Διεύθυνση αντιπροσώπου

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

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

 
+Ηνωμένο Βασίλειο

Σύμφωνα με τον νόμο του 2020 για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για
την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας όταν τα μεταφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Ο τοπικός μας
αντιπρόσωπος είναι η Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK.
 
+Αλγερία, Χιλή, Κολομβία, Μαρόκο, Πακιστάν, Παναμάς, Παραγουάη, Σαουδική Αραβία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και
Τυνησία

Η συγκατάθεσή σας απαιτείται ώστε η Abbo� να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία γενικά. Με την αποδοχή των
όρων της παρούσας Δήλωσης απορρήτου, θεωρείται ότι συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων όπως
περιγράφεται στο παρόν. Αν θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στο Merlin.net, μπορείτε να το κάνετε
επικοινωνώντας με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή την κλινική σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε τον
λογαριασμό σας, θα διατηρήσουμε τις συγκεντρωτικές και αποταυτοποιημένες πληροφορίες και ενδέχεται να χρειαστεί να
διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

+Γαλλία

Η Pacese�er, Inc. έχει πιστοποιηθεί κατά το ASIP Santé να φιλοξενεί προσωπικά δεδομένα υγείας, συμπεριλαμβανομένων
των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

1. παροχή και συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας των φυσικών χώρων που επιτρέπουν τη φυσική υποδομή του
συστήματος πληροφοριών που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομένων υγείας που φιλοξενούνται,

2. την παροχή και συντήρηση σε λειτουργική κατάσταση της φυσικής υποδομής του συστήματος πληροφοριών που
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομένων υγείας

3. την παροχή και συντήρηση σε λειτουργική κατάσταση της πλατφόρμας για τη φιλοξενία εφαρμογών του συστήματος
πληροφοριών,

4. την παροχή και τη λειτουργική συντήρηση της εικονικής υποδομής του συστήματος πληροφοριών που
χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των δεδομένων υγείας,

5. διαχείριση και λειτουργία του συστήματος πληροφοριών που περιέχει δεδομένα υγείας,

6. αποθήκευση των δεδομένων υγείας.

Ο ελεγκτής των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της ιατρικής θεραπείας είναι ο ιατρός/η κλινική σας.  Η
Pacese�er, Inc. (συνδεδεμένη με τη St. Jude Medical, LLC εταιρεία και θυγατρική κατά 100% της Abbo� Laboratories, Inc.) με
έδρα στη διεύθυνση 15900 Valley View Court, Sylmar, Καλιφόρνια 91342, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι ο ελεγκτής
των προσωπικών δεδομένων για (1) να σας παρέχει αυτήν την Εφαρμογή, (2) να συμμορφώνεται με τις νομικές
υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την ασφάλεια, ποιότητα και βελτίωση ιατροτεχνολογικών
προϊόντων, και (3) να πραγματοποιεί έρευνα αφού τα προσωπικά στοιχεία αποταυτοποιηθούν, χρησιμοποιήσουν
ψευδώνυμο, συγκεντρωθούν ή/και ανωνυμοποιηθούν, ώστε να μην σας ταυτοποιούν προσωπικά. Διεξάγουμε έρευνα για
να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, την αποτελεσματικότητά τους και για μελέτες
αποδεικτικών στοιχείων πραγματικών περιπτώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα +Πώς
χρησιμοποιεί η ίδια η Abbo� τα προσωπικά σας στοιχεία, +Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες νομικές απαιτήσεις,
+Έρευνα, και +Διατήρηση προσωπικών στοιχείων. Ο τοπικός μας αντιπρόσωπος είναι η Abbo� Medical France SAS., 1-3,
esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, France.
 
+Ιαπωνία



Απαιτείται η συγκατάθεσή σας προκειμένου η Abbo� να χειρίζεται τα «προσωπικά σας δεδομένα που απαιτούν ειδική
φροντίδα» (στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου αναφέρονται ως πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία σας) και για τη
διαβίβαση των προσωπικών σας στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, σε
οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός της Ιαπωνίας (εκτός από τις διαβιβάσεις στην ΕΕ, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση
επάρκειας από την ιαπωνική κυβέρνηση). Με την αποδοχή ή τη συμφωνία με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, θεωρείται
ότι έχετε συναινέσει ως προς την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
που σχετίζονται με την υγεία, όπως περιγράφεται στο παρόν.  Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε
στιγμή, επικοινωνώντας με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή
σας, αυτό θα επηρεάσει την ικανότητα του παρόχου υγειονομικής περίθαλψής σας να παρακολουθεί από απόσταση τη
συσκευή σας και μπορεί να επηρεάσει τη θεραπεία σας. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, η Abbo� θα διατηρήσει
συγκεντρωτικές και αποταυτοποιημένες πληροφορίες και ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει ορισμένα προσωπικά
στοιχεία, όπως απαιτείται από τον νόμο.

+Νότια Αφρική

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη Ρυθμιστική αρχή για τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας στοιχείων, γράφοντας στη διεύθυνση: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street,
PRETORIA, Τηλ.: 012 406 4818, Φαξ: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Νότια Κορέα

Με την αποδοχή της παρούσας Δήλωσης απορρήτου ή τη συμφωνία σας με αυτήν, θεωρείται ότι έχετε ενημερωθεί και
συναινείτε ρητά σε όλο το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης. Για χρήστες ηλικίας κάτω των 14 ετών, η συγκατάθεση
πρέπει να δίνεται από τον κηδεμόνα τους. Αν θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας στο Merlin.net, μπορείτε να το
κάνετε επικοινωνώντας με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας. Λάβετε υπόψη ότι εάν διαγράψετε τον λογαριασμό
σας, θα διατηρήσουμε τις συγκεντρωτικές και αποταυτοποιημένες πληροφορίες και ενδέχεται να χρειαστεί να
διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά στοιχεία όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου καθορίζει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την παροχή σε τρίτα μέρη, την
εξωτερική ανάθεση της επεξεργασίας και τη διασυνοριακή διαβίβαση των προσωπικών σας στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, από την Pacese�er, Inc., σε σχέση με την παροχή
της εφαρμογής και των Υπηρεσιών. Όλες οι ακόλουθες κατηγορίες επεξεργασίας προσωπικών στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, είναι απαραίτητες για την παροχή της Εφαρμογής και
των Υπηρεσιών. Επομένως, δεν θα μπορείτε να λάβετε αυτήν την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες εάν επιλέξετε να μην
συναινέσετε σε αυτήν την επεξεργασία.

Μπορείτε να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας συλλογικά σε όλες τις ακόλουθες κατηγορίες συγκατάθεσης αποδεχόμενοι ή
συμφωνώντας με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου:

(Απαραίτητο) Συγκατάθεση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, όπως περιγράφεται στις ενότητες +Συλλογή και επεξεργασία των
προσωπικών σας στοιχείων, +Πρόσβαση της Abbo� σε προσωπικά στοιχεία κατά την παροχή Υπηρεσιών στον
πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, +Πώς χρησιμοποιεί η ίδια η Abbo� τα προσωπικά σας στοιχεία,
+Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες νομικές απαιτήσεις, +Έρευνα

(Απαραίτητο) Συγκατάθεση για τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών που σχετίζονται με την υγεία, όπως
περιγράφεται στις ενότητες +Συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, +Πρόσβαση της Abbo� σε
προσωπικά στοιχεία κατά την παροχή Υπηρεσιών στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, +Πώς χρησιμοποιεί η
ίδια η Abbo� τα προσωπικά σας στοιχεία, +Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες νομικές απαιτήσεις, +Έρευνα

(Απαραίτητο) Συγκατάθεση για τη διασυνοριακή διαβίβαση και παροχή δεδομένων υγείας (ευαίσθητα δεδομένα) σε
τρίτους, όπως περιγράφεται στις ενότητες +Αποθήκευση δεδομένων, +Δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων από
εμάς, +Διασυνοριακή διαβίβαση προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με τον πάροχο υγειονομικής σας
περίθαλψης. Λάβετε υπόψη ότι εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό θα επηρεάσει την ικανότητα του παρόχου
υγειονομικής περίθαλψής σας να παρακολουθεί από απόσταση τη συσκευή σας και μπορεί να επηρεάσει τη θεραπεία σας.
Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, η Abbo� θα διατηρήσει συγκεντρωτικές και αποταυτοποιημένες πληροφορίες και
ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως απαιτείται από τον νόμο.

+Ουκρανία



Η συγκατάθεσή σας απαιτείται προκειμένου η Abbo� να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός εάν το πράττουμε
για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση όπως περιγράφεται στην ενότητα +Ιατροτεχνολογικά προϊόντα και άλλες
νομικές απαιτήσεις. Με την αποδοχή των όρων της παρούσας Δήλωσης απορρήτου, θεωρείται ότι συναινείτε στην
επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων όπως περιγράφεται στο παρόν. Εάν θέλετε να διαγραφούν οι πληροφορίες
σας από το Merlin.net, μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης ή την κλινική σας.
Λάβετε υπόψη ότι εάν ζητήσετε από τον πάροχος υγειονομικής περίθαλψης ή την κλινική σας διαγράψει τα στοιχεία σας
από το Merlin.net, θα διατηρούμε συγκεντρωτικά και αποταυτοποιημένα στοιχεία και ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρούμε
ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως απαιτείται από το νόμο.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ημερομηνία έκδοσης: Απρίλιος 2021

Λάβετε υπόψη ότι οι κεφαλίδες της παρούσας Συμφωνίας είναι μόνο για τη διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, ορίζουν ή
εξηγούν πλήρως κάθε ενότητα.

1. Εισαγωγή

2. Βασικοί όροι της παρούσας Συμφωνίας

3. Τα προσωπικά σας στοιχεία

4. Πληροφορίες για την εφαρμογή και το δίκτυο φροντίδας ασθενών Merlin.net™ («Merlin.net™ PCN»)
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29. Διαιρετότητα
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1. Εισαγωγή

Διαβάστε την παρούσα Συμφωνία Άδειας Τελικού Χρήστη (η «Συμφωνία») προσεκτικά πριν την αποδεχτείτε και
εγκαταστήσετε την εφαρμογή myMerlinTM(η «Εφαρμογή»).  Η Εφαρμογή συνδέεται και μεταδίδει δεδομένα από το
εισαγόμενο καρδιακό μόνιτόρ σας («ICM») στο δίκτυο φροντίδας ασθενών Merlin.net™ (οι «Υπηρεσίες»).  Τα δεδομένα που
αποστέλλονται μέσω της Εφαρμογής μεταφέρονται και αποθηκεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για να έχετε τη δυνατότητα χρήσης αυτής της Εφαρμογής, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε την παρούσα Συμφωνία.
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΟΧΗ» ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.  ΑΝ ΔΕΝ
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥΜΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ (Ή ΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ) ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ
ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΕΙΤΕ ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝ Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥΣ.

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ή ΑΠΟΚΤΑ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ, Ή
ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΣΤΕ
(«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»), ΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. 

Οι αναφορές στους όρους «εσείς», «σας» ή «χρήστης» στην παρούσα Συμφωνία περιλαμβάνουν τόσο το άτομο που
χρησιμοποιεί την Εφαρμογή όσο και (κατά περίπτωση) οποιονδήποτε τέτοιο οργανισμό. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ (Α) ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 6, 7 ΚΑΙ 22 ΚΑΙ (Β) ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 21. ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ.

Η παρούσα Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική ανάμεσα σε εσάς και την Abbo� όσον αφορά το πώς χρησιμοποιείτε την
Εφαρμογή. Η παρούσα Συμφωνία καλύπτει τα εξής:

Την εγκατάσταση και τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων,
αναβαθμίσεων, επιδιορθώσεων σφαλμάτων ή τροποποιημένων εκδόσεών τους) σε μια κινητή συσκευή και

Οποιαδήποτε εγχειρίδια, οδηγίες, περιγραφές, προδιαγραφές ή άλλο υλικό, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, που
παρέχονται από την Abbo� (η «Τεκμηρίωση»), που περιγράφει ή σχετίζεται με τη χρήση της Εφαρμογής.

Με τη χρήση της Εφαρμογής σε μια κινητή συσκευή, συμφωνείτε ότι (α) η χρήση αφορά την αξιολόγηση ή/και την κλινική
χρήση της Εφαρμογής με το ICM που διαθέτετε και (β) αν χρησιμοποιείτε αυτήν την Εφαρμογή για κλινικούς σκοπούς, ο
προσωπικός σας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης έχει συνταγογραφήσει το ICM για εσάς. Η Εφαρμογή είναι
σχεδιασμένη αποκλειστικά για χρήση με ICM της Abbo�.

Τα δεδομένα για τα οποία υπάρχει πρόσβαση στην εφαρμογή ή μέσω αυτής ενδέχεται να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή
τυπογραφικά λάθη. Μπορεί να πραγματοποιηθούν αλλαγές ή ενημερώσεις της εφαρμογής χωρίς ειδοποίηση. Μπορούμε να
τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή και εσείς θα ειδοποιηθείτε κατά τη διάρκεια κάποιας
επακόλουθης χρήσης της Εφαρμογής. Θα έχετε την ευκαιρία να συμφωνήσετε με οποιεσδήποτε αλλαγές.



2. Βασικοί όροι της παρούσας Συμφωνίας

Οι παρακάτω βασικοί όροι έχουν το εξής νόημα στην παρούσα Συμφωνία:

Εφαρμογή.Η εφαρμογή για κινητές συσκευές myMerlinTM λαμβάνει και αποστέλλει δεδομένα από το ICM σας ή μπορείτε να
στείλετε μη αυτόματα μια αποστολή από το ICM σαςστο απομακρυσμένο σύστημα παρακολούθησης δικτύου φροντίδας
ασθενών Merlin.net™. 

Δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων υγείας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
διατίθεται μέσω της Εφαρμογής ή περιέχεται στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που καταχωρείτε
στην Εφαρμογή, ορισμένων πληροφοριών που αφορούν ή συλλέγονται από το ICM σας και εμφανίζονται ή μεταδίδονται
μέσω της Εφαρμογής καθώς και ορισμένων πληροφοριών που αφορούν την κινητή συσκευή σας.

Κινητή συσκευή. Για την εγκατάσταση και τη χρήση της Εφαρμογής χρησιμοποιείται ένα smartphone ή μια φορητή συσκευή,
που είναι είτε προσωπική συσκευή είτε μια συσκευή που σας έχει διατεθεί από την κλινική ή/και τον πάροχο υγειονομικής
περίθαλψής σας ή από ή για λογαριασμό της Abbo�, (όπως, για παράδειγμα, μια κινητή ψηφιακή συσκευή Apple‡ iPhone‡
ή μια κινητή ψηφιακή συσκευή Samsung‡ Galaxy‡).

Χρήστης, εσείς, σας, ή/και δικό σας. Κάθε μεμονωμένος χρήστης της εφαρμογής με ICM της Abbo�.

Εμείς, μας, δικό μας ή/και Abbo�. Η Pacese�er, Inc., θυγατρική κατά 100% της Abbo� Laboratories. Οι όροι «εμείς», εμάς»
και «μας» μπορεί επίσης να αναφέρονται στις συνδεδεμένες με την Pacese�er, Inc., τη St. Jude Medical LLC και την Abbo�
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής συνδεδεμένης εταιρείας με την Abbo� και των κέντρων τεχνικής υποστήριξης
του Merlin.net™ PCN, στο βαθμό που βοηθούν στη διενέργεια των Υπηρεσιών. Τίποτα στον ορισμό των όρων «εμείς, εμάς
και μας» δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαμβάνει την τοπική συνδεδεμένη με την Abbo� εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη
συνδεδεμένη με την Abbo� εταιρεία ως συμβαλλόμενο μέρος ή μέρη της παρούσας Συμφωνίας. 

Κάθε λέξη που ακολουθεί τους όρους «συμπεριλαμβανομένου», «περιλαμβάνει», «συγκεκριμένα», «για παράδειγμα» ή
οποιαδήποτε παρόμοια φράση θα πρέπει να θεωρείται ενδεικτική και δεν θα πρέπει να περιορίζει τη γενικότητα των
σχετικών γενικών διατυπώσεων.

3.  Τα προσωπικά σας στοιχεία

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΟΥ ΕΞΗΓΕΙ
ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Για χρήστες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ»), το Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό και την Ελβετία: Η κλινική ή/και
ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας είναι ο «ελεγκτής» των προσωπικών σας στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των
δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, τα οποία μεταδίδονται μέσω της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών. Θα πρέπει με την
κλινική ή/και τον προσωπικό σας πάροχο υγειονομικής περίθαλψης να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου και να
απευθυνθείτε εκεί για τυχόν ερωτήσεις που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Abbo� χειρίζεται τα δεδομένα σας θα βρείτε στη Δήλωση Απορρήτου της Εφαρμογής
μας.

Η Abbo� είναι επίσης ελεγκτής των προσωπικών σας στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που σχετίζονται με
την υγεία, για συγκεκριμένους και περιορισμένους σκοπούς επεξεργασίας, όπως περιγράφεται στη Δήλωση Απορρήτου της
εφαρμογής μας. Η ρητή συγκατάθεσή σας ζητείται μέσω της Εφαρμογής ως νομική βάση για να μπορεί η Abbo� να
πραγματοποιεί αποταυτοποίηση, χρήση ψευδωνύμου, άθροιση ή/και ανωνυμοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων για
τη διεξαγωγή ανάλυσης δεδομένων. Όπου σας έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας
στοιχείων, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας. Οποιαδήποτε
ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας πριν από την
ανάκληση. Λάβετε επίσης υπόψη ότι όταν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, η Abbo� θα σταματήσει να επεξεργάζεται μόνο
τα προσωπικά σας στοιχεία που σχετίζονται με την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η Abbo� θα εξακολουθεί να επεξεργάζεται
τα προσωπικά στοιχεία, όταν υπόκειται σε υποχρέωση από τη σύμβαση ή άλλη νομική υποχρέωση, όπως η συμμόρφωση με
το κανονιστικό πλαίσιο για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα στον ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία ή σε οποιαδήποτε
άλλη ισχύουσα δικαιοδοσία.

4. Πληροφορίες για την εφαρμογή και το Merlin.net™ PCN



Η Abbo� είναι ο κατασκευαστής του ICM σας. Η Abbo� έχει αναπτύξει την Εφαρμογή και διαθέτει τις σχετικές
εξουσιοδοτήσεις ή/και εγγραφές για αυτήν, όπου απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους.

Η Εφαρμογή επιτρέπει την άμεση, αυτοματοποιημένη μετάδοση πληροφοριών που συλλέγονται από το ICM σας και
μεταφορτώνονται μέσω της Εφαρμογής σε ιδιωτική και ασφαλή βάση δεδομένων. Μέσω του Merlin.net™ PCN, ο πάροχος
υγειονομικής περίθαλψής σας μπορεί να δει πότε η καρδιά σας αρχίζει να χτυπά διαφορετικά. Μπορείτε επίσης να
καταγράψετε τα δικά σας συμπτώματα, χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, όταν δεν αισθάνεστε καλά, όπως εάν αισθάνεστε
ζάλη ή τάση για λιποθυμία, έχετε δύσπνοια ή αισθάνεστε φτερούγισμα στην καρδιά σας ή χτυπάει πολύ γρήγορα. Η
Εφαρμογή στέλνει αυτόματα τα δεδομένα του καρδιακού σας ρυθμού στην κλινική σας, με βάση τις ρυθμίσεις που έχει
ορίσει ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης. Η Εφαρμογή θα βοηθήσει τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας να
παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό και τα συμπτώματά σας και να τροποποιεί τη θεραπεία σας, χωρίς να χρειάζεται να
επισκέπτεστε τόσο συχνά μια κλινική.  Θα πρέπει να διατηρείτε την κινητή συσκευή σας συνδεδεμένη στο WiFi ή σε

δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, να βεβαιώνεστε ότι η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®
[1]

 διατηρείται στο «ON»
(Ενεργοποιημένο) για το ICM σας και η Εφαρμογή έχει πραγματοποιήσει σύζευξη και επικοινωνεί, καθώς και να
χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, προκειμένου ο καρδιακός ρυθμός σας να παρακολουθείται από απόσταση από τον
πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας.

 

5.  Εγγραφή στην Εφαρμογή

Για να εγγραφείτε, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε κάποια από τα προσωπικά στοιχεία σας στην Εφαρμογή,
συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας γέννησης και το αριθμού σειράς ICM σας μέσω της οθόνης της Εφαρμογής, και
πληροφορίες από το προφίλ ασθενούς σας στο Merlin.net™ PCN, συγκεκριμένα τη διεύθυνση email και τον αριθμό
τηλεφώνου σας («Στοιχεία Εγγραφής»). Για τυχόν επακόλουθη σύζευξη της Εφαρμογής με το ICM σας, για παράδειγμα, εάν
αποκτήσετε νέο smartphone, ίσως χρειαστεί να λάβετε έναν κωδικό εξουσιοδότησης και να πραγματοποιήσετε σύζευξη της
Εφαρμογής με το ICM σας, για να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβή και πλήρη στοιχεία κατά
την εγγραφή σας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Εφαρμογή έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για προσωπική χρήση σε
ατομική βάση. Θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως εάν αντιληφθείτε κάποιο συμβάν ασφαλείας ή παραβίαση που
επηρεάζει τον λογαριασμό σας στην Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του σημείου που πιστεύετε ότι ενδέχεται να έχουν
παραβιαστεί τα στοιχεία Εγγραφής σας.

6. Χωρίς ιατρική συμβουλή

ΟΥΤΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΥΤΕ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΟΙ
ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ICM ΣΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΑΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ Η ABBOTT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΟΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΡΟΧΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΥΧΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΘΗΣΗ.  ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΓΝΟΕΙΤΕ ΤΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.Θα πρέπει να ακολουθείτε τις συνήθεις
οδηγίες που ορίζονται από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας όταν οι μετρήσεις σας είναι ακανόνιστες ή
παρουσιάζετε άλλες αλλαγές στην ιατρική σας κατάσταση που σχετίζονται με την καρδιά σας ή άλλως. 

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΑΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΨΙΑ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ. Η ABBOTT ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΟΣ
ΑΤΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ.  Το προσωπικό του τμήματος τεχνικής υποστήριξης δεν είναι
ειδικευμένο ή εξουσιοδοτημένο να σας ενημερώνει σχετικά με την ουσία, τη σημασία ή τις πιθανές συνέπειες των
δεδομένων τα οποία είναι προσβάσιμα ή μεταδίδονται μέσω της Εφαρμογής.

Η Εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθάει άτομα και τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής τους να διαχειρίζονται
καλύτερα τον καρδιακό ρυθμό ενός ασθενούς μέσω πληροφοριών, ανάλυσης και επικοινωνίας. Εσείς και ο πάροχος
υγειονομικής περίθαλψής σας είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κοινοποίηση των δεδομένων σας, την παροχή
επισημάνσεων και τη συζήτηση και τη σύσταση επιλογών δοκιμών και θεραπείας. Η Abbo� δεν συνιστά ούτε εγκρίνει
συγκεκριμένες εξετάσεις, προϊόντα, διαδικασίες ή απόψεις. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΣΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ABBOTT ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΕ ΕΟΧ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΛΒΕΤΙΑ:  ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ. ΕΑΝ ΤΟ ΚΡΙΝΕΤΕ ΣΚΟΠΙΜΟ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΝΑ
ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΑΣ
ΦΑΚΕΛΟ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΑΣ
ΦΑΚΕΛΟ ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ.

7. Χρήση προϊόντων τρίτων

Λάβετε υπόψη ότι τρίτα μέρη ενδέχεται να προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες, λογισμικό και εφαρμογές για
κινητές συσκευές που μπορεί να ισχυρίζονται ότι είναι συμβατά με την Εφαρμογή ή/και το ICM σας, αλλά δεν είναι
εξουσιοδοτημένες από την Abbo� για τέτοια χρήση. Η ABBOTT ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΤΟΥ ICM ΣΑΣ
ΜΕ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ. ΑΥΤΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΜΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ABBOTT. Η ABBOTT ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ
ΠΟΥ ΤΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ,
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΡΙΤΩΝ.

 

8. Δικαιώματα ιδιοκτησίας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Abbo�, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι προμηθευτές ή οι αδειοπάροχοί της
κατέχουν ή εκχωρούν κάθε νόμιμο δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον για όλες τις πτυχές της Εφαρμογής, της τεκμηρίωσης και
οποιωνδήποτε βελτιωμένων, ενημερωμένων, αναβαθμισμένων, τροποποιημένων, προσαρμοσμένων ή πρόσθετων
τμημάτων αυτής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των γραφικών, του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, των δεσμών
ενεργειών και του λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της Εφαρμογής και οποιουδήποτε λογισμικού ή
εγγράφων που σας παρέχονται ως μέρος ή/και σε σχέση με την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας που υφίστανται, είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι, και οπουδήποτε στον κόσμο ενδέχεται να
υφίστανται. Στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας, τα «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνουν οποιοδήποτε
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό μυστικό, εμπορική μορφή παρουσίασης, εμπορικό
σήμα, δικαιώματα στη συλλογή, φήμη και πελατεία, δικαιώματα σε σχέδια, τεχνολογία, έργα τέχνης, δικαιώματα σε
λογισμικό υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα), βάση δεδομένων και παρόμοια ή ισοδύναμα
δικαιώματα ή μορφές προστασίας που υφίστανται ή θα υφίστανται, τώρα ή στο μέλλον, σε οποιοδήποτε μέσο που είναι
γνωστό ή θα εφευρεθεί κατόπιν, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Συμφωνείτε να αποφύγετε οποιαδήποτε ενέργεια που
θα υποβαθμίσει αυτά τα δικαιώματα ή θα τα θέσει υπό αμφισβήτηση.

Συμφωνείτε επίσης ότι η Εφαρμογή περιέχει αποκλειστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του
κώδικα λογισμικού) που προστατεύονται από τα ισχύοντα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και άλλους νόμους,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτές
τις αποκλειστικές πληροφορίες ή τα υλικά με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά βάσει της παρούσας
Συμφωνίας. Κανένα τμήμα της Εφαρμογής δεν μπορεί να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο,
εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία ή όπου επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και δεν θα
καταργήσετε οποιαδήποτε αναγνώριση προϊόντος, ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή περιορισμούς ιδιοκτησιακής
φύσης. Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή της Εφαρμογής ή η μη συμμόρφωση με τους περιορισμούς της παρούσας
Συμφωνίας (ή άλλη παραβίαση της άδειας που χορηγείται εδώ) θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη καταγγελία της
παρούσας Συμφωνίας και συμφωνείτε ότι θα αποτελέσει άμεση, ανεπανόρθωτη ζημία για την Abbo�, τις συνδεδεμένες με
αυτήν εταιρείες ή/και τους αδειοπαρόχους της για τους οποίους η χρηματική αποζημίωση θα αποτελούσε ανεπαρκή
αποκατάσταση και ότι η προσωρινή επανόρθωση θα είναι η κατάλληλη αποκατάσταση για τέτοια παραβίαση. Για χρήστες
στη Γερμανία: Το δικαίωμά σας να αποδείξετε ότι δεν έχει επέλθει ζημιά δεν επηρεάζεται από τα προηγούμενα. Ορισμένες
από τις παραπάνω διατάξεις ενδέχεται να μην ισχύουν σε ορισμένες χώρες/πολιτείες/περιφέρειες/δικαιοδοσίες, επομένως
η παραπάνω αναγνώριση και οι όροι ενδέχεται να μην ισχύουν πλήρως για εσάς. Για χρήστες στην Αλγερία: Η μη
εξουσιοδοτημένη αντιγραφή της Εφαρμογής ή η μη συμμόρφωση με τους περιορισμούς της παρούσας Συμφωνίας (ή άλλη
παραβίαση της άδειας που χορηγείται εδώ) θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη λύση της παρούσας Συμφωνίας μετά από
τη λήξη προηγούμενης ειδοποίησης πέντε ημερών, εκτός εάν αποκαταστήσετε την παράβαση κατά τη διάρκεια του
διαστήματος πέντε ημερών.



Η δομή, η οργάνωση και ο κώδικας της Εφαρμογής είναι τα πολύτιμα εμπορικά μυστικά και εμπιστευτικές πληροφορίες της
Abbo�, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/και των αδειοπαρόχων της. Δεν θα καταργήσετε οποιαδήποτε αναγνώριση
προϊόντος, ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή περιορισμούς ιδιοκτησιακής φύσης από την εφαρμογή. Αποδέχεστε
ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή σε μορφή πηγαίου κώδικα.

Τα Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ και Merlin.net™ και σχετικά σήματα επωνυμίας, είναι εμπορικά σήματα της Pacese�er,
Inc. σε διάφορες δικαιοδοσίες (τα « Εμπορικά σήματα της Abbo�»).  Οποιαδήποτε φήμη και πελατεία προκύπτει μέσω της
χρήσης των Εμπορικών Σημάτων της Abbo� σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύει αποκλειστικά προς
όφελος της Pacese�er, Inc. Άλλα εμπορικά σήματα τρίτων που περιλαμβάνονται ή έχουν προσπελαστεί κατά τη χρήση της
Εφαρμογής αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και η φήμη και πελατεία που σχετίζονται με αυτά τα
εμπορικά σήματα θα ισχύουν για τους αντίστοιχους κατόχους εμπορικών σημάτων. Καμία άδεια ή δικαίωμα, ρητό ή
σιωπηρό, δεν σας εκχωρείται σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα εμπορικά σήματα, ενώ συμφωνείτε περαιτέρω ότι
δεν θα αφαιρέσετε, αποκρύψετε ή τροποποιήσετε τυχόν ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των
ειδοποιήσεων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων) που ενδέχεται να τοποθετούνται ή να περιέχονται
στην Εφαρμογή ή το Merlin.net™PCN. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, εμπορικής επωνυμίας ή
εμπορικής μορφής παρουσίασης της Abbo� χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Abbo�, εκτός από την αναγνώριση
του προϊόντος ή των υπηρεσιών της εταιρείας. Η Abbo�, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι προμηθευτές και οι
δικαιοπάροχοί της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ρητά στην παρούσα Συμφωνία. 

Τμήματα της Εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνουν υλικό που παρέχεται από τρίτους και για το οποίο υπάρχουν δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικαιοπάροχοι αυτών των υλικών τρίτων μερών διατηρούν το σύνολο των αντίστοιχων
δικαιωμάτων, τίτλων και συμφερόντων τους επί υλικά τρίτων και όλα τα αντίγραφα αυτών, συμπεριλαμβανομένων,
ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτού του υλικού τρίτων μερών και των σχετικών
δικαιωμάτων αναγνωρίζεται από εσάς διά του παρόντος, εκτός και αποκλειστικά στον βαθμό που η προαναφερθείσα
αναγνώριση δεν ισχύει σε ορισμένες χώρες/πολιτείες/περιφέρειες/δικαιοδοσίες.

Παρά ο,τιδήποτε το αντίθετο, η Abbo� δεν μεταβιβάζει στον χρήστη κανένα δικαίωμα κυριότητας ή πνευματικής ιδιοκτησίας
στην Εφαρμογή, την τεκμηρίωση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, πληροφορίες ή υλικό, καθώς και μεταξύ των μερών, η
Abbo�, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και οι αδειοπάροχοί της διατηρούν αποκλειστική κυριότητα κάθε δικαιώματος,
τίτλου και συμφέροντος για όλες τις πτυχές της Εφαρμογής, της Τεκμηρίωσης και κάθε άλλης τεχνολογίας, πληροφοριών και
υλικού, καθώς και οποιωνδήποτε και όλων των αντιγράφων ή των τροποποιήσεών τους (από οποιονδήποτε και οποτεδήποτε
έχει γίνει), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με οποιοδήποτε
και όλα τα παραπάνω. 

9. Χορήγηση και αντικείμενο της άδειας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της Εφαρμογής σε κινητή συσκευή, για προβολή, χρήση και εμφάνιση της Εφαρμογής
και των Υπηρεσιών, με μοναδικό σκοπό την αξιολόγηση της ενδεχόμενης χρήσης, και από εσάς, της Εφαρμογής με το ICM
που διαθέτετε. Η Εφαρμογή αδειοδοτείται προς εσάς από την Abbo� και δεν πωλείται. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής
σας με αυτήν την Συμφωνία και αποκλειστικά για όσο διάστημα επιτρέπεται από την Abbo� να χρησιμοποιείτε την
Εφαρμογή, σας επιτρέπουμε διά του παρόντος, με περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή, μη μεταβιβάσιμη, μη
εκχωρητέα, μη υποαδειοδοτούμενη βάση, να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή σε Κινητή Συσκευή,
αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας (αναφερόμενη ως « Άδεια»). Σε περίπτωση αδυναμίας συμμόρφωσής
σας με οποιονδήποτε από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, οφείλετε να σταματήσετε αμέσως τη
χρήση της Εφαρμογής και να αφαιρέσετε (δηλαδή να απεγκαταστήσετε και να διαγράψετε) την Εφαρμογή από την Κινητή
Συσκευή σας.

Η Άδεια που παρέχεται εδώ δεν παρέχει τίτλο, δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμφέροντα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Αναγνωρίζετε ότι δεν αποκτάτε κανέναν τίτλο, δικαίωμα κυριότητας ή ιδιοκτησίας ή συμφέρον για την Εφαρμογή, την
Τεκμηρίωση, τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία, πληροφορίες ή υλικό.
Οποιαδήποτε φήμη και πελατεία προέρχεται από τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύει αποκλειστικά προς όφελος της Abbo�, των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή/
και των αδειοπαρόχων της.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ABBOTT, ΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ, εκτός μόνο από τον βαθμό που τα παραπάνω είναι αναποτελεσματικά σε
ορισμένες χώρες / πολιτείες / επαρχίες / δικαιοδοσίες. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή μόνο όπως επιτρέπεται
ρητά στο παρόν. Για Γερμανούς χρήστες:  Τα παραπάνω δεν ισχύουν για Γερμανούς χρήστες, στον βαθμό που απαγορεύεται
από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων στη Γερμανία.



10. Περιορισμοί της άδειας

Πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στην παρούσα Συμφωνία ή αυτών που επιτρέπονται από την τοπική νομοθεσία,
συμφωνείτε ότι ΔΕΝ:

a. θα χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή που δεν κατέχετε, ελέγχετε ή δεν έχετε άλλως
λάβει νόμιμη πρόσβαση,

b. θα συνδέεστε στην Εφαρμογή σε ICM τρίτου χωρίς τη συγκατάθεση αυτού του τρίτου,

c. θα πραγματοποιείτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, δημοσίευση ή με άλλον τρόπο
διάθεση της Εφαρμογής ή της Τεκμηρίωσης ή οποιουδήποτε μέρους της, σε οποιαδήποτε μορφή, στο Διαδίκτυο ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο άτομο,

d. θα διανείμετε, πουλήσετε, ενοικιάσετε, εκμισθώσετε, χορηγήσετε δευτερεύουσα άδεια, δανείσετε, μεταφράσετε,
μεταφέρετε, συγχωνεύσετε, προσαρμόσετε, διαφοροποιήσετε ή τροποποιήσετε την Εφαρμογή,

e. θα προβείτε σε αλλαγές ή τροποποιήσεις του συνόλου ή μέρους της Εφαρμογής και δεν θα επιτρέψετε τον
συνδυασμό ή την ενσωμάτωση της Εφαρμογής ή μέρους αυτής με άλλα προγράμματα,

f. θα προβείτε σε ανακατασκευή του πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα, αποσυμπίληση, δημιουργία παράγωγων έργων
ή κατά άλλον τρόπο δεν θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε ή να εξετάσετε τον πηγαίο κώδικα ή την τεκμηρίωση
σχεδιασμού, με βάση το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος της Εφαρμογής,

g. θα προβείτε σε πώληση, ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, εκχώρηση, χορήγηση άδειας, χορήγηση δευτερεύουσας
άδειας, διανομή ή μεταβίβαση με άλλον τρόπο δικαιωμάτων στην Εφαρμογή ή στην Τεκμηρίωση, εκτός όπως
προβλέπεται ρητά στην παρούσα Συμφωνία. Η Εφαρμογή δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί σε άλλον τελικό χρήστη
και θα πρέπει να απεγκατασταθεί εάν μεταβιβάσετε την κινητή συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένη η
Εφαρμογή σε άλλο άτομο. Τα δεδομένα που αποθηκεύετε ή μεταδίδετε χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή είναι ειδικά
για εσάς. Εάν ένας άλλος τελικός χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, θα πρέπει να προβεί σε λήψη
της Εφαρμογής απευθείας στη συσκευή του/της και να δημιουργήσει έναν νέο λογαριασμό.

h. θα αφαιρέσετε, τροποποιήσετε ή αποκρύψετε οποιαδήποτε αναγνώριση του προϊόντος, περιορισμούς κυριότητας,
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικό σήμα, σήμα υπηρεσιών, σύνθημα ή άλλη ειδοποίηση, που
εμφανίζεται κατά τη χρήση της εφαρμογής,

i. δεν θα παράσχετε ή κατά άλλον τρόπο διαθέσετε το σύνολο ή μέρος της εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένου του
αντικειμενικού και πηγαίου κώδικα), σε οποιαδήποτε μορφή σε οποιονδήποτε χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεσή μας,

j. θα χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής
χρονομεριστικής μίσθωσης ή άλλης παροχής υπηρεσιών σε τρίτους,

k. θα προσπαθήσουμε να παρακάμψουμε ή να απενεργοποιήσουμε με άλλον τρόπο τυχόν μέτρα ασφαλείας ή
προστασίας δεδομένων που έχουμε εφαρμόσει και δεν θα κάνουμε κάτι που διαφορετικά θα επηρέαζε την ασφάλεια
της Εφαρμογής και

l. δεν θα έχετε πρόσβαση, δεν θα χρησιμοποιήσετε ή δεν θα αντιγράψετε οποιοδήποτε τμήμα της Εφαρμογής για την
άμεση ή έμμεση ανάπτυξη, προώθηση, διανομή, πώληση ή υποστήριξη οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας, που
είναι ανταγωνιστικό προς την εφαρμογή.

11. Περιορισμοί αποδεκτής χρήσης

Σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς πρέπει:

1. να τηρείτε την εμπιστευτικότητα των κωδικών ενεργοποίησης ή/και των κωδικών συνεδρίας ή των κωδικών
πρόσβασης και να μην τους αποκαλύπτετε σε άλλα άτομα,

2. να μην χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά
τρόπο ανακόλουθο με την παρούσα Συμφωνία ή να μην ενεργείτε δολίως ή κακοβούλως, για παράδειγμα,
παρεισφρέοντας ή εισάγοντας κακόβουλο κωδικό, συμπεριλαμβανομένων ιών ή επιζήμιων δεδομένων, στην
εφαρμογή ή σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα,

3. να μην προβείτε σε μεταφόρτωση, λήψη, αποστολή email, μετάδοση, αποθήκευση ή με άλλον τρόπο διάθεση
οποιωνδήποτε Δεδομένων ή άλλων πληροφοριών που είναι παράνομες, επιβλαβείς, αδικοπρακτικές, κατά τα άλλα
ανάρμοστες ή επεμβατικές όσον αφορά το απόρρητου άλλου, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ατόμου κάτω
των 18 ετών, ή άλλης ηλικίας όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία ως παιδί, εκτός εάν είστε ο γονέας, ο
κηδεμόνας ή ο εξουσιοδοτημένος φροντιστής αυτού του παιδιού.



4. να μην προσποιηθείτε ότι είστε κάποιο άτομο που δεν είστε ή να παρουσιάσετε εσφαλμένα την ταυτότητά σας, την
ηλικία σας ή με άλλον τρόπο να παρουσιάσετε εσφαλμένα τη σχέση σας με οποιοδήποτε άτομο ή να
χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για να συνδεθείτε ή να συλλέξετε δεδομένα από το ICM άλλου ατόμου. Η Abbo�
διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποκλείσει οποιονδήποτε λογαριασμό ή διεύθυνση email που θα μπορούσε
να θεωρηθεί πλαστοπροσωπία ή διαστρέβλωση της ταυτότητάς σας ή κατάχρηση του ονόματος ή της ταυτότητας
άλλου ατόμου, ή έχει χρησιμοποιηθεί για να εισβάλει στα δεδομένα άλλου χρήστη,

5. να μην παραβιάζουμε τα δικά μας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τα δικαιώματα τρίτων
(συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα
μεταφόρτωσης) ή να δημοσιοποιούμε τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες ή εμπορικά μυστικά κατά παράβαση της
συμφωνίας εμπιστευτικότητας, χρήσης ή μη δημοσιοποίησης,

6. να μην χρησιμοποιείτε την εφαρμογή κατά τρόπο ο οποίος θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει,
υπερφορτώσει, μειώσει ή υποβαθμίσει τα συστήματά μας ή την ασφάλεια ή να παρεμβληθεί με άλλους χρήστες,

7. να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης δεδομένων, κατά τρόπο ο οποίος
συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που αφορά την
παρενόχληση ή άλλη αδικοπραξία, την προστασία δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα και το ιατρικό απόρρητο και

8. να μην συλλέγετε ή συγκεντρώνετε πληροφορίες ή δεδομένα από την εφαρμογή ή τα συστήματά μας (μη
συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων) ή να μην επιχειρείτε την αποκρυπτογράφηση μεταδόσεων προς ή από τους
διακομιστές που εκτελούν οποιαδήποτε λειτουργία.

Εάν η εκ μέρους σας χρήση της Εφαρμογής ή άλλη συμπεριφορά που απειλεί εκούσια ή ακούσια τη δυνατότητα της Abbo�
να παρέχει τις Υπηρεσίες, η Abbo� δικαιούται να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία της Εφαρμογής, που μπορεί
να περιλαμβάνουν την αναστολή της πρόσβασής σας στην Εφαρμογή ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας στην
Εφαρμογή.   

12. Απαιτήσεις συμβατότητας κινητών συσκευών

Η Εφαρμογή απαιτεί τη χρήση κινητής συσκευής με:

λειτουργικό σύστημα Apple‡ iOS‡ v13.0 ή μεταγενέστερη έκδοση ή λειτουργικό σύστημα Google‡ Android‡ v9.0 ή
μεταγενέστερη έκδοση,

πρόσβαση στο Internet (Κινητή τηλεφωνία, Wi-Fi),

ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®1 4.0 ή νεότερη έκδοση (γνωστό επίσης ως ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®1

χαμηλής ενέργειας).

Η χρήση της Εφαρμογής απαιτεί να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες στην κινητή συσκευή, όπως:

Δεδομένα παρασκηνίου εφαρμογής

Ενεργοποιημένη επιλογή «Δικαιώματα τοποθεσίας πάντα» (μόνο για Android)

Να επιτρέπονται οι «Ειδοποιήσεις»

Προτείνουμε επίσης να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις της Εφαρμογής ή την αποδοχή ενημερώσεων

Για μια πλήρη λίστα των συστάσεων σχετικά με τις λειτουργίες της κινητής συσκευής και τη χρήση της Εφαρμογής,
επισκεφθείτε τις Ρυθμίσεις Εφαρμογής.

13. Ενημερώσεις και αναβαθμίσεις της Εφαρμογής

Κατά καιρούς ενδέχεται να υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις στην Εφαρμογή μέσω του παρόχου του καταστήματος
εφαρμογών. Ανάλογα με την ενημέρωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, μέχρι να
πραγματοποιήσετε λήψη της τελευταίας έκδοσης της Εφαρμογής και να αποδεχθείτε τους νέους όρους χρήσης που
ενδέχεται να ισχύουν. Για να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση της Εφαρμογής που προσδιορίζεται ως αναβάθμιση από την
Abbo�, πρέπει πρώτα να έχετε άδεια χρήσης της αυθεντικής Εφαρμογής που έχει αναγνωριστεί από την Abbo� ως
κατάλληλη για την αναβάθμιση. Μετά την αναβάθμιση, δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την έκδοση της Εφαρμογής
που αποτέλεσε τη βάση για την επιλεξιμότητα της αναβάθμισής σας και το αναβαθμισμένο λογισμικό θα θεωρείται ως η
Εφαρμογή με άδεια λειτουργίας παρακάτω. Τα παραπάνω δεν θα ισχύουν για Γερμανούς Χρήστες στον βαθμό που
απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στη Γερμανία. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για
οποιαδήποτε και όλες τις ενημερώσεις ή συμπληρώματα σε κάθε έκδοση της Εφαρμογής, εκτός εάν η Abbo� παρέχει
άλλους όρους μαζί με την ενημέρωση ή το συμπλήρωμα. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της παρούσας Συμφωνίας και άλλων



όρων που παρέχονται σε σχέση με ενημερώσεις ή συμπληρώματα, θα υπερισχύουν οι άλλοι τέτοιοι όροι. Η παρούσα
ενότητα 13 δεν απαιτεί από την Abbo� να προσφέρει νέες δυνατότητες και λειτουργίες που πωλούνται χωριστά από την
Abbo� ούτε μελλοντικά προϊόντα. 

14. Παραδοχές

a. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεών της, εκτός αν παρέχονται
με ξεχωριστούς όρους, στην οποία περίπτωση ισχύουν οι συγκεκριμένοι όροι.

b. Όταν κάνετε λήψη της Εφαρμογής από ένα κατάστημα εφαρμογών, δηλώνετε ότι είστε κάτοχος ή έχετε λάβει άδεια
από τους κατόχους της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση και λήψη ενός αντιγράφου της
Εφαρμογής. Εσείς και εκείνοι ενδέχεται να χρεωθείτε από τον δικό σας και τον δικό τους πάροχο υπηρεσιών για την
πρόσβαση στο Internet ή τη χρήση δεδομένων στην κινητή συσκευή σας. Αναλαμβάνετε την ευθύνη σύμφωνα με την
παρούσα Συμφωνία για τη χρήση, καθώς και για το σύνολο των χρεώσεων, των τελών και των φόρων που αφορούν
τη χρήση της Εφαρμογής ή οποιαδήποτε κινητή συσκευή, είτε είστε κάτοχος αυτής είτε όχι.

c. Θα πρέπει να προβείτε σε λήψη και εγκατάσταση στην κινητή συσκευή σας της πιο πρόσφατης διαθέσιμης έκδοσης
της Εφαρμογής.

d. Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση, τη συντήρηση και την πληρωμή για όλο τον υλικό εξοπλισμό και όλες τις
τηλεπικοινωνίες και άλλες προμήθειες ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται από την Abbo� αλλά απαιτούνται για τη
λήψη, την πρόσβαση ή τη χρήση της Εφαρμογής.

e. Στην περίπτωση που η κλινική σας ή ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης σάς παρείχε κινητή συσκευή που περιείχε
την Εφαρμογή, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η κινητή συσκευή εξακολουθεί να αποτελεί ιδιοκτησία της Abbo� και
ότι δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε, να βελτιώσετε ή να μετατρέψετε την κινητή συσκευή.

f. Με τη χρήση της εφαρμογής, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι μεταδόσεις μέσω Internet, συμπεριλαμβανομένων
των μεταδόσεων δεδομένων, δεν είναι ποτέ εντελώς απόρρητες και ασφαλείς. Κατανοείτε ότι οι μεταδόσεις μέσω
Internet ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάγνωσης ή υποκλοπής από άλλους, ακόμη και αν υπάρχει ειδική
ειδοποίηση ότι κάποια συγκεκριμένη μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη.

g. Αναγνωρίζετε ότι η Εφαρμογή ή οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ή μέρος αυτής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε
όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις χώρες και η Abbo� δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι η Εφαρμογή, ή οποιοδήποτε
χαρακτηριστικό ή μέρος αυτής, είναι κατάλληλη ή διαθέσιμη για χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία.

15. Διαγραφή του λογαριασμού Εφαρμογής

Μπορείτε να διαγράψετε, δηλαδή να απεγκαταστήσετε, την Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή. Έχετε υπόψη ότι ο πάροχος
υγειονομικής περίθαλψής σας θα πρέπει να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό στο Merlin.net™ PCN για τη δημιουργία
ενός προφίλ ασθενούς ειδικά για εσάς και η διαγραφή της Εφαρμογής ενδέχεται να μην επηρεάζει τον λογαριασμό ή το
προφίλ ασθενούς που δημιουργήθηκε από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Η Abbo� δεν έχει καμία ευθύνη για τη
διατήρηση, την αποθήκευση ή τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των πληροφοριών στην εφαρμογή. Είστε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για τη διατήρηση, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (ηλεκτρονικά ή/και
με έντυπα αντίγραφα) οποιωνδήποτε πληροφοριών θέλετε να διατηρήσετε. Η Abbo� δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή τροποποίηση των πληροφοριών σας. Εάν αποστείλετε email, δημιουργήσετε
αντίγραφα ασφαλείας, πάρετε ένα στιγμιότυπο οθόνης των πληροφοριών σας στην Εφαρμογή ή μοιραστείτε με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία ή αναφορές με τρίτους, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να μην
είναι κρυπτογραφημένες και η Abbo� δεν θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το απόρρητο ή την ασφάλεια αυτών των
πληροφοριών. Θα πρέπει να λάβετε τα μέτρα που καθορίζετε ότι είναι κατάλληλα για την προστασία της ασφάλειας αυτών
των πληροφοριών. Εκτός εάν απαιτείται άλλως από τη νομοθεσία, συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός σας στην Εφαρμογή δεν
είναι μεταβιβάσιμος και ότι τυχόν δικαιώματα κατοχής της Εφαρμογής ή αποθήκευσης οποιωνδήποτε πληροφοριών στην
Εφαρμογή θα λήξουν μετά τον θάνατό σας.

Εάν, εκτός από τη διαγραφή της Εφαρμογής, θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των
προσωπικών σας στοιχείων από την Abbo�, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα 3 της παρούσας
Συμφωνίας.

16. Αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτήν τη Συμφωνία εκάστοτε ενημερώνοντάς σας για τέτοιες αλλαγές με οποιονδήποτε
εύλογο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης μιας αναθεωρημένης Συμφωνίας στην οθόνη κατά την επόμενη χρήση
της Εφαρμογής και ζητώντας σας να διαβάσετε, να συναινέσετε ρητά και να συμφωνήσετε με αυτούς για να συνεχίσετε τη
χρήση της Εφαρμογής. Εάν γίνουν αποδεκτοί, αυτοί οι όροι θα τεθούν σε ισχύ αμέσως, αλλά δεν θα ισχύουν για



οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ εσάς και της Abbo� που έχει προκύψει πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της
αναθεωρημένης Συμφωνίας όπου έχουν ενσωματωθεί αυτές οι αλλαγές ή ειδοποίησής σας για αυτές τις αλλαγές. Σε
περίπτωση που αρνηθείτε να αποδεχτείτε αυτές τις αλλαγές, θα έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε την παρούσα
Συμφωνία και τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς. Συμφωνείτε ότι η Abbo� δεν θα είναι υπεύθυνη προς εσάς ή τρίτο μέρος
για οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή της Εφαρμογής.

Για χρήστες στη Γερμανία: Θα ειδοποιείστε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία κατά την εκκίνηση της Εφαρμογής.
Οι αλλαγές θα θεωρηθούν αποδεκτές από εσάς, εκτός εάν ενημερώσετε γραπτώς την Abbo� ή χρησιμοποιώντας
ηλεκτρονικά μέσα που έχουν συμφωνηθεί με την Abbo�. Θα επιστήσουμε την προσοχή σας σε αυτό το γεγονός όταν
ανακοινώνονται αλλαγές. Εάν αποφασίσετε να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να το κάνετε εντός έξι (6)
εβδομάδων από τη λήψη της ανακοίνωσης της αλλαγής. 

Για χρήστες σε ΕΟΧ, ΗΒ και Ελβετία: Θα ειδοποιείστε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία κατά τη σύνδεσή σας στην
Εφαρμογή. Οι αλλαγές θεωρούνται αποδεκτές από εσάς, εκτός εάν ενημερώσετε γραπτώς την Abbo� ή με ηλεκτρονικά
μέσα που έχετε συμφωνήσει με την Abbo�. Η Abbo� θα επιστήσει την προσοχή σας σε αυτό το γεγονός όταν
ανακοινώνονται αλλαγές. Εάν αποφασίσετε να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε αλλαγή, πρέπει να το κάνετε εντός έξι (6)
εβδομάδων από τη λήψη της ανακοίνωσης της αλλαγής. Σε περίπτωση ένστασης, η Abbo� μπορεί να τερματίσει τον
λογαριασμό Εφαρμογής μετά από ειδοποίηση τεσσάρων (4) εβδομάδων. Διαφορετικά, αυτή η ενότητα 16 δεν ισχύει για
χρήστες που βρίσκονται στον ΕΟΧ, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία.

Για χρήστες στην Αλγερία: Οποιαδήποτε αλλαγή αναφέρεται στην παρούσα Ενότητα 16 και αφορά τα βασικά στοιχεία της
Συμφωνίας ή τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών δεν θα τίθεται σε ισχύ έως ότου σας ενημερώσουμε για την αλλαγή με
προηγούμενη ειδοποίηση πέντε ημερών και αποδεχτείτε αυτήν την αλλαγή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
ειδοποίησης.

17. Υποστήριξη Εφαρμογής

Διατίθεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη και οι εκπρόσωποί μας ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας μετά την εμφύτευση
για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την Εφαρμογή, όπως εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της, σύζευξη της
Εφαρμογής με την Κινητή Συσκευή σας και βασική αντιμετώπιση προβλημάτων της Εφαρμογής και της Κινητής Συσκευής.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε απευθείας με την εξυπηρέτηση πελατών μας εάν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη με την
Εφαρμογή.

Τυχόν δεδομένα, σχόλια ή υλικό που παρέχετε για να λάβετε υποστήριξη για την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων
δεδομένων επισημάνσεων, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή παρόμοια («Επισημάνσεις»), θα θεωρούνται μη
εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα. Η Abbo� δεν έχει καμία υποχρέωση οποιουδήποτε είδους σε σχέση με αυτές τις
Επισημάνσεις και είναι ελεύθερη να αναπαράγει, να χρησιμοποιεί, να δημοσιοποιεί, να εκθέτει, να εμφανίζει, να μεταφέρει,
να δημιουργεί παράγωγα έργα και να διανέμει τις Επισημάνσεις σε άλλους χωρίς περιορισμό, εκτός από τα προσωπικά
στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που σχετίζονται με την υγεία, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται στις
Επισημάνσεις αλλά υπόκεινται στην ενότητα 19 της παρούσας Συμφωνίας. Επιπλέον, η Abbo� θα είναι ελεύθερη να
χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ιδέα, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε αυτές τις Επισημάνσεις για
οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, κατασκευής και εμπορίας προϊόντων που ενσωματώνουν
αυτές τις Επισημάνσεις.

18. Δεδομένα ανάλυσης κατάρρευσης

Η Abbo� αναφέρει πότε η Εφαρμογή καταρρέει ή αντιμετωπίζει ορισμένα σφάλματα λογισμικού, ώστε να μπορούμε να
υποστηρίξουμε και να βελτιώσουμε την Εφαρμογή. Αυτές οι δυνατότητες αναφοράς είναι ενσωματωμένες στο λογισμικό της
Εφαρμογής. Εάν η Εφαρμογή καταρρεύσει ή παρουσιάσει ορισμένα σφάλματα μετάδοσης κατά τη διάρκεια της κανονικής
χρήσης, η Εφαρμογή θα αποστείλει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν στην Abbo�. Ορισμένες από τις
πληροφορίες που λαμβάνει η Abbo� για την επίλυση τυχόν προβλημάτων με την Εφαρμογή ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα
προσωπικά σας στοιχεία ή να μπορούν να συνδεθούν με τα προσωπικά σας στοιχεία. Στον βαθμό που λαμβάνονται τέτοιες
πληροφορίες, η Abbo� θα συμμορφώνεται ανά πάσα στιγμή με τους ισχύοντες νόμους.

19. Συμφωνία για τα διαβιβαζόμενα δεδομένα

a. Δεν αξιώνουμε την κυριότητα των Δεδομένων που μεταδίδετε στις Υπηρεσίες μέσω της Εφαρμογής. Αποκαλύπτοντας
τα προσωπικά σας στοιχεία σε εμάς, μας χορηγείτε μια παγκόσμια, χωρίς χρέωση, μη αποκλειστική άδεια χρήσης,
διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημιουργίας πληροφοριών, δημοσίευσης και μετάφρασης



αυτών των δεδομένων με σκοπό να σας παρέχουμε Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών της διατήρησης
και βελτίωσης της ποιότητας της Εφαρμογής ή/και των Υπηρεσιών.

b. Συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία μάς επιτρέπει να δημιουργούμε, να αποκτάμε πρόσβαση, να διατηρούμε και
να χρησιμοποιούμε για τους δικούς μας σκοπούς και με σκοπό να αποκαλύψουμε στις συνδεδεμένες εταιρείες μας
και σε τρίτους ερευνητές, πληροφορίες που έχουν υποβληθεί σε άθροιση, ανωνυμοποίηση, χρήση ψευδωνύμου ή
αποταυτοποίηση και προέρχονται από τις Υπηρεσίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

να βελτιώσουμε την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των καρδιακών και
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων μας και να επιτρέψουμε την ανάπτυξη καινοτόμου και
αποτελεσματικής θεραπείας καρδιακών παθήσεων προς όφελος της δημόσιας υγείας,

να διεξάγουμε έρευνα για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας, για να
μετρήσουμε την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους, για να βελτιώσουμε τα μελλοντικά μας προϊόντα,
και σε σχέση με μελέτες αποδεικτικών στοιχείων πραγματικών περιπτώσεων, για στατιστικούς σκοπούς και
για ανάλυση για εμάς και τις συνδεδεμένες εταιρείες μας και για να αποκαλύψουμε σε τρίτους ερευνητές,
φορείς υγειονομικής περίθαλψης ή επαγγελματίες ή αρχές δημόσιας υγείας,

να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται και χρησιμοποιούνται η Εφαρμογή και οι Υπηρεσίες και
την αποτελεσματικότητά τους (συμπεριλαμβανομένων των δημογραφικών στοιχείων, όπως η γεωγραφία),

να επικυρώσει τη λειτουργικότητα και τις αναβαθμίσεις της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης και της βελτίωσης της ασφάλειας της Εφαρμογής και των
Υπηρεσιών και για την έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων
νέων και υφιστάμενων λειτουργιών και λειτουργικότητας και για τον έλεγχο και τη βελτίωση της Εφαρμογής,
των Υπηρεσιών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων της Abbo� για ανάπτυξη προϊόντων, ανάλυση
δεδομένων, στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας.

20. Καταγγελία

Η παρούσα Συμφωνία ισχύει με την αποδοχή της και θα παραμένει σε ισχύ εκτός εάν καταγγελθεί. Μπορείτε να διαγράψετε
την Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή όπως περιγράφεται στην ενότητα 15 της παρούσας Συμφωνίας. Η παρούσα Συμφωνία θα
τερματιστεί αμέσως και χωρίς πρόσθετη ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης ή/και αποτυχίας συμμόρφωσης με
οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση της παρούσας Συμφωνίας. Η Abbo� μπορεί επίσης να καταγγείλει ή να αναστείλει την
παρούσα Συμφωνία ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για οποιονδήποτε ή κανέναν λόγο. Η Abbo�
μπορεί να καταγγείλει ή να αναστείλει την παρούσα Συμφωνία εάν η Abbo� πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει ή συμπεριφερθεί
σε ασυμφωνία με το γράμμα ή το πνεύμα αυτής της Συμφωνίας. Η Abbo� μπορεί να καταγγείλει την παροχή υποστήριξης
για την Εφαρμογή εάν επιλέξετε να διακόψετε τη χρήση της Εφαρμογής ή ανά πάσα στιγμή, εάν δεν προσφέρονται πλέον η
Εφαρμογή, οι Υπηρεσίες ή/και το ICM.

Μετά από οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία ή αναστολή της παρούσας Συμφωνίας:

a. πρέπει να διακόψετε αμέσως όλες τις δραστηριότητες που επιτρέπονταν από την παρούσα Συμφωνία. Δεν θα
μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης της Εφαρμογής για
πρόσβαση σε δεδομένα. Τα παραπάνω δεν θα ισχύουν για Γερμανούς χρήστες στον βαθμό που απαγορεύεται από
τους ισχύοντες νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στη Γερμανία,

b. Η Abbo� μπορεί, χωρίς ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, να αναστείλει, να απενεργοποιήσει ή να
τερματίσει αμέσως την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή, τις πληροφορίες εγγραφής και όλα τα σχετικά υλικά, χωρίς
καμία υποχρέωση να παρέχει περαιτέρω πρόσβαση σε αυτά τα υλικά,

c. πρέπει να διακόψετε τη χρήση και να απεγκαταστήσετε και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα της Εφαρμογής και
της Τεκμηρίωσης και

d. όλα τα δικαιώματα που σας έχουν παραχωρηθεί βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
αδειών, θα παύσουν.

Για χρήστες στην Αλγερία: Σε περίπτωση που παραβιάσετε ή/και αποτύχετε να συμμορφωθείτε με τους όρους ή τις
προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, θα σας παρέχουμε προηγούμενη ειδοποίηση πέντε ημερών πριν από την
καταγγελία, προκειμένου να προβείτε σε αποκατάσταση της παράβασης, εκτός εάν η παραβίαση αυτή δεν μπορεί να
αποκατασταθεί ή η εκπλήρωση της υποχρέωσης καταστεί αδύνατη λόγω δικού σας σφάλματος ή άρνησης εκπλήρωσης των
υποχρεώσεών σας. Εάν η Abbo� καταγγείλει ή αναστείλει την παρούσα Συμφωνία, θα σας παρέχουμε προηγούμενη
ειδοποίηση πέντε ημερών σχετικά με την καταγγελία και θα σας αποζημιώσουμε για την καταγγελία σύμφωνα με την
υποχρεωτική νομοθεσία της Αλγερίας. Η Abbo� μπορεί να καταγγείλει ή να αναστείλει την παρούσα Συμφωνία εάν θεωρεί
ότι έχετε παραβιάσει ή συμπεριφερθεί ασύμφωνα με το γράμμα ή το πνεύμα αυτής της Συμφωνίας, αφού σας επιδώσει



προηγούμενη ειδοποίηση πέντε ημερών από την καταγγελία για την αποκατάσταση της παραβίασης, εκτός εάν η παραβίαση
αυτή δεν μπορεί να αποκατασταθεί ή η εκπλήρωση της υποχρέωσης καταστεί αδύνατη εξαιτίας δικού σας σφάλματος ή
άρνησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας. Η Abbo� μπορεί να καταγγείλει την παροχή υποστήριξης για την Εφαρμογή
εάν επιλέξετε να διακόψετε τη χρήση της Εφαρμογής ή ανά πάσα στιγμή, εάν η Εφαρμογή, οι Υπηρεσίες ή/και το ICM δεν
προσφέρονται πλέον, θα σας παρέχουμε προηγούμενη ειδοποίηση πέντε ημερών για την καταγγελία.

 

21. Αποποίηση εγγυήσεων

Η Εφαρμογή παρέχεται για να σας επιτρέπει να αποστέλλετε μεταδόσεις δεδομένων από το ICM σας χρησιμοποιώντας την
κινητή συσκευή σας στο Merlin.net™ PCN για πρόσβαση από τον πάροχο υγειονομικής σας περίθαλψης. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΛΗ Η
ΕΥΘΥΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΑΡΑΙΝΕΙ
ΕΣΑΣ. 

Η Εφαρμογή δεν προορίζεται για χρήση σε κινητή συσκευή που έχει τροποποιηθεί ή προσαρμοστεί για να καταργήσει, να
αντικαταστήσει ή να παρακάμψει τον εγκεκριμένο πυρήνα του κατασκευαστή, τη διαμόρφωση συστήματος ή τους
περιορισμούς χρήσης ή που παραβιάζει την εγγύηση του κατασκευαστή. Η χρήση της Εφαρμογής ενδέχεται να επηρεάσει
δυσμενώς τη λειτουργία άλλου λογισμικού και συσκευών. Οποιοδήποτε περιεχόμενο δημιουργείται για την, ή
περιλαμβάνεται στην, Εφαρμογή προορίζεται για την παροχή πληροφοριών που επιτρέπουν τη μετάδοση δεδομένων. Η
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΦΡΟΝΤΙΔΑ. 

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ABBOTT, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΤΡΙΤΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ» ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΙΤΕ ΘΕΣΜΙΚΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΤΥΧΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ABBOTT Ή ΑΠΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ABBOTT ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ή ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ Ή
ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΥ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ. ΟΥΤΕ Η ABBOTT ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ.

Παρότι εφαρμόζουμε τα εύλογα εμπορικά μέτρα για την προστασία Δεδομένα των δεδομένων, όπως κρυπτογράφηση των
δεδομένων κατά την τοπική αποθήκευσή τους στην Εφαρμογή και κατά τη μετάδοση μεταξύ ICM και της Εφαρμογής όταν
χρησιμοποιείται ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®1, δεν εγγυόμαστε το απόρρητο, την ασφάλεια, την αυθεντικότητα ή τη μη
καταστροφή των πληροφοριών που μεταδίδονται με ή αποθηκεύονται σε οποιοδήποτε σύστημα, κινητή συσκευή ή έξυπνη
συσκευή που περιέχει την Εφαρμογή και είναι συνδεδεμένη στο Internet. Η ABBOTT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ Ή ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, Η ABBOTT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ Ή
ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 

Η Abbo�, οι θυγατρικές της και οι τρίτοι πάροχοι ΔΕΝ εγγυώνται ότι οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται στην Εφαρμογή θα
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας ή ότι η λειτουργία της θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν λάθη θα
διορθώνονται. Το λογισμικό, όπως αυτό που χρησιμοποιείται στην Εφαρμογή, υπόκειται εγγενώς σε σφάλματα και πιθανή
ασυμβατότητα με άλλο λογισμικό και υλικό υπολογιστή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή για οποιεσδήποτε
εφαρμογές στις οποίες η αστοχία θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική ζημιά ή τραυματισμό σε άτομα και σε απτά ή άυλα
αγαθά. 

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ABBOTT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ Ή
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΟΥ Ή ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ Η ABBOTT



ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΣΤΟΧΙΑ ΑΥΤΗΣ. Η ABBOTT ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ή ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ABBOTT Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΚΔΟΧΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΑΤΗΣ Ή ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ.

Ορισμένες χώρες / πολιτείες / επαρχίες / δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων ή των
περιορισμών στη διάρκεια των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως οι παραπάνω αποποιήσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για
εσάς στο σύνολό τους. Στο βαθμό που η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί από εμάς να παρέχουμε εγγυήσεις, συμφωνείτε ότι το
αντικείμενο και η διάρκεια αυτής της εγγύησης πρέπει να παρέχεται στον ελάχιστο απαιτούμενο βαθμό με βάση αυτήν την
ισχύουσα νομοθεσία.

Για χρήστες σε Γερμανία και Ελβετία:  Εκτός από αυτήν την υποενότητα για τους χρήστες στη Γερμανία και την Ελβετία, η
ενότητα 21 δεν ισχύει για τους χρήστες στη Γερμανία και την Ελβετία. Αντ' αυτού, η Εφαρμογή και οι Υπηρεσίες παρέχονται
«όπως είναι» και «όπως διατίθενται» στους χρήστες στη Γερμανία και την Ελβετία. Ενώ επιδιώκουμε να αποφεύγουμε τους
εκτεταμένους χρόνους διακοπής λειτουργίας και σημαντικά εμπόδια στη χρηστικότητα της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών
στο μέτρο του δυνατού, δεν εγγυόμαστε την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα πρόσβαση και χρηστικότητα της Εφαρμογής ή
οποιωνδήποτε από τις λειτουργίες που περιέχονται σε αυτήν. Τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησής σας παραμένουν
ανεπηρέαστα από τα παραπάνω.

Για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο: Κανένα σημείο στην παρούσα ενότητα 21 δεν επηρεάζει τις νόμιμες εγγυήσεις όσον
αφορά την ικανοποιητική ποιότητα, την καταλληλότητα για σκοπό ή την ακρίβεια της περιγραφής.

Για χρήστες στην Αυστραλία: Τίποτα στην Ενότητα 21 δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις εγγυήσεις των
καταναλωτών στον Νόμο περί ανταγωνισμού και καταναλωτών του 2010 (Cth). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας
συνοδεύονται από εγγυήσεις οι οποίες δεν μπορούν να εξαιρεθούν υπό τον Αυστραλιανό Νόμο περί Καταναλωτών. Για
σημαντικές αστοχίες της υπηρεσίας, έχετε το δικαίωμα:

a. να ακυρώσετε τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μας και

b. για επιστροφή χρημάτων για το αχρησιμοποίητο τμήμα ή αποζημίωση για τη μειωμένη αξία του.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να επιλέξετε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση για μεγάλες αστοχίες σε προϊόντα. Εάν μια
αστοχία στα αγαθά ή σε μια υπηρεσία δεν ισοδυναμεί με μεγάλη αστοχία, έχετε το δικαίωμα να θέσετε την αστοχία υπό
διόρθωση σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν δεν γίνει αυτό, δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για τα αγαθά και να
ακυρώσετε τη σύμβαση για την υπηρεσία και να λάβετε επιστροφή χρημάτων για οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο τμήμα.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να αποζημιωθείτε για οποιαδήποτε άλλη εύλογα προβλέψιμη απώλεια ή ζημία από αστοχία των
αγαθών ή της υπηρεσίας.

Για χρήστες στην Αλγερία: Τίποτα σε αυτήν την Ενότητα 21 δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας:

a. να σας παρέχουμε εγγύηση για την Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 13 του νόμου 09-03 της 25ης
Φεβρουαρίου 2009 (όπως τροποποιήθηκε) σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και την καταστολή της
απάτης ή

b. για τυχόν ελαττώματα στην Εφαρμογή και τις Υπηρεσίες που προκύπτουν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά
την οποία η Εφαρμογή και οι Υπηρεσίες διατίθενται για πρώτη φορά σε εσάς, σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα
αριθ. 13-327 της 26ης Σεπτεμβρίου 2013 που καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για εφαρμογή της εγγύησης
αγαθών και υπηρεσιών. 

22. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα όρια της ευθύνης μας

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ABBOTT, ΟΙ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ, ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ,
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:

a. Για χρήστες στο Νιου Τζέρσεϋ: Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν εξαιρεί τέτοιες ζημίες, καθώς μπορούν να
αποκατασταθούν από τον καταναλωτή σύμφωνα με τη νομοθεσία του Νιου Τζέρσεϋ, εάν αρμόζει, που μπορεί να
περιλαμβάνει τον Νόμο περί ποινικών ζημιών του Νιου Τζέρσεϋ, τον Νόμο περί Ευθύνης Προϊόντων του Νιου
Τζέρσεϋ, τον Ενιαίο Εμπορικό Κώδικα του Νιου Τζέρσεϋ και τον Νόμο περί Απάτης Καταναλωτών του Νιου Τζέρσεϋ.



b. Για χρήστες στη Γερμανία: Η Abbo� θα είναι υπεύθυνη για τυχόν σοβαρή παραβίαση ουσιωδών συμβατικών
υποχρεώσεων (πρωταρχικές υποχρεώσεις). Οι πρωταρχικές υποχρεώσεις είναι συμβατικές υποχρεώσεις που θα
πρέπει να εκπληρώνονται ώστε να επιτρέπεται η καλή υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και μπορεί συχνά να
βασίζονται σε εσάς. Διαφορετικά η ευθύνη της Abbo� θα περιορίζεται σε περίπτωση βαριάς αμέλειας και σκόπιμου
παραπτώματος. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ευθύνης από μέρους της Abbo� λόγω ελαφριάς μορφής εξ αμελείας
παραβίασης των πρωταρχικών υποχρεώσεων ή ελαφριάς μορφής παραπτώματος από εξ υποκαταστάσεως
εκπροσώπους, η ευθύνη της Abbo� θα περιορίζεται στις τυπικά προβλεπόμενες ζημιές. Αυτό δεν θα επηρεάσει την
οποιαδήποτε υποχρεωτική νομική ευθύνη, συγκεκριμένα την ευθύνη της Abbo� που συνδέεται με απώλεια ζωής,
σωματικό τραυματισμό ή ασθένεια ή την ευθύνη της που συνδέεται με τον Γερμανικό νόμο περί ευθύνης προϊόντων.
Εκτός από αυτήν την υποενότητα που ισχύει για χρήστες στη Γερμανία, η ενότητα 22 δεν ισχύει για χρήστες που
βρίσκονται στη Γερμανία.

c. Για χρήστες σε ΗΒ και Ελβετία: Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει την ευθύνη μας για θάνατο ή
προσωπικό τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλειά μας ή σε δόλια διαστρέβλωση σε σχέση με την Εφαρμογή.

d. Για χρήστες στην Αυστραλία: Τίποτα στις ενότητες 21 ή 22 δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις
εγγυήσεις των καταναλωτών στον Νόμο περί ανταγωνισμού και καταναλωτών του 2010 (Cth). Ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εάν ο Νόμος περί Ανταγωνισμού και Καταναλωτών
2010 (Cth) ή οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία δηλώνει ότι υπάρχει εγγύηση όσον αφορά τα παρεχόμενα αγαθά ή
υπηρεσίες και η ευθύνη μας για παραβίαση αυτής της εγγύησης ενδέχεται να μην εξαιρείται αλλά μπορεί να είναι
περιορισμένη, η ευθύνη μας για τέτοια παραβίαση περιορίζεται, στην περίπτωση προμήθειας αγαθών,
αντικατάστασης αγαθών ή προμήθειας ισοδύναμων αγαθών ή επισκευής αγαθών, ή στην περίπτωση παροχής
υπηρεσιών, στην παροχή των υπηρεσιών ξανά ή στην πληρωμή του κόστους παροχής των υπηρεσιών ξανά.

e. Για χρήστες στην Αλγερία: Τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν αποκλείει την ευθύνη μας για ζημίες που
προκύπτουν από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) ούτε για ζημίες που προκύπτουν λόγω απάτης ή
βαριάς αμέλειας. Εκτός από τις περιπτώσεις απάτης ή βαρείας αμέλειας, θα είμαστε υπεύθυνοι μόνο για ζημίες που
ήταν προβλέψιμες κατά τη σύναψη της Συμφωνίας.

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή
ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ), ΓΙΑ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ
ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ
Ή/ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟ
ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΥΛΙΚΟΥ/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ Ή
ΑΛΛΩΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ABBOTT, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΠΟΤΥΧΕΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ,
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ.

Εκτός από τις πληροφορίες που μοιράζεστε με τον πάροχο υγειονομικής σας περίθαλψης μέσω της Εφαρμογής, όπου
επιλέγετε να κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που σχετίζονται με την
υγεία, από την Εφαρμογή με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών τρίτων, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε στον
μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ότι ούτε η Abbo� ούτε οι συνεργάτες της είναι υπεύθυνοι για την απόφασή
σας να κοινοποιήσετε ή/και να αποκαλύψετε τα προσωπικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που
σχετίζονται με την υγεία, και με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσετε την Abbo� και τους συνεταίρους της από οποιαδήποτε
ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη συλλογή ή άλλη επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από αυτά τα τρίτα
μέρη.

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, Η ΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ABBOTT, ΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ:

a. ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΛΛΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΗΤΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ Ή

b. ΟΠΟΥ ΑΡΜΟΖΕΙ, ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΣΤΑ 10,00 $ USD.



Ορισμένες άλλες χώρες/πολιτείες/περιφέρειες/δικαιοδοσίες ενδέχεται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εξαίρεση ή
τον περιορισμό της ευθύνης, συγκεκριμένες σιωπηρές εγγυήσεις ή παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες. Αποκλειστικά στον
βαθμό που αυτός ο νόμος ισχύει για εσάς, ορισμένες ή όλες οι παραπάνω αποποιήσεις, περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται
να μην ισχύουν για εσάς και ενδέχεται να έχετε ορισμένα πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

23. Αποζημίωση

Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε
και να προφυλάξετε από τυχόν ζημίες την Abbo�, τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και τα αντίστοιχα στελέχη, τους
διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους, τους εντολοδόχους και τους δικαιοπαρόχους από και
κατά οποιασδήποτε και κάθε αξίωσης, ζημίας, απαίτησης, ευθύνης, δικαστικής απόφασης, επιδίκασης, απώλειας, δαπάνης
και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρων και εμπειρογνωμόνων) που πραγματοποιούνται από τρίτο λόγω ή
σε σχέση με (i) την εκ μέρους σας χρήση ή δραστηριότητες σε σχέση με την Εφαρμογή και (ii) οποιαδήποτε παραβίαση ή
φερόμενη παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή των νόμων, των κανονισμών ή των δικαιωμάτων τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου από εσάς ή άλλους στο
νοικοκυριό ή τον οργανισμό σας ή άλλως σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων αμέλειας,
παράλειψης και εκούσιας κακής συμπεριφοράς. Για χρήστες στη Γερμανία:  Το δικαίωμά σας να αποδείξετε ότι δεν έχει
προκληθεί ζημιά δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω. 

24. Έλεγχοι εξαγωγής

Η Εφαρμογή υπόκειται σε περιορισμούς ελέγχου εξαγωγής των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
εμπάργκο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλων ομοσπονδιακών κανόνων και κανονισμών που περιορίζουν τις εξαγωγές. Δεν θα
διαθέσουμε εν γνώσει μας την Εφαρμογή σε εσάς εάν ισχύουν τα παρακάτω και επιβεβαιώνετε το αντίθετο: (α) διαμένετε ή
κατοικείτε ή αποτελείτε πολίτη οποιασδήποτε χώρας υπόκειται σε κυρώσεις κυβερνητικού εμπάργκο ή εμπορικές κυρώσεις
των Η.Π.Α. (δείτε h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις κυρώσεις των Η.Π.Α) ή (β) βρίσκεστε σε οποιαδήποτε από τις λίστες κυβέρνησης των ΗΠΑ
περιορισμένων τελικών χρηστών (για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένης της λίστας «Ειδικά οριζόμενοι υπήκοοι» που
διατίθεται στη διεύθυνση h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις που παρέχονται υπό ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία θα πρέπει να είναι γραπτές και να παραδίδονται
με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη στο Νομικό τμήμα, στη διεύθυνση Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St.
Paul, Minnesota 55117, USA. Εάν πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας παραδώσουμε κάποια γραπτή ειδοποίηση,
θα το πραγματοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (τη διεύθυνση του οποίου μας έχετε προηγούμενα παράσχει)
ή με προπληρωμένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση που μας έχετε παράσχει κατά το αίτημά σας για την εφαρμογή.

26. Παρεμβαίνουσες δυνάμεις

Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση
οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεών μας που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία, η οποία προκλήθηκε από ενέργεια ή
συμβάν που διέφυγε των εύλογων δυνατοτήτων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας στα δημόσια ή ιδιωτικά
τηλεπικοινωνιακά δίκτυα («Παρεμβαίνουσα δύναμη»). Εάν προκύψει κάποια παρεμβαίνουσα δύναμη που επηρεάζει την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας υπό την παρούσα Συμφωνία: (i) οι υποχρεώσεις μας υπό την παρούσα Συμφωνία
αναστέλλονται και ο χρόνος εκτέλεσης των υποχρεώσεών μας παρατείνεται κατά το διάστημα της παρεμβαίνουσας δύναμης
και (ii) θα καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για την ανεύρεση κάποιας λύσης με την οποία θα είναι δυνατή η
εκτέλεση των υποχρεώσεών μας υπό την παρούσα Συμφωνία παρά την παρεμβαίνουσα δύναμη.

27. Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Μπορούμε, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή σας, να εκχωρήσουμε, μεταβιβάσουμε, ανανεώσουμε,
παραχωρήσουμε ή να αναθέσουμε μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας υπό την παρούσα Συμφωνία
σε άλλον οργανισμό, αυτό όμως δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις μας υπό την παρούσα Συμφωνία.
Μπορείτε μόνο να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας υπό την παρούσα Συμφωνία σε άλλο άτομο, ύστερα
από γραπτή συγκατάθεσή μας.

28. Παραίτηση



Σε περίπτωση αποτυχίας της διεκδίκησης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών σας υπό την παρούσα Συμφωνία ή σε
περίπτωση μη επιβολής των δικαιωμάτων μας έναντι σας ή σε περίπτωση καθυστέρησης αυτών, δεν σημαίνει ότι
παραιτούμαστε των δικαιωμάτων μας έναντι σας και δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συμμορφωθείτε με τις εν λόγω
υποχρεώσεις. Σε περίπτωση παραίτησής μας ως προς την αθέτηση κάποιας υποχρέωσής σας, αυτό θα πραγματοποιηθεί
εγγράφως και δεν θα σημαίνει ότι παραιτούμαστε αυτομάτως από κάθε μελλοντική αθέτηση των υποχρεώσεών σας.

29. Διαιρετότητα

Καθένας από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας λειτουργεί ξεχωριστά. Αν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή
αποφασίσει ότι κάποιος από τους εν λόγω όρους είναι άκυρος, παράνομος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν
σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

30. Εφαρμοστέο δίκαιο

TΟι όροι της παρούσας Συμφωνίας διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Ιλλινόις των
Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιλογή διατάξεων νόμου. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ νόμων,
κανόνων και κανονισμών της αλλοδαπής και εκείνων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι νόμοι, οι κανόνες και οι κανονισμοί των
Ηνωμένων Πολιτειών θα διέπουν τη Συμφωνία στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Παρά τα προαναφερθέντα, σε περίπτωση
αθέτησης ή απειλούμενης αθέτησης των υποχρεώσεών σας σχετικά με την εμπιστευτικότητα ή την πνευματική ιδιοκτησία,
θα δικαιούμαστε δίκαιη αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων περιοριστικών μέτρων, ασφαλιστικών μέτρων, συγκεκριμένης
εκτέλεσης και οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης ενδέχεται να είναι διαθέσιμη από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας
δικαιοδοσίας. Συμφωνείτε ότι η παρούσα Συμφωνία θα είναι πλήρως εκτελέσιμη στην Πολιτεία του Ιλλινόις και συμφωνείτε
ότι ως δικαιοδοσία και έδρα ορίζονται τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Πολιτεία του
Ιλιννόις, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε σχέση με τυχόν διαδικασίες που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία ή
τη σχέση μεταξύ των συμβαλλόμενων της παρούσας. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών
για τις Συμβάσεις δεν διέπει την παρούσα Συμφωνία για τη διεθνή πώληση αγαθών.

Για χρήστες σε ΕΟΧ, ΗΒ και Ελβετία: Εκτός από αυτήν την ενότητα που ισχύει για τους χρήστες του ΕΟΧ, του ΗΒ και της
Ελβετίας, η ενότητα 30 της Συμφωνίας δεν θα ισχύει για χρήστες στον ΕΟΧ, το ΗΒ και την Ελβετία, εκτός από την περίπτωση
που η παρούσα Συμφωνία δεν διέπεται από τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη διεθνή πώληση
αγαθών. Για αυτούς τους χρήστες, ισχύει το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας διαμονής σας.

Για χρήστες στον ΕΟΧ: Η εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι μια διαδικασία όπου ένας ανεξάρτητος φορέας λαμβάνει
υπόψη τα γεγονότα μιας διαμάχης και επιδιώκει να την επιλύσει, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγετε στο δικαστήριο. Εάν
δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειριστήκαμε οποιαδήποτε καταγγελία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για χρήστες στην Αυστραλία: Τίποτα στην ενότητα 30 δεν εξαιρεί ή ισχυρίζεται ότι εξαιρεί την εφαρμογή του Νόμου περί
ανταγωνισμού και καταναλωτών του 2010 (Cth) κατά περίπτωση.

Για χρήστες στην Αλγερία: Εδρεύουμε στην Πολιτεία του Ιλλινόις. Κατά συνέπεια, ο νόμος που διέπει την παρούσα
Συμφωνία βασίζεται στη σύνδεσή μας με αυτήν τη δικαιοδοσία. Παρότι η παρούσα Συμφωνία υπόκειται στη δικαιοδοσία και
την έδρα των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων της Πολιτείας του Ιλλινόις, τίποτα στην παρούσα Συμφωνία δεν
θίγει την ικανότητα ενός μέρους να ασκήσει ή να υπερασπιστεί διαδικασίες σε οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο αρμόδιας
δικαιοδοσίας.

31. Συνολική συμφωνία

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και εμάς και αντικαθιστά και καταργεί όλες τις
προηγούμενες ή παράλληλες επικοινωνίες, συμφωνίες, υποσχέσεις, διασφαλίσεις, εγγυήσεις, διαβεβαιώσεις, προτάσεις και
συμφωνητικά μεταξύ μας, είτε γραπτά είτε προφορικά, σχετικά με το θέμα. Εσείς και εμείς συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει
επανόρθωση που να αφορά τυχόν δήλωση, διαβεβαίωση, διασφάλιση ή εγγύηση (διατυπωμένη αδόλως ή εξ αμελείας) που
δεν έχει οριστεί στην παρούσα Συμφωνία. Κάθε συμβαλλόμενος συμφωνεί ότι δεν θα έχει καμία αξίωση για αθώα ψευδή
δήλωση ή ανακρίβεια βάσει οποιασδήποτε δήλωσης στην παρούσα Συμφωνία. Σε περίπτωση διένεξης μεταξύ της αγγλικής
και οποιασδήποτε μη αγγλικής έκδοσης της παρούσας Συμφωνίας, προτεραιότητα θα έχει η αγγλική έκδοση. Οι ενότητες 5,
15, 19, 21, 22, 23 και 30 έως 34 θα συνεχίσουν να ισχύουν μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

32. Όροι που σχετίζονται με την Apple εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση iOS της Εφαρμογής

Εκτός από τους άλλους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, και παρά οτιδήποτε αντίθετο στην παρούσα
Συμφωνία, αυτή η πρόσθετη διάταξη ισχύει για τη χρήση της Εφαρμογής ώστε να είναι συμβατή με το λειτουργικό σύστημα



iOS της Apple Inc. («Apple»). Η Apple δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα Συμφωνία και δεν κατέχει και δεν είναι
υπεύθυνη για την Εφαρμογή. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση για την Εφαρμογή, εκτός εάν αρμόζει, για την επιστροφή
της τιμής αγοράς για αυτήν. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση ή για άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για την
Εφαρμογή και δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, απώλειες, υποχρεώσεις, ζημιές, κόστη ή έξοδα σε
σχέση με την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων ευθύνης προϊόντος τρίτων, αξιώσεις ότι η Εφαρμογή δεν
συμμορφώνεται με οποιαδήποτε ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση, αξιώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία
περί προστασίας των καταναλωτών ή παρόμοια νομοθεσία και αξιώσεις σχετικά με παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τυχόν απορίες ή παράπονα σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να απευθύνονται στην Abbo� σύμφωνα με την ενότητα Ειδοποιήσεις της παρούσας
Συμφωνίας. Η άδεια που σας παρέχεται στο παρόν περιορίζεται σε μια μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης της Εφαρμογής σε
ένα προϊόν με επωνυμία Apple με λειτουργικό σύστημα iOS της Apple και ανήκει ή ελέγχεται από εσάς ή όπως άλλως
επιτρέπεται από τους Κανόνες χρήσης που ορίζονται στους όρους υπηρεσίας του App Store της Apple. Πρέπει να
συμμορφώνεστε με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας τρίτου μέρους που ισχύει για εσάς κατά τη χρήση της Εφαρμογής,
όπως η συμφωνία υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων. Η Apple και οι θυγατρικές της είναι τρίτοι δικαιούχοι αυτής της
Συμφωνίας και, με την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας, θα έχουν το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί το
δικαίωμα) να επιβάλουν την παρούσα Συμφωνία εναντίον σας ως τρίτος δικαιούχος. Παρά τα ανωτέρω, το δικαίωμα της
Abbo� να συνάψει, να ακυρώσει ή να καταγγείλει οποιαδήποτε παραλλαγή, παραίτηση ή διακανονισμό βάσει της
παρούσας Συμφωνίας δεν υπόκειται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

33. Πρόσθετοι νομικοί όροι

a. Η παρούσα Συμφωνία δεν δημιουργεί, και δεν πρέπει να ερμηνευτεί, ότι δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση
συνεργασίας, κοινοπραξίας, εργοδότη-υπαλλήλου, πρακτορείου ή δικαιοπάροχου-δικαιοδόχου μεταξύ εσάς και της
Abbo�.

b. Εάν κάποια διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, η
διάταξη αυτή θα θεωρηθεί ότι μπορεί να διαχωριστεί από την παρούσα Συμφωνία και δεν θα επηρεάσει την
εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε εναπομένουσας διάταξης.

c. Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε εκ νέου άδεια χρήσης οποιουδήποτε ή όλων των
δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών σας βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεσή μας.

d. Μπορούμε να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να χορηγήσουμε δευτερεύουσα άδεια οποιουδήποτε ή όλων των
δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών μας βάσει της παρούσας Συμφωνίας χωρίς περιορισμούς.

e. Καμία παραίτηση από οποιοδήποτε μέρος οποιασδήποτε παραβίασης ή αθέτησης βάσει της παρούσας Συμφωνίας
δεν θα θεωρείται παραίτηση από προηγούμενη ή μεταγενέστερη παραβίαση ή αθέτηση.

f. Όλοι οι όροι που ορίζονται στον ενικό αριθμό θα έχουν τις ίδιες έννοιες όταν χρησιμοποιούνται στον πληθυντικό
αριθμό, όπου ενδείκνυται και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε χρήση του όρου
«συμπεριλαμβανομένων» ή παραλλαγές αυτού στην παρούσα Συμφωνία θα ερμηνεύεται σαν να ακολουθείται από
τη φράση «ενδεικτικά».

g. Οι ειδοποιήσεις προς εσάς (συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων για αλλαγές στην παρούσα Συμφωνία)
μπορούν να γίνουν μέσω ανάρτησης στην Εφαρμογή ή μέσω e-mail (συμπεριλαμβανομένων σε κάθε περίπτωση των
συνδέσμων) ή μέσω τακτικής αλληλογραφίας. Χωρίς περιορισμό, μια έντυπη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας και
κάθε ειδοποίησης που παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που
βασίζονται ή σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία στον ίδιο βαθμό και υπό τους ίδιους όρους με άλλα
επιχειρηματικά έγγραφα και αρχεία που δημιουργήθηκαν αρχικά και διατηρούνται σε έντυπη μορφή.

h. Η Abbo� δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παράλειψη εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης λόγω
οποιασδήποτε αιτίας πέραν του ελέγχου της.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας αντίθετη προς τον
νόμο, η διάταξη αυτή θα αλλάξει και θα ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι της αρχικής διάταξης στον
μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα παραμένουν σε
πλήρη ισχύ.

34. Κλικ του κουμπιού «Αποδοχή»

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΟΧΗ» Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:



ΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΑΞΗ ΣΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΙΣΧΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΑΛΛΩΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΛΛΟΥ ΑΤΟΜΟΥ, ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΑΤΟΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΤΟΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΑΛΛΟΝ
ΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, Ή ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ, ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΣΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ
ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΠΟΔΟΧΗ» ΚΑΙ
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Το ™ υποδεικνύει ένα εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών Abbo�.

Το ‡ υποδεικνύει εμπορικό σήμα άλλου κατασκευαστή, που αποτελεί ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του.

© 2021 Abbo�.  Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Τέλος Συμφωνίας.



[1]
 Το Bluetooth είναι κατατεθέν εμπορικό σήμα της Bluetooth SIG, Inc.


