
Rakendus myMerlin™
MOBIILIRAKENDUSE PRIVAATSUSTEATISE JA NÕUSOLEKU KOKKUVÕTE

Versiooni kuupäev:  aprill 2021
 

Abbo� pakub rakendust myMerlin™ („rakendus“), mis edastab andmed patsiendihoolduse võrku Merlin.net™ („Merlin.net“)
(koos „teenused“), et teie arst või kliinik saaks teile paigaldatud südamemonitori eemalt jälgida ja teile ravi osutada. 
Pacese�er, Inc. (Abbo� e�evõte) pakub teenust Merlin.net.

Oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Selles privaatsustea�ses ja nõusolekus („privaatsustea�s“) selgitatakse,
kuidas me teenuste jaoks teie isikuandmeid käsitleme ja mida teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks teeme.  Mõistame, et
selles privaatsustea�ses on palju teavet.  Soovime esitada teile lühikese ja hõlpsas� kä�esaadava kokkuvõ�e sellest, kuidas
teie isikuandmeid käsitleme, kaitseme, säilitame, hoiustame ja avalikustame. Lisateavet vt allpool jao�stest +Teenuste teave
ja +Isikuandmete turve.
 
SEE KOKKUVÕTE EI OLE TÄIELIK. PEATE LUGEMA ALLPOOL TOODUD PRIVAATSUSTEATISE ASJAKOHASEID JAOTISI, ET MÕISTA
TÄIELIKULT, KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME.

Kasutame rakenduse seadistamisel isiklikku teavet, mis sisaldab teie sünnikuupäeva ja seadme seerianumbrit.  Kasutame teie
e-pos� aadressi või telefoninumbrit südamemonitori sidumise ajal auten�mise eesmärgil.  See rakendus edastab teavet teie
seadmest meile ja kui võtate ühendust meie klienditeenindusega, säilitame eraldi kirje teie tehnilise toe taotluse kohta.
 Kasutame ka teie tervishoiuteenuse osutaja poolt Merlin.net-i sisestatud isikuandmeid.  Lisateavet vt allpool jao�stest
+Isikuandmete kogumine ja töötlemine ja +Riigipõhised sä�ed.

Kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 1) teile teenuste pakkumiseks; 2) seaduslike kohustuste, sealhulgas
meditsiiniseadme ohutuse, kvaliteedi ja täiustamisega seotud kohustuste täitmiseks; 3) teadustöö tegemiseks, kui
isikuandmete isikusamasus on eemaldatud, need on pseudonüümitud, koondatud ja/või anonüümseks muudetud, nii et need
ei tuvasta teid nime järgi.  Teeme uuringuid, et mõista, kuidas meie tooteid ja teenuseid kasutatakse, nende tõhususeks ja
tegeliku tõendusmaterjali uuringuteks.  Lisateavet vt allpool jao�stest +Kuidas Abbo� kasutab teie isiklikku teavet,
+Meditsiiniseadmed ja muud seaduslikud nõuded, +Teadustöö, ja +Isikuandmete säilitamine.
 
Me piirame rangelt seda, kellega me teie isikuandmeid jagame, ega müü seda kunagi kolmandatele pooltele kaubanduslike
hüvede saamiseks.  Jagame isikuandmeid oma siduse�evõtetega abistamiseks teenuste toe ja tehnilise abi pakkumises,
kooskõla eesmärgil, uuringute tegemiseks või tõrkeotsingu/diagnos�ka ja laiema analüüsi tegemiseks, et tuvastada
süsteemseid probleeme. Lisateavet vt allpool jao�stest +Kuidas avaldame teie isikuandmeid ja +Abbo� juurdepääs
isikuandmetele teie tervishoiuteenuse osutajale teenuste osutamisel.

Kui teie asukoht annab teile teatud õigused seoses teie isikuandmetega, vastame sellistele päringutele.  Lisateavet vt jao�sest
+Kuidas üksikkasutajad pääsevad juurde isikuandmetele ja kuidas saab neid parandada ning teie õigused.
 
Hoiustame teenustega seotud isikuandmeid serverites, mis asuvad Ameerika Ühendriikides. Lisateavet vt allpool jao�stest
+Andmete hoiustamine ja +Isikuandmete piiriülene edastamine. Lisaks soovitame vaadata jao�st +RIIGIPÕHISED SÄTTED,
kuna seal võivad asuda lisasä�ed, mis rakenduvad olenevalt teie elukohariigist.
 
Esmajärjekorras võtke ühendust ja suunake kõik teenusega seotud päringud kliinikule.  Kui kliinik osutab teile terviseabi, on
kliinik teie isikuandmete vastutav andmetöötleja.  Oleme teie isikuandmete volitatud töötleja nende nimel, et pakkuda teile ja
teie kliinikule teenuseid.  Kui teil on mis tahes privaatsusega seotud küsimusi või kommentaare, võite võ�a meiega ühendust
e-pos� aadressil privacy@abbo�.com. Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, võite võ�a ühendust meie Euroopa
andmekaitseametnikuga või kohaliku andmekaitseasutusega. Nii Abbo� Euroopa andmekaitseametniku kontaktandmed kui
ka muu kasulik kontak�eave on kä�esaadavad veebisaidil www.EU-DPO.abbo�.com. Lisateavet vt jao�sest +Kontakt.
 
Kui uuendame seda privaatsustea�st oluliste muudatustega, teavitame teid e-pos� teel või rakenduse järgmisel kasutamisel
rakenduse kaudu.  Lisateavet vt allpool jao�sest +Selle privaatsustea�se muudatused.



myMerlin™
MOBIILIRAKENDUS PRIVAATSUSTEATIS JA NÕUSOLEK

Versiooni kuupäev:  aprill 2021
 

Pacese�er, Inc. (Abbo� e�evõte) pakub patsiendihalduse võrgus�kku Merlin.net™ („Merlin.net“).  Abbo� pakub
mobiilirakendust myMerlin™ („rakendus“) (koos nimetatakse Merlin.net-i ja rakendust „teenusteks“).  Selles
privaatsustea�ses tähistavad viited „Abbo�“, „me“, „meie“ ja „meie oma“ Abbo� e�evõtete gruppi, mille peakorter asub
aadressil Abbo� Park, Illinois, Ameerika Ühendriigid.

Tunnustame andmekaitse ja privaatsuse tähtsust ning oleme pühendunud isikuandmete, sealhulgas tervisega seotud teabe
kaitsmisele. Selles privaatsustea�ses kirjeldatakse, kuidas Abbo� kogub ja kasutab teenuste kasutamisel teie isikuandmeid.

Lugege see privaatsustea�s enne selle rakenduse kasutamiseks registreerumist hoolikalt läbi, kuna see keh�b teie
isikuandmete, sealhulgas Abbo� ja teatud siduse�evõtete tervisega seotud andmete töötlemise, edastamise ning
salvestamise kohta, nagu on allpool kirjeldatud. See keh�b ka teie siduse�evõtete ja meie töötlejate poolt teie isikuandmete
töötlemise kohta, kui seda on vaja selle rakendusega seotud klienditeeninduse probleemi lahendamiseks.

See privaatsustea�s ei keh� isikuandmetele, mida töötlevad või koguvad teised Abbo� siduse�evõ�ed või tütare�evõ�ed või
mida kogutakse teiste meetodite kaudu, näiteks teised Abbo� veebisaidid, teised Abbo� klienditeeninduse kõnekeskused. 
Nende meetodite abil töödeldud või kogutud isikuandmetele võivad keh�da ars�poolse Merlin.net-i kasutamise ja muud
privaatsuspolii�kad.
 
Registreerudes ja seda rakendust kasutades nõustute selle privaatsustea�sega ja teete järgmist:

kinnitate, et olete selle privaatsustea�se vastuvõtmiseks täisealine;
nõustute kas enda või teise isiku nimel, kelle suhtes teil on keh�vad volitused seda privaatsustea�st seaduslikult
aktsepteerida.

SELLE PRIVAATSUSTEATISE JA NÕUSOLEKUGA NÕUSTUDES KINNITATE SÕNASELGELT, ET SELLE RAKENDUSE NING TEENUSTE
KASUTAMISELE RAKENDUB SEE PRIVAATSUSTEATIS JA SELLES PRIVAATSUSTEATISES KIRJELDATUD ISIKUANDMETE,
SEALHULGAS TERVISEGA SEOTUD TEABE, TÖÖTLEMINE JA EDASTAMINE.
 
KUI ELUKOHARIIGI SEADUS SEDA NÕUAB, TÄHENDAB NUPU „NÕUSTUN“ VÕI „OLEN NÕUS“ KLÕPSAMINE, ET ANNATE
SÕNASELGE NÕUSOLEKU OMA ISIKUANDMETE, SEALHULGAS TERVISEGA SEOTUD ISIKUANDMETE, TÖÖTLEMISEKS NING
TEIE ISIKUANDMETE EDASTAMISEKS ABBOTTI SERVERITELE, MIS ASUVAD AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES.
 
TEIE NÕUSOLEK ANTAKSE TEIE VABAL TAHTEL JA TUNNUSTATE, ET TEIL EI OLE SEADUSLIKKU KOHUSTUST ANDA ABBOTTILE
ISIKUANDMEID.
 
+Teave meie kohta

Abbo� on rakenduse, implanteeritava südamemonitori Confirm Rx™ („ICM“) ja ICM-i Jot Dx™ tootja.

Merlin.net-i pakkuja on Pacese�er, Inc. (St. Jude Medical, LLC filiaal ja Abbo� Laboratories täielikus omandis olev
siduse�evõte) aadressiga 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Ameerika Ühendriigid.

Teie tervishoiuteenuse osutaja on teie isikuandmete vastutav andmetöötleja teile terviseabi osutamise eesmärgil. Teie
tervishoiuteenuse osutaja vastutab selle eest, kuidas selliseid andmeid töödeldakse, ja peab tagama, et teenuste kaudu
edastatud andmed oleks kooskõlas kohalduvate privaatsus- ja andmekaitseseadustega. Mõiste „vastutav andmetöötleja“
põhineb selle definitsioonil Euroopa Majanduspiirkonna, Ühendkuningriigi ja Šveitsi andmekaitseseadustes ning vajaduse
korral on sellel muudes teie elukohariikides keh�vates andmekaitse- ja eraelu puutumatust käsitlevates õigusak�des
sätestatud võrdväärne tähendus.

Abbo� on isikuandmete vastutav töötleja, kui me kasutame isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 1) teile teenuste
pakkumiseks; 2) seaduslike kohustuste, sealhulgas meditsiiniseadme ohutuse, kvaliteedi ja täiustamisega seotud kohustuste
täitmiseks; 3) teenustega seoses teadustöö tegemiseks. Lisateavet vt jao�sest +Kuidas Abbo� kasutab teie isiklikku teavet.

+Teenuste teave



Merlin.net on kaughooldussüsteem, mis sisaldab teie ICM-ist teenuste kaudu edastatud teavet.

Teenused võimaldavad ICM-ist kogutud ja rakenduse kaudu üles laaditud teabe kiiret ning automaatset edastamist Abbo�
privaatsesse ja turvalisse andmebaasi. Tervishoiuteenuse osutaja näeb Merlin.net-i kaudu, millal teie süda hakkab teistmoodi
lööma.  Rakendus saadab teie südame andmed tervishoiuteenuse osutaja määratud sätete alusel teie kliinikusse.  Teenused
aitavad teie tervishoiuteenuste osutajal jälgida teie südamerütmi ja kohandada ravi, ilma et peaksite kliinikut isiklikult
külastama.

Mobiilseade peab olema ühendatud Wi-Fi-võrguga või mobiilse andmesidega ja peate kasutama rakendust, et
tervishoiuteenuse osutaja saaks teie südame andmeid eemalt jälgida.  Enne teenuste kasutamist peab tervishoiuteenuse
osutaja teid Merlin.net-is registreerima.  Kui olete rakenduses sisestanud oma sünnikuupäeva ja ICM-i seerianumbri, võib olla
vajalik ak�veerimiskoodi hankimine, mille saate valida, et see teile saadetaks.  Kui olete selle ak�veerimiskoodi rakendusse

sisestanud, peate ICM-i rakendusega sidumiseks tagama, et Bluetooth®-i
[1]

 juhtmeta tehnoloogia oleks SEES.  Hoidke suvand
Teavitused olekus SEES, et saada seisundi uuendusi ja meeldetuletusi. Rakendus teavitab teid, kui seadistamine on lõppenud.

Regulaarsete ajavahemike järel loob rakendus ICM-iga ühenduse ja edastab teavet ICM-i töötamise kohta.  Rakendus edastab
teavet teie südamerütmi kohta ka tervishoiuteenuse osutajale, kes saab teie südamerütmi jälgimiseks teateid ja värskendusi
ning saab Merlin.net-i sisse logida.  

+Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine

Rakendust kasutades kogutakse järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid:

ICM-i seerianumber ja teie sünnikuupäev;

teie e-pos� aadress ja/või telefoninumber, et saaksime saata teile ak�veerimiskoodi;

päeva, kuu ja kellaaja teabe saadetakse teie ICM-ist Merlin.net-i;

teave teie ICM-i nime ja mudeli numbri kohta;

korralised aruanded, mis näitavad, kuidas teie ICM suhtleb rakendusega ja kuidas rakendus suhtleb Abbo� serveritega
pärast viimast aruannet;

teave rakenduse jõudluse kohta, sh krahhiaruanded;

perioodilised logiaruanded, mis salvestavad rakenduse tegevuse pärast viimast hoolduse aruannet.

Rakendus seostab ja edastab andmed teie ICM-ist Merlin.net-i. Merlin.net-iga seotud teenused sisaldavad isiklikku lisateavet,
sh tervisega seotud andmeid, mida teie tervishoiuteenuse osutaja sisestab teile Merlin.net-i patsiendiprofiili loomisel. See
isiklik teave võib hõlmata teie telefoninumbrit või e-pos� aadressi, ICM-i mudelit ja seerianumbrit ning teisi valikulisi välju,
muu hulgas sugu, rass, eelistatud keel, kliinilised kommentaarid ja teie ICM-i toimimine, ravi ja edastuste kuupäevad, teave
teie seisundi kohta, kliiniku määratud patsiendinumber või muu patsiendi tuvastaja. Teie tervishoiuteenuse osutaja võib teie
eest sisestada ka erakorralise kontak�siku andmed. Abbo� võib vajada teenuste toetamiseks ja hooldamiseks juurdepääsu
nendele isikuandmetele.
 
+Kuidas teie tervishoiuteenuse osutaja kasutab teie teavet

Teie tervishoiuteenuse osutaja kogub teie isikuandmeid osana teie ravist ja sisestab teie andmed Merlin.net-i. Teie
tervishoiuteenuse osutaja kasutab teenuseid teie ICM-i ja südamerütmi jälgimiseks.
 
Teie tervishoiuteenuse osutaja või kliinik töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

ars�abi (sh pideva ravi) osutamiseks, jälgides teie ICM-i ja teie südamerütmi, et abistada neid teile ars�abi osutamisel;

Abbo�le teie isikuandmete edastamiseks, et pakkuda teenustele tehnilist tuge, sealhulgas tehnilise ja kliinilise toe
saamiseks, näiteks abi teenuste vigade kõrvaldamise, täiendamise, veaotsingu või andmete tõlgendamisega, ja

kui see on muul viisil kohalduvate seadustega e�e nähtud.

+Abbo� juurdepääs isikuandmetele teie tervishoiuteenuse osutajale teenuste osutamisel

Töötleme teie isikuandmeid volitatud töötlejana teie tervishoiuteenuse osutaja või kliiniku nimel.  Selline töötlemine toimub
teie tervishoiuteenuse osutaja või kliiniku juhiste järgi ja on seotud järgmiste eesmärkidega:



osutada teie tervishoiuteenuse osutajale teenuseid teie ICM-i, südamerütmi ja sümptomite jälgimiseks;

pakkuda teie tervishoiuteenuse osutajale tehnilist ja kliinilist tuge, näiteks abi silumisel, täiendamisel või tõrkeotsingul;
või

kui teie tervishoiuteenuse osutaja on selleks loa andnud, hankimaks juurdepääsu teie terviseteabele, et aidata neil teie
ICM-ist edastatud andmeid tõlgendada.

Olenevalt teie asukohast võime pakkuda teie tervishoiuteenuse osutajale või kliinikule tugiteenuseid järgmistes asukohtades:
Rootsis; mujal Euroopas, eri� juhul, kui tegutseme teie elukohariigis, või muudes Ameerika Ühendriikides ja Malaisias
asuvates tugikeskustes. Võime kasutada ka muid kolmandaid pooli, et pakkuda teie tervishoiuteenuse osutajale ja kliinikule
tehnilist või kliinilist tuge.  Kui kasutame teie tervishoiuteenuse osutajale või kliinikule tugiteenuste osutamise abistamiseks
mis tahes kolmandat poolt, võtame kasutusele piisavad meetmed teie isikuandmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja
turvalisuse tagamiseks.
 
Mõiste „volitatud töötleja“ põhineb selle definitsioonil Euroopa Majanduspiirkonna, Ühendkuningriigi ja Šveitsi
andmekaitseseadustes ning vajaduse korral on sellel muudes teie elukohariikides keh�vates andmekaitse- ja eraelu
puutumatust käsitlevates õigusak�des sätestatud võrdväärne tähendus.
 
+Kuidas Abbo� kasutab teie isiklikku teavet
 
Abbo� töötleb teie isikuandmeid, sealhulgas teie südamega seotud isikuandmeid, jälgijana järgmistel eesmärkidel:

et osutada teile teenuseid rakenduse lõppkasutaja litsentsilepingu kohaselt;

et säilitada kirje sellest, kui võtate Abbo�ga otse teenustega seoses ühendust;

et pakkuda teie tervishoiuteenuse osutajale või kliinikule teenust, sealhulgas teie ICM-iga seotud kliendituge;

kui see on nõutav meditsiiniseadmete kasutamist ja klassifitseerimist reguleerivate kohalduvate seadustega,
sealhulgas meditsiiniseadmete turustamisjärgse järelevalve, kvaliteedijuh�mise, sealhulgas tootearenduse ja -
parandamise, ohutuse, jõudluse ja valvsuse eesmärgil;

vajaduse korral õigusnõuete kehtestamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

kui see on muul viisil kohalduvate seadustega e�e nähtud.

Kui teie tervishoiuteenuse osutaja loob Merlin.net-is teile patsiendiprofiili ja kui seda nõuab kohalduv seadus, andsite
Abbo�le sõnaselge nõusoleku teie isikuandmete isikusamasuse eemaldamiseks, pseudonüümimiseks, koondamiseks ja/või
anonüümseks muutmiseks uuringu eesmärgil. Lisateavet vt jao�sest +Teadustöö.
 
Mõiste „vastutav andmetöötleja“ põhineb selle definitsioonil Euroopa Majanduspiirkonna, Ühendkuningriigi ja Šveitsi
andmekaitseseadustes ning vajaduse korral on sellel muudes teie elukohariikides keh�vates andmekaitse- ja eraelu
puutumatust käsitlevates õigusak�des sätestatud võrdväärne tähendus.

+Andmete hoiustamine

Saame rakenduse ja ICM-i edastatud andmed enne nende salvestamist Ameerika Ühendriikides asuvatesse Merlin.net-i
serveritesse.  Kui teie isikuandmeid majutatakse muus riigis kui teie elukohariik, võivad neile kohalduda ka vastuvõtva riigi
seadused, mis ei pruugi olla samaväärsed teie elukohariigi seadustega. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme rakendanud
asjakohased turvameetmed ja -kontrollid. Kuigi Ameerika Ühendriikides keh�vad patsiendi terviseteavet reguleerivad
seadused, ei pruugi need seadused olla samaväärsed teie elukohariigi privaatsus- või andmekaitseseadustega.

Vt ka +Isikuandmete turve ja +Isikuandmete piiriülene edastamine.

+Meditsiiniseadmed ja muud seaduslikud nõuded

Abbo� võib kasutada isikuandmeid, kui see on seadusega nõutud, ja võimaluse korral eemaldame isikusamasuse,
pseudonüümime, koondame ja/või muudame teabe anonüümseks, et täita oma seaduslikke kohustusi meditsiiniseadme
tootjana. Abbo� hoiab seda teavet turvaliselt ja seda ei kasutata teie isiku tuvastamiseks teie nime või e-pos� aadressi järgi,
välja arvatud juhul, kui meil on seaduslik kohustus see teave lisada. Kui isikuandmete sellist kasutamist nõuab seadus, ei vaja
me nõusolekut.
 
Seaduslikud nõuded, mille täitmiseks Abbo� seda teavet kasutab, on järgmised:



tagada ICM-i jätkuv ohutus ja mis tahes edasine areng;

jälgida ja parandada meditsiiniseadmete ning -süsteemide kvalitee�, turvalisust ja tõhusust;

täienduste kontrollimiseks ning Merlin.net-i ja/või sellega seotud mobiilirakenduste ohutuse ja turvalisuse tagamiseks;

laiemaks analüüsimiseks, et tuvastada süsteemseid probleeme rahvatervise huvides;

meditsiiniseadmete, sealhulgas uute ja olemasolevate funktsioonide ning funktsionaalsuse uurimiseks, arendamiseks
ja katsetamiseks ning Merlin.net-i ja/või seotud mobiilirakenduste katsetamiseks ning parandamiseks tootearenduse
eesmärgil;

kui see on muul viisil kohalduvate seadustega e�e nähtud, sealhulgas selleks, et reageerida mis tahes pädevale
reguleerivale asutusele, õiguskaitseorganile, valitsusasutustele, tegeleda riikliku julgeoleku või epideemiatega,
kohtumenetlusega, kohtukorraldusega, valitsuse taotlusega või meie kohtuprotsessiga või kaitsta meie klien�de,
üldsuse, Abbo� või teiste isikute turvalisust, õigusi või vara ning kasutada, kehtestada või kaitsta Abbo� seaduslikke
õigusi või kui me usume, et on vaja uurida, ennetada või võ�a meetmeid seoses ebaseadusliku tegevusega,
pe�usekahtlusega, olukordadega, millega kaasneb potentsiaalne oht mis tahes isiku turvalisusele, selle
privaatsustea�se rikkumisega või tõenditena kohtuvaidluses, milles me osaleme.

 
Kasutame mõisteid „isikusamasuse eemaldamine“ ja „pseudonüümimine“ samas tähenduses. Ameerika Ühendriikide
tervisekindlustuse kaasaskantavust käsitlevas seaduses (HIPAA) kirjeldatakse eemaldatud isikusamasusega teavet teabena,
mille puhul „ei ole põhjendatud alust arvata, et seda teavet saab kasutada isiku tuvastamiseks“. EL-i üldises
andmekaitsemääruses (GDPR) (2016/679) määratletakse pseudonüümimist „isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et
isikuandmeid ei saa enam täiendavat teavet kasutamata seostada konkreetse andmesubjek�ga“. Anonüümseks tehtud
andmed on teave, mis ei ole seotud isikuga ja millest isikut ei ole võimalik tuvastada, ning sellised andmed jäävad tavaliselt
andmekaitse- ja privaatsusseadustest välja.
 
GDPR-i kohta lisateabe saamiseks vt allpool jao�st +Euroopa majanduspiirkond, Ühendkuningriik, Kaimanisaared, Šveits ja
Tai.

+Teadustöö
Kui kohaldatavad seadused seda nõuavad, on teie tervishoiuteenuse osutaja saanud teie selgesõnalise nõusoleku, et saaksime
piiratud eesmärkidel uurimiseks teie isikuandmete isikusamasuse eemaldada või neid pseudonüümida, koondada ja/või
anonüümseks muuta. 

Kui andmekogumit kasutatakse teadustöö eesmärgil, ei sisalda andmed teie nime, aadressi, telefoninumbrit ega e-pos�
aadressi. Me võtame meetmeid tagamaks, et ei oleks mõistlikku alust, mille alusel saaks eemaldatud isikusamasusega või
pseudonüümitud andmeid kasutada teie individuaalseks tuvastamiseks. Teadustööks kasutatavad andmed võivad hõlmata
ICM-i mudelit ja seerianumbrit, intervalle implantaadi kuupäeva ja järgnevate visiidikuupäevade vahel, paigaldamise kuupäeva
ning demograafilisi andmeid, nagu elukoht ja vanus.

Teeme uuringuid, kasutades neid anonüümseks muudetud andmeid, koondandmeid või sta�s�lisi andmeid järgmistel
eesmärkidel:

parandada meie südame- ja meditsiiniseadmete ning -süsteemide kvalitee�, turvalisust ja tõhusust ja võimaldada
rahvatervise huvides välja töötada uuenduslik ning tõhus südamehaiguste ravi;

sta�s�ka ja analüüsimise eesmärgil uuringute tegemiseks ning nende avaldamiseks kolmandatele uurimisasutustele,
tervishoiuasutustele, tervishoiutöötajatele või tervishoiuame�le;

hindamaks teenuste tõhusust ja nende pakkumist ning kasutamist;

teenuste funktsionaalsuse ja täienduste kontrollimiseks, sealhulgas selliste teenuste ohutuse ning turbe jälgimiseks ja
parandamiseks;

meditsiiniseadmete, sealhulgas uute ja olemasolevate funktsioonide ja funktsionaalsuse uurimiseks, arendamiseks ja
katsetamiseks, ning teenuste ja meie meditsiiniseadmete katsetamiseks ja täiustamiseks tootearenduse,
andmeanalüüsi, sta�s�ka ja uuringute eesmärgil;

rahvatervise huvides, sealhulgas juhul, kui teenused ja meditsiiniseadmed on meditsiinilise hüvi�se saamise
�ngimuste kohased või kui nendega seoses keh�b muu sotsiaalkindlustuse, kindlustuse või riikliku rahastamise õigus.

Kui teil palutakse kunagi kliinilises katses osaleda ja kui kohalduv seadus seda nõuab, palutakse teil anda uuringukohale enne
sellise katse toimumist eraldi teadev nõusolek ning teie osalemine on täies� vabatahtlik.  Selles jao�ses esitatud uuring ei ole
seotud kliinilises katses osalemisega.



GDPR-i kohta lisateabe saamiseks vt allpool jao�st +Euroopa majanduspiirkond, Ühendkuningriik, Kaimanisaared, Šveits ja
Tai.

+Isikuandmete säilitamine

Teie ICM-ist kogutud teavet säilitatakse maksimaalselt seitse (7) aastat alates teie viimase edastuse kuupäevast (st
kuupäevast, mil kasutate ICM-i ja/või rakendust viimast korda), välja arvatud seadusega nõutud juhtudel.

Jao�ses +Teie teabe kustutamine Merlin.net-ist selgitatakse, mida peate tegema, et teie tervishoiuteenuse osutaja või kliinik
kustutaks teie teabe patsiendihalduse võrgus�kust Merlin.net.

+Kuidas meie isikuandmeid avaldame

Võime jagada teie isikuandmeid järgmiselt:

Jagame isiklikku teavet kolmandate tarnijatega ainult teenuste pakkumiseks, haldamiseks, majutamiseks ja
toetamiseks. Näiteks kui anname teie isikuandmeid kolmandatele tarnijatele, kes aitavad meil teenuseid osutada,
peavad nad hoidma teie isikuandmeid konfidentsiaalsena ja turvalisena ning kasutama teie isikuandmeid minimaalses
vajalikus ulatuses.

Võimaluse korral kasutab Abbo� süsteemivigadest teatamiseks kolmandast poolest teenusepakkujaid, et saaksime
teenuseid toetada ja täiustada ning sellistel juhtudel ei hõlma taolistele kolmandatele pooltele saadetav teave teie
isikuandmete kasutamist.

Android nõuab rakenduste Bluetooth®-i1 seadmetega ühendamiseks asukohateenuste lubade andmist. Google’i
asukohateenused sisaldavad funktsioone, mis koguvad kasutaja täpseid asukohaandmeid, sealhulgas GPS-signaale,
seadme andurite teavet, Wi-Fi-pääsupunk�teavet ja mobiilimas� ID-sid. Google kogub seda teavet, kui kasutaja annab
juurdepääsu oma asukohale.  Lisateavet Google’i nende andmete privaatsuspõhimõtete kohta leiate Androidi
tugiteenuse veebisaidilt. Me ei kasuta teie isikuandmeid, mis on saadud Google’i asukohateenustest.

Me ei müü ega litsentsi teie isikuandmeid kolmandatele pooltele, välja arvatud seoses tootesarja või divisjoni müügi,
ühinemise või üleandmisega, et ostja saaks jätkata teile teenuste osutamist. Kahtluste väl�miseks ei müü me kunagi
teie isikuandmeid kolmandatele pooltele kaubanduslikel eesmärkidel.

Võime jagada tuvastamata, pseudonüümitud, koondatud ja/või anonüümseks muudetud teavet oma siduse�evõtete,
teie tervishoiuteenuse osutaja või kliiniku, kolmanda poole teadlaste ning riiklike tervishoiuasutuste või
kindlustusandjatega, et näidata teenuste tõhusust või meditsiinilise hüvitamise tõestuseks. Seda teavet ei kasutata teie
individuaalseks tuvastamiseks.

Jätame endale õiguse avaldada teie isikuandmeid, et vastata valitsusasutuste volitatud teabepäringutele, tegeleda
riikliku julgeoleku olukordadega või kui seadus seda muul viisil nõuab. Lisaks, kui seadus seda lubab või nõuab, võime
avaldada ka teilt kogutud teavet, kui peame vajalikuks uurida, ennetada või võ�a meetmeid seoses ebaseadusliku
tegevuse, pe�usekahtluse, olukordadega, mis võivad ohustada mis tahes isiku turvalisust, selle privaatsustea�se
rikkumistega või tõenditena kohtuvaidluses, millesse oleme kaasatud. Teie isikuandmetele võivad keh�da välisriigi
seadused ja need võivad olla kä�esaadavad välisriikide valitsustele, kohtutele, õiguskaitseasutustele ja reguleerivatele
asutustele.

+Isikuandmete turvalisus

Abbo� on teenustes rakendanud asjakohased turbekontrollid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku
hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, avalikustamise või juurdepääsu eest.

ICM-ist saadud teave krüp�takse enne edastamist, et tagada selle turvalisus ja konfidentsiaalsus. Teenustel on mitmesugused
turvameetmed, mis tagavad patsiendiprofiili turvalisuse ja ennetavad volitamata juurdepääsu teie isikuandmetele või nende
avaldamist. Ainult tervishoiuteenuse pakkuja või kliiniku volitatud isikutel, sh nende volitatud personalil, on juurdepääs teie
patsiendiprofiilile ning seda üksnes kordumatute ID-de ja paroolidega. Abbo� on rakendanud mitmesuguseid turva- ja
juurdepääsukontrolle tagamaks, et pseudonüümitud, koondatud ja tuvastamata andmetele pääseksivad juurde ainult Abbo�
volitatud isikud.

Kasutame Bluetooth®1 4.0 või uuemat juhtmevaba tehnoloogiat erinevate isikuandmete kogumite edastamiseks
meditsiiniseadmete ja iOS-i või Androidi seadmete vahel. ICM-ist tehtud mõõtmistega seotud teave edastatakse Bluetooth-
tehnoloogia kaudu.



Pidage meeles, et teenused ei pruugi korrapäraste hooldusperioodide ajal saadaval olla.

+Isikuandmete piiriülene edastamine

Teenuste kaudu kogutud andmed edastatakse Ameerika Ühendriikidesse ja neid hoitakse seal. Ameerika Ühendriikide
andmekaitseseadused ei pruugi kaitsta isikuandmeid samal määral nagu Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi või teie elukohariigi
seadused.  Teie isikuandmed edastatakse ELi Šveitsi heakskiidetud lepingu tüüp�ngimuste alusel.  Samu� annate sõnaselge
nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks Abbo� serveritesse Ameerika Ühendriikides.

Kui võtate meiega otse ühendust ja taotlete tehnilist tuge, võivad teie isikuandmed (sh tervishoiuga seotud andmed) olla
kä�esaadavad meie kaughooldusmeeskondadele Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus või Malaisias (edastused
Malaisiasse ei keh� Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi või Šveitsi elanike kohta).  Abbo� e�evõ�esisestele andmeedastustele
keh�b andmeedastust käsitlev leping, mis tagab piisavad kaitsemeetmed.
 
KASUTADES SEDA RAKENDUST JA TUNNUSTADES SEDA PRIVAATSUSTEATIST NING NÕUSOLEKUT, TEAVITAME TEID TEIE
ISIKUANDMETE EDASTAMISEST AMEERIKA ÜHENDRIIKIDESSE, ROOTSI JA/VÕI MALAISIASSE (EDASTAMINE MALAISIASSE EI
KEHTI EUROOPA LIIDU, ÜHENDKUNINGRIIGI VÕI ŠVEITSI ELANIKELE) NING TEIE ISIKUANDMETE, SEALHULGAS TERVISEGA
SEOTUD TEABE KÄTTESAADAVUSEST, MIDA VÕIDAKSE ERAKORRALISTEL ASJAOLUDEL NÕUDA TEIE VÕI TEIE ARSTI ESITATUD
TUGITEENUSE TAOTLUSTELE VASTAMISEKS. NEED RIIGID EI PRUUGI PAKKUDA TEIE ISIKUANDMETE SAMAVÄÄRSET KAITSET
NAGU ANDMEKAITSE- VÕI PRIVAATSUSSEADUSED TEIE ELUKOHARIIGIS.
 
+Kuidas Abbo� turundus- ja muud materjali saadab

Me ei saada teile teadlikult reklaami ega turundusega seotud teavet, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud meilt saada
seda tüüpi teateid seoses meie teiste toodete ja teenustega.  
 
Abbo� ega tema siduse�evõ�ed ega litsentsiandjad ei saada teadlikult lastele reklaami ega turundusega seotud teavet.
 
Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele pooltele otseturunduseks.
 
Pange tähele, et võime saata teile mi�e turundusega seotud teavet vajalike rakenduste ja teenuste värskenduste või
tooteohutusega seotud probleemide kohta.
 
+Kuidas Abbo� kaitseb laste privaatsust

Tervishoiuteenuse osutaja või kliinik saab lapsi keskkonnas Merlin.net registreerida. Vanem/eestkostja võib igal ajal peatada
lapse isikuandmete, sealhulgas tervisega seotud teabe kogumise, võ�es ühendust tervishoiuteenuse osutaja või kliinikuga ja
taotledes konto kustutamist. See toiming kustutab lapsega seotud Merlin.net-i konto, kuid säilitame koondatud ja eemaldatud
isikusamasusega andmeid ning peame võib-olla säilitama teatud isikuandmeid seaduse nõuete kohaselt.

+Kuidas üksikkasutajad pääsevad juurde isikuandmetele ja kuidas saab neid parandada ning teie
õigused

Mis tahes andmekaitse või privaatsusõiguste kasutamiseks peate esmalt pöörduma oma tervishoiuteenuse osutaja või kliiniku
poole. Me ei saa parandada ega muuta ühtegi ICM-ist üleslaaditud näitu.

Olenevalt teie elukohariigist võib teil olla õigus järgmisele: a) pääseda juurde teie kohta hoitavatele isikuandmetele; b) nõuda,
et parandaksime teie kohta hoitavad ebatäpsed isikuandmed; c) kustutada mis tahes teie kohta hoitavad isikuandmed; d)
piirata teie kohta hoitavate isikuandmete töötlemist; e) olla vastu teie kohta hoitavate isikuandmete töötlemisele; ja/või f)
saada meile teie nõusolekul edastatud isikuandmed struktureeritud ja üldkasutatavas masinloetavas vormingus või lasta
sellised isikuandmed edastada teisele e�evõ�ele. Arvestage, et seadusega ei nõuta Abbo�lt teiste e�evõtetega tehniliselt
ühilduvate süsteemide kasutuselevõ�u ega hooldamist. Abbo�l ei pruugi olla võimalik teie isikuandmeid otse teisele
e�evõ�ele edastada.

Lastel võib olla ka õigus tutvuda nende kohta kogutud isikuandmetega. Kui saame lapse vanemalt/eestkostjalt taotluse lapse
isikuandmetele juurdepääsuks, võime vastata otse lapse vanemale/eestkostjale või soovitada tal võ�a ühendust oma lapse
ars� või kliinikuga. Püüame ala� teha kindlaks isiku, kes otsib juurdepääsu lapse andmetele, olgu see siis lapse enda või
vanema või eestkostja kaudu.



Nende õiguste kasutamise taotlemiseks võtke esmajärjekorras ühendust oma tervishoiuteenuse osutaja või kliinikuga, kes on
ars�abi osutamise eesmärgil teie isikuandmete vastutav töötleja. Võite pöörduda meie poole, kui oleme teie isikuandmete
vastutav töötleja, kasutades mõnda jao�ses + Kontakt kirjeldatud viisi.

+Teie teabe kustutamine Merlin.net-ist

Kui teile on implanteeritud ICM, saab teie tervishoiuteenuse osutaja teid jälgida ainult Merlin.net-i kaudu. Seega, kui otsustate
end Merlin.net-is mi�e registreerida, mõjutab see teie tervishoiuteenuse osutaja võimet teie seisundit jälgida ja võib
mõjutada tema võimet teid ravida.
 
Kui soovite lasta oma info Merlin.net-ist kustutada, võite võ�a ühendust oma tervishoiuteenuse osutaja või kliinikuga. Kui
taotlete oma teabe kustutamist Merlin.net-ist ja teil on endiselt ICM, ei saa teie tervishoiuteenuse osutaja teie südamerütmi
eemalt jälgida. Pange tähele, et kui teie tervishoiuteenuse osutaja või kliinik kustutab teie info Merlin.net-ist, säilitame
koondandmed ja anonüümseks muudetud andmed ning peame võib-olla säilitama teatud isikuandmed, mida seadus nõuab.

+ Kontakt

Kui teil on küsimusi, muresid või kaebusi oma isikuandmete töötlemise kohta terviseabi osutamise eesmärgil või soovite
kasutada oma andmekaitseõigusi, pöörduge otse oma tervishoiuteenuse osutaja või kliiniku poole. 
 
Kui teil on küsimusi, kommentaare või kaebusi meie privaatsuspõhimõtete kohta, võtke meiega ühendust, klõpsates mõnel
meie veebisaidil linki „Contact Us“ (Kontakt) või saates meile e-kirja aadressil cnprivacy@abbo�.com. Teine võimalus on meile
kirjutada aadressil:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, Ameerika Ühendriigid
 
Lisateavet EMP, Ühendkuningriigi ja Šveitsi kasutajate kohta leiate järgmistest piirkondlikest kontaktandmetest.
 
Brasiilias elavad kasutajad: Kui teil on küsimusi, kommentaare või kaebusi meie privaatsuspõhimõtete kohta või kui soovite
kasutada oma õigusi, mis on toodud jao�ses +Kuidas üksikkasutajad pääsevad juurde isikuandmetele ja kuidas saab neid
parandada ning teie õigused, võtke meiega ühendust, klõpsates mõnel meie veebisaidil linki „Contact Us“ (Kontakt) või saates
e-kirja aadressil meie kohalikule andmekaitseametnikule Juliana Ruggierole aadressil privacybrasil@abbo�.com. Teine
võimalus on meile kirjutada aadressil:
 
A�n: Juliana Ruggiero, privaatsusametnik
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Igas meile adresseeritud kirjas peab sisalduma e-pos� aadress, mida selles rakenduses registreerumiseks kasutasite, ja
taotluse üksikasjalik selgitus.
 
+ Selle privaatsustea�se muudatused

See privaatsustea�s vaadatakse regulaarselt üle. Kui teeme oma privaatsuspõhimõtetes olulisi muudatusi, kajastab neid
muudatusi selle privaatsustea�se uuendatud versioon. Teid teavitatakse privaatsustea�se muudatustest e-pos� teel või
rakenduse kaudu, kui seda järgmisel korral kasutate.

Piiramata keh�vatest seadustest tulenevaid õigusi, jätame endale õiguse seda privaatsustea�st e�e teatamata ajakohastada ja
muuta, kajastades tehnoloogia arengut, seaduste ja määruste muudatusi ning äritavasid sellisel määral, mis ei muuda selles
privaatsustea�ses kirjeldatud privaatsuspõhimõ�eid.

+ RIIGIPÕHISED SÄTTED

+ USA

Abbo� tegutseb teie tervishoiuteenuse osutaja äripartnerina, tehes selle rakenduse teile kä�esaadavaks seaduse Health
Insurance Portability and Accountability Act (USA tervisekindlustuse teisaldatavuse ja jälitatavuse seadus) kohaselt (ühiselt
„HIPAA“). Seega reguleerib selle rakenduse kaudu kogutavaid isikuandmeid, sealhulgas tervisega seotud andmeid, HIPAA ja



võime kasutada ning avaldada teie isikuandmeid kooskõlas meie äripartneri kohustustega ja selles privaatsustea�ses ja
nõusolekus kirjeldatud viisil.

+ California

California tsiviilseadus�ku paragrahv 1798.83 lubab California osariigi elanikel nõuda teatud e�evõtetelt, kellega California
elanikul on sõlmitud ärisuhe, nimekirja kõigist kolmandatest isikutest, kellele e�evõte on vahetult eelnenud kalendriaasta
jooksul avalikustanud teatud isikut tuvastavaid andmeid otseturunduse eesmärgil. Abbo� on kohustatud vastama kliendi
taotlusele vaid üks kord kalendriaasta jooksul. Taotluse esitamiseks saatke kiri aadressil Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude
Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  Kinnitage oma taotluses, et olete California elanik, ja esitage meie vastuse saamiseks
keh�v California aadress. Pidage meeles, et California privaatsusõigused ei keh� kogu teabe jagamisele ja meie vastus sisaldab
ainult seadusega reguleeritud teabe jagamist.
 
Kui teil on küsimusi seoses Abbo� poolse California tarbijaõiguste seaduse (California Consumer Privacy Act, CCPA) järgimise
ja oma õigustega CCPA alusel, vt veebisai� h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+ Argen�na

Seaduse nr 25.326 järelevalveasutusel Public Informa�on Access Agency on pädevus lahendada kõiki süüdistusi ja kaebusi,
mille on esitanud isikud, kelle õigusi keh�vate andmekaitseseaduste rikkumine on mõjutanud.
 
+ Austraalia

Kui soovite esitada kaebuse privaatsusseaduse, Austraalia privaatsuspõhimõ�e (Australian Privacy Principle, APP) või meile
kohalduva privaatsuskoodeksi rikkumise kohta või kui teil on küsimusi meie privaatsustea�se või teie isikuandmete
käsitsemise viisi kohta, võtke meiega eespool antud kontaktandmete kaudu ühendust ning võtame mõistlikke meetmeid
uurimiseks ja teile vastamiseks.
Kui te pärast seda protsessi meie vastusega rahul ei ole, võite esitada kaebuse teabevoliniku büroole (Office of the
Informa�on Commissioner). Vastavad kaebuse vormid leiate lehelt h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints või
võ�es ühendust teabevoliniku bürooga. Tõenäoliselt ei avalda me teie isikuandmeid välismaal, välja arvatud juhul, kui see on
lubatud 1988. aasta seadus Privacy Act (Privaatsusseadus) (Cth), välja arvatud juhul, kui oleme teile kirjalikult teisi� teatanud.
Võime edastada teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse. Nõustute sellise avaldamisega ja nõustute, et selle nõusoleku
andmisega kaotab Australian Privacy Principle (Austraalia privaatsuspõhimõte) 8.1 keh�vuse ja me ei pea rakendama
mõistlikke meetmeid tagamaks, et välismaine saaja nende andmetega seoses APP-sid ei riku.
 
+Brasiilia

Selle privaatsustea�se värskenduste korral, mis nõuavad uut nõusoleku kogumist, teavitatakse teid meile antud
kontaktandmete kaudu.
 
Nõusolek: teie tervisega seotud isikuandmete töötlemiseks peate rakenduste kasutamiseks andma Abbo�le kinnitava
nõusoleku. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võ�a, võ�es meiega ühendust e-pos� aadressi privacy@abbo�.com kaudu.
 
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus. Abbo� töötleb teie teavet seaduses Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
sätestatud järgmise õigusliku aluse põhjal:

nõusolek töödelda tervisega seotud teavet, kui loote rakenduse konto teenustega seotud teabe salvestamiseks;

nõusolek töödelda tervisega seotud teavet, kui võtate vajaduse korral ühendust meie klienditoega, et saaksime vastata
teie küsimustele või teie tugiteenusetaotlusele, näiteks mis tahes toimivusprobleemide tõrkeotsing või vajaduse korral
teie teabe jagamine meie kolmandast poolest isikuandmete töötlejatega teenuseprobleemide lahendamiseks;

nõusolek, kui jagate meiega mobiilseadmest rakenduse kaudu oma diagnos�ka-/tõrkeotsinguandmeid (sh tervisega
seotud andmeid), et saaksime vajaduse korral teie tugiteenusetaotlusele vastata (nt diagnos�ka ja
toimivusprobleemide tõrkeotsing);

nõusolek, kui jagate oma isikuandmeid, sealhulgas tervisega seotud teavet, meie kolmandast poolest partneritega;

Abbo� põhjendatud ärihuvid ja nõusolek andmete isikusamasuse eemaldamise, pseudonüümimise, koondamise
ja/või anonüümseks muutmise ajal, et paremini mõista, kuidas te teenustega suhtlete ja neid kasutate.

Teie õigused. Kui soovite kasutada mõnda oma jao�ses pealkirjaga + Üksikisikust kasutajate juurdepääs isikuandmetele ja
andmete parandamine ning teie õigused kirjeldatud õigust ja pöördute meie poole e-kirja teel, lisage e-kirja teemareale



vastav pealkiri (näiteks „Parandustaotlus“ või „Juurdepääsutaotlus“ või muu kohalduv õigus). Anname endast parima, et
vastata kõikidele mõistlikele taotlustele õigeaegselt või kõige hiljem kooskõlas mis tahes keh�vate juriidiliste nõuetega. Teil on
õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele, kui te pole rahul mis tahes aspek�ga seoses oma isikuandmete
töötlemisega Abbo� poolt.
 
+ Hiina (välja arvatud Hongkong, Macau ja Taiwan)

Käesoleva privaatsustea�sega nõustudes kinnitate, et teid on teavitatud ja olete andnud sõnaselge nõusoleku oma
isikuandmete (sealhulgas isikukoodi ja tervisega seotud andmete) kogumiseks ja isikuandmete kasutamiseks kogu selle
dokumendi sisu ulatuses.  Alla 14-aastaste kasutajate puhul peab nõusoleku andma nende eestkostja. Kui avastame, et alla
14-aastase alaealise isikuandmeid on kogutud ilma tema eestkostja nõusolekuta, püüame vastavad andmed võimalikult
kiires� kustutada.  Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võ�a, võ�es ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga. Pidage
meeles, et nõusoleku tühistamine mõjutab teie tervishoiuteenuse osutaja võimalusi teie seadet eemalt jälgida ja võib
mõjutada teie ravi.  Kui tühistate oma nõusoleku, säilitab Abbo� koondandmed ja anonüümseks muudetud andmed ning
peame võib-olla säilitama teatud isikuandmed, mida seadus nõuab.

 
Teatud olukordades ei ole me seadusega kohustatud teie isikuandmete, sealhulgas tervisega seotud andmete kogumiseks või
kasutamiseks teie nõusolekut hankima, kui teie isikuandmete, sealhulgas tervisega seotud andmete, kogumine või kasutamine
on:

seotud seadustest ja määrustest tulenevate kohustuste täitmisega;

otseselt seotud riigi julgeoleku või riigikaitsega;

otseselt seotud avaliku julgeoleku, rahvatervise või oluliste avalike huvidega;

otseselt seotud kriminaaluurimise, süüdistuse esitamise või kohtuprotsessiga või kohtuotsuse täitmisega jne.;

vajalik üksikisikute põhiõiguste ja huvide (nagu õigus elule ja varale) kaitsmiseks, kui nõusoleku saamine ei ole
võimalik;

seotud isikuandmetega, mille teie, teie patsiendid või nende eestkostjad (alla 14-aastaste laste puhul) on avaldanud;

seotud isikuandmetega, mis on saadud õiguspärastest avalikest allikatest, näiteks õiguspärastest uudisereportaažidest
või valitsuse avalikust teabest;

vajalik lepingu allkirjastamiseks ja täitmiseks teie, teie patsiendi või (alla 14-aastase patsiendi puhul) patsiendi
eestkostja nõudmisel või

vajalik pakutavate toodete või teenuste ohutu ja stabiilse toimimise tagamiseks, näiteks toodete või teenustega seotud
tehniliste probleemide avastamiseks ja lahendamiseks.

Lisaks muudele käesoleva privaatsustea�se kohastele õigustele on teil järgmised täiendavad õigused.

Õigus vaidlustada otsus, mis põhineb üksnes automa�seeritud töötlemisel. Teatud �ngimustel on teil õigus keelduda
ainult automa�seeritud töötlemisel põhineva otsuse tegemisest (ilma inimese sekkumiseta).

Kui teil on küsimusi või soovite seoses oma isikuandmetega (sealhulgas tervisega seotud andmetega) mõnda neist õigustest
kasutada, võtke esmalt ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga. Kui võtate meiega ühendust, teeme teie
tervishoiuteenuse osutajaga koostööd ja anname endast parima, et vastata kõigile mõistlikele päringutele õigeaegselt ja
keh�vate seadusenõuete kohaselt. Kui saame 3 kuu jooksul korduvaid taotlusi, võime võ�a mõistlikku haldustasu. Oluliste
muudatuste korral selles privaatsustea�ses võime muudatused avaldada avaliku teadaandena.
 
Teie õiguste kasutamise taotlusi, mille meile esitate, ei pruugita töödelda, kui need on põhjendamatud või korduvad. Me ei
saa teie taotlust töödelda, kui:

teie taotlus on seotud meie kohalduvatest seadustest ja määrustest tulenevate kohustustega;

teie taotlus on otseselt seotud riikliku julgeoleku või riigikaitsega;

teie taotlus on otseselt seotud avaliku julgeoleku, rahvatervise või oluliste avalike huvidega;

teie taotlus on otseselt seotud kriminaaluurimise, süüdistuse esitamise, kohtuotsuse tegemise ja täitmisega;

on piisavalt tõendeid, et taotlus on esitatud pahatahtlikult või õigusi kuritarvitades;

teie taotlusele vastamine kahjustaks oluliselt teie või teiste isikute või organisatsioonide seaduslikke huve või

teie taotlus on seotud meie ärisaladustega.



Välja arvatud juhul, kui kustutamine on seadusega nõutav või kui seda nõuate, võib Abbo� säilitada mis tahes isikuandmeid,
sealhulgas tervisega seotud andmeid, mille meile esitate, et parandada rakendust kasutavatele patsien�dele mõeldud
ravijuhiseid ja Abbo� südamega seotud tooteid.
 
Meie poolt Hiinas (välja arvatud Hongkongis, Macaus ja Taiwanis) koostatud ja kogutud isikuandmeid, sealhulgas tervisega
seotud andmeid, säilitatakse Hiinas (välja arvatud Hongkongis, Macaus ja Taiwanis). Arvestades, et Abbo� tegutseb kogu
maailmas, võidakse teie isikuandmeid edastada väljaspool Hiinat asuvatele üksustele (v.a Hongkong, Macau ja Taiwan).

 
Meil on olemas põhjalik turbeprogramm, mis järgib iga� teie isikuandmete, sealhulgas tervisega seotud teabe kaitsmiseks
kohalduvaid seadusi ja valdkonna tavasid. Rakendame kõiki äriliselt mõistlikke meetmeid, väl�maks selliste isikuandmete,
sealhulgas tervisega seotud andmete, kogumist, mis ei ole selles privaatsustea�ses sätestatud eesmärkidega seotud, ja
säilitame teie isikuandmeid, sealhulgas tervisega seotud andmeid, ainult allpool nimetatud säilitamisaja jooksul või pikema
perioodi jooksul, kui seda nõuavad kohalduvad seadused. Ajakohastame ja avaldame teavet turberiskide kohta ning
isikuandmete turvalisuse mõjuhinnanguid keh�vate seaduste kohaselt.
 
Teie isikuandmetega, sealhulgas tervisega seotud andmetega, seotud turbejuhtumi korral teavitame teid keh�vates seadustes
nõutud aja jooksul e-pos� teel või muude olemasolevate kontaktandmete kaudu, edastades üldist teavet juhtumi ja selle
võimaliku mõju kohta, kirjeldades parandusmeetmeid, mida oleme rakendanud ja kavatseme rakendada, ning nõuandeid
riskide maandamise ja mõju leevendamise kohta. Võime sellisest juhtumist ja parandusmeetmetest vajaduse korral
reguleerivale asutusele teatada.
 
+Euroopa Majanduspiirkond, Ühendkuningriik, Kaimanisaared, Šveits ja Tai

Oma teenuseid ars�le või kliinikule pakkudes töötleme teie isikuandmeid volitatud töötlejana ja meil võib olla juurdepääs teie
terviseandmetele, et pakkuda teie ars�le või kliinikule tehnilist ja kliendituge. 
 
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus. Abbo� töötleb teie isikuandmeid, sealhulgas teie tervisega seotud isikuandmeid,
vastutava töötlejana järgmistel GDPR-is sätestatud õiguslikel alustel:

kui see on vajalik teie tervishoiuteenuse osutaja abistamiseks haiguse diagnoosimisel nendega sõlmitud lepingu
kohaselt ja kui see on vajalik lepingu täitmiseks, et pakkuda teile lõppkasutaja litsentsilepingu alusel rakendust;

teie nõusolekul ja vajaduse korral lepingu (lõppkasutaja litsentsilepingu) täitmiseks, et registreerida teie kontakte
Abbo�ga, kui võtate Abbo�ga otse ühendust;

vajaduse korral, et osutada teie tervishoiuteenuse osutajale teenuseid, sealhulgas kliendituge, vastavalt nendega
sõlmitud lepingule;

vajaduse korral, et osutada oma tervishoiuteenuse osutajale teenuseid vastavalt nendega sõlmitud lepingule ja
rahvatervise huvides, kui seda nõuavad meditsiiniseadmete kasutamist ja klassifitseerimist reguleerivad ELi või
siseriiklikud õigusak�d, sealhulgas seoses meditsiiniseadmete müügijärgse järelevalve, kvaliteedijuh�mise, sealhulgas
tootearenduse ja -parenduse, ohutuse, toimivuse ja valvsusega;

vajaduse korral õigusalaste nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ning

kui see on kohaldatava õigusega nõutavate oluliste avalike huvide seisukohast muul viisil vajalik.

Kui teie tervishoiuteenuse osutaja koostas Merlin.ne�s teile patsiendiprofiili, andsite Abbo�le sõnaselge nõusoleku teie
isikuandmete tuvastamiseks, anonüümseks muutmiseks, koondamiseks ja/või anonüümseks muutmiseks uuringu läbiviimise
eesmärgil. Teeme uuringuid, kasutades neid anonüümseks muudetud andmeid, koondandmeid või sta�s�lisi andmeid
järgmistel eesmärkidel:

rahvatervise valdkonnas üldsuse huvides meie seadmete ja süsteemide kvaliteedi parandamiseks ning turvalisuse ja
tõhususe suurendamiseks ja südamega seotud haiguste uuendusliku ning tõhusa ravi võimaldamiseks;

sta�s�ka ja analüüsimise eesmärgil uuringute tegemiseks ning nende avaldamiseks kolmandatele uurimisasutustele,
tervishoiuasutustele, tervishoiutöötajatele või tervishoiuame�le;

Abbo� põhjendatud ärihuvides teenuste tõhususe ning nende osutamise ja kasutamise viisi hindamiseks;

Abbo� põhjendatud ärihuvides teenuste funktsionaalsuse ja täienduste kontrollimiseks, sealhulgas selliste teenuste
ohutuse ja turvalisuse jälgimiseks ning parandamiseks;

seadmete, sealhulgas uute ja olemasolevate funktsioonide ja funktsionaalsuse uurimiseks, arendamiseks ja
katsetamiseks, ning teenuste ja seadmete katsetamiseks ja täiustamiseks tootearenduse, andmeanalüüsi, sta�s�ka ja



uuringute eesmärgil;

rahvatervise huvides, sealhulgas juhul, kui teenused ja seadmed on meditsiinilise hüvi�se saamise �ngimuste kohased
või kui nendega seoses keh�b muu sotsiaalkindlustuse, kindlustuse või riikliku rahastamise õigus.

Lisateavet vt jao�sest +Teadustöö.
 
Töötleme teie isikuandmeid ka andmetöötlejana ja teeme seda teie tervishoiuteenuse osutaja nimel. Teie tervishoiuteenuse
osutaja töötleb teie isikuandmeid Euroopa Liidu või riiklike seaduste kohaselt järgmistel õiguslikel alustel:

ars�abi (sh pideva ravi) osutamiseks, jälgides teie seadet ja teie seisundit, et ars�abi osutamine oleks lihtsam;

Abbo�le teie isikuandmete edastamiseks, et pakkuda teenustele tehnilist tuge, sealhulgas tehnilise ja kliinilise toe
saamiseks, näiteks abi teenuste vigade kõrvaldamise, täiendamise, veaotsingu või andmete tõlgendamisega, ja

kui Euroopa Liidu või riiklike seadustega on teisi� e�e nähtud.

„GDPR“ on andmekaitse üldmäärus (2016/679) seoses ELi liikmesriikide rakendusak�dega ja Ühendkuningriigi puhul
Ühendkuningriigi 2018. aasta andmekaitseseadus, arvestades keh�vat versiooni.  Kui me oleme lisanud ülaltoodud riigi, mis
asub väljaspool Euroopa Liitu, siis on seda tehtud põhjusel, et sellistes riikides keh�vad GDPR-iga sisuliselt sarnased või
peaaegu samaväärsed seadused.
 
Andmeedastus. Teenuste kaudu kogutud andmed edastatakse Ameerika Ühendriikidesse ja neid hoitakse seal. Kui taotlete
tehnilist tuge, on teie isikuandmed (sh tervisega seotud andmed) kä�esaadavad meie kaughooldusmeeskondadele USA-s või
Rootsis.  Teie isikuandmed edastatakse ELi lepingu tüüp�ngimuste alusel.  

Andmekaitseametnik. Euroopa andmekaitseametniku kontaktandmed koos muu kasuliku kontak�eabega on kä�esaadavad
aadressil www.eu-dpo@abbo�.com.
Teie õigused. Kui soovite kasutada mõnda oma jao�ses pealkirjaga + Üksikisikust kasutajate juurdepääs isikuandmetele ja
andmete parandamine ning teie õigused kirjeldatud õigust ja pöördute meie poole e-kirja teel, lisage e-kirja teemareale
vastav pealkiri (näiteks „Parandustaotlus“ või „Juurdepääsutaotlus“ või muu kohalduv õigus). Anname endast parima, et
vastata kõikidele mõistlikele taotlustele õigeaegselt või kõige hiljem kooskõlas mis tahes keh�va juriidilise nõudega. Teil on
õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele, kui te pole rahul mis tahes aspek�ga seoses oma isikuandmete
töötlemisega Abbo� poolt.
 
+ ELi esindajad

Pacese�er, Inc. on nimetanud oma esindajateks järgmised e�evõ�ed:
 

Riik Esindaja nimi Esindaja aadress

Austria,
Rumeenia

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

Belgia,
Luksemburg

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

Bulgaaria,
Horvaa�a,
Küprose Vabariik,
Tšehhi Vabariik,
Island, Lä�,
Malta, Slovakkia,
Sloveenia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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



Riik Esindaja nimi Esindaja aadress

Kreeka Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company 
(kaubanimi: Abbo� Medical Hellas
Ltd.)  Kreeka keeles: Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης ja ärinimi
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Ungari Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (lühendatud nimi: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

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

Poola Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

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

 
+ Ühendkuningriik

Euroopa Liidust lahkumise seaduse 2020 kohaselt jätkatakse Ühendkuningriigis Euroopa Liidu seaduste kohaldamist kuni 31.
detsembrini 2020. Rakendame teie isikuandmete edastamisel Ameerika Ühendriikidesse asjakohaseid meetmeid nende
kaitsmiseks.  Meie kohalik esindaja on Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90
8AJ, Ühendkuningriik.
 
+ Alžeeria, Tšiili, Colombia, Maroko, Pakistan, Panama, Paraguay, Saudi Araabia, Trinidad & Tobago ja Tuneesia

Abbo� vajab teie nõusolekut teie isikuandmete üldiseks töötlemiseks. Kui nõustute käesoleva privaatsustea�se �ngimustega,
käsitletakse seda siin kirjeldatud isikuandmete töötlemisega nõustumisena. Kui soovite oma Merlin.net-i konto kustutada,
võtke ühendust oma tervishoiuteenuse osutaja või kliinikuga. Pange tähele, et kui kustutate oma konto, säilitame
koondandmed ja anonüümseks muudetud andmed ning peame võib-olla säilitama teatud isikuandmed, mida seadus nõuab.

+ Prantsusmaa

E�evõ�el Pacese�er, Inc. on ASIP Santé ser�fikaat isiklike terviseandmete majutamiseks, sh järgmisteks tegevusteks:

1. majutatavate terviseandmete töötlemiseks kasutatava infosüsteemi füüsilist infrastruktuuri võimaldavate füüsiliste
raja�ste pakkumine ja töökorras hoidmine;

2. terviseandmete töötlemiseks kasutatava infosüsteemi füüsilise infrastruktuuri tagamine ja töökorras hoidmine;

3. infosüsteemi rakenduste majutamise platvormi pakkumine ja töökorras hoidmine;

4. terviseandmete töötlemiseks kasutatava infosüsteemi virtuaalse infrastruktuuri tagamine ja töökorras hoidmine;



5. terviseandmeid sisaldava infosüsteemi haldamine ja käitamine;

6. terviseandmete salvestamine.

Ravi eesmärgil on teie isikuandmete vastutav töötleja teie arst/kliinik.  Pacese�er, Inc. (St. Jude Medical, LLC siduse�evõte ja
täielikult e�evõ�ele Abbo� Laboratories, Inc. kuuluv tütare�evõte), aadressiga 15900 Valley View Court, Sylmar, California
91342, Ameerika Ühendriigid, on isikuandmete vastutav töötleja järgmistel eesmärkidel: 1) teile selle rakenduse pakkumine;
2) juriidiliste kohustuste täitmine, sealhulgas meditsiiniseadmete ohutuse, kvaliteedi ja täiustamisega seotud kohustused; ja 3)
uuringute tegemine, kui isikuandmed on anonüümseks muudetud, pseudonüümitud või koondatud, nii et need teid nime järgi
ei tuvasta. Teeme uuringuid, et mõista, kuidas meie tooteid ja teenuseid kasutatakse, nende tõhususeks ja tegeliku
tõendusmaterjali uuringuteks. Lisateavet vt jao�stest +Kuidas Abbo� kasutab teie isiklikku teavet, +Meditsiiniseadmed ja
muud seaduslikud nõuded, +Teadustöö ja +Isikuandmete säilitamine. Meie kohalik esindaja on Abbo� Medical France SAS.,
1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Prantsusmaa.
 
+ Jaapan

Teie nõusolek on vajalik selleks, et Abbo� saaks käsitleda teie „erilist hoolt nõudvaid isikuandmeid“ (käesolevas
privaatsustea�ses nimetatakse neid teie tervisega seotud andmeteks) ja edastada teie isikuandmeid, sealhulgas tervisega
seotud andmeid, kolmandatele isikutele väljaspool Jaapanit (välja arvatud edastamine ELi, mille kohta Jaapani valitsus on
väljastanud piisava kaitse otsuse). Kui nõustute käesoleva privaatsustea�se või selle �ngimustega, käsitletakse sea siin
kirjeldatud isikuandmete (sh tervisega seotud andmete) töötlemisega nõustumisena.  Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi
võ�a, võ�es ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga. Pidage meeles, et nõusoleku tühistamine mõjutab teie
tervishoiuteenuse osutaja võimalusi teie seadet eemalt jälgida ja võib mõjutada teie ravi.  Kui tühistate oma nõusoleku,
säilitab Abbo� koondandmed ja anonüümseks muudetud andmed ning peame võib-olla säilitama teatud isikuandmed, mida
seadus nõuab.

+ Lõuna-Aafrika

Teil on õigus esitada teabevaldkonna reguleerivale asutusele kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta, kirjutades järgmisel
aadressil: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tel: 012 406 4818, Faks: 086 500
3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+ Lõuna-Korea

Kui nõustute käesoleva privaatsustea�sega, loetakse teid sellest teavitatuks ja selle sisuga sõnaselgelt nõustunuks. Alla 14-
aastaste kasutajate puhul peab nõusoleku andma nende eestkostja. Kui soovite oma Merlin.net-i konto kustutada, võtke
ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga. Pange tähele, et kui kustutate oma konto, säilitame koondandmed ja
anonüümseks muudetud andmed ning peame võib-olla säilitama teatud isikuandmed, mida seadus nõuab.

Käesolev privaatsustea�s sisaldab teavet Pacese�er, Inc. poolt seoses rakenduse ja teenuste pakkumisega kogutavate,
kasutatavate, kolmandatele isikutele edastatavate, allhanke korras töödeldavate ja piiriüleselt edastatavate isikuandmete,
sealhulgas tervisega seotud andmete kohta. Rakenduse ja teenuste pakkumiseks on vajalikud kõik järgmised isikuandmete
töötlemise kategooriad, sh tervisega seotud andmed. Seetõ�u ei saa te seda rakendust ja teenuseid kasutada, kui otsustate
sellise töötlemisega mi�e nõustuda.

Võite anda oma nõusoleku ühiselt kõigile järgmistele nõusolekukategooriatele, nõustudes käesoleva privaatsustea�sega.

(Vajalik) Nõusolek isikuandmete, sealhulgas tervisega seotud andmete kogumiseks ja kasutamiseks, nagu on
kirjeldatud jao�stes +Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine, +Abbo� juurdepääs isikuandmetele teie
tervishoiuteenuse osutajale teenuste osutamisel, +Abbo� poolne teie isikuandmete kasutamine,
+Meditsiiniseadmed ja muud seadusenõuded, +Teadustöö

(Vajalik) Nõusolek tervisega seotud andmete kogumiseks ja kasutamiseks, nagu on kirjeldatud jao�stes +Teie
isikuandmete kogumine ja töötlemine, +Abbo� juurdepääs isikuandmetele teie tervishoiuteenuse osutajale
teenuste osutamisel, +Abbo� poolne teie isikuandmete kasutamine, +Meditsiiniseadmed ja muud seadusenõuded,
+Teadustöö

(Vajalik) Nõusolek terviseandmete (delikaatsete andmete) piiriüleseks edastamiseks ja edastamiseks kolmandatele
isikutele, nagu on kirjeldatud jao�stes +Andmete säilitamine, + Isikuandmete avalikustamine meie poolt,
+Isikuandmete piiriülene edastamine



Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võ�a, võ�es ühendust oma tervishoiuteenuse osutajaga. Pidage meeles, et nõusoleku
tühistamine mõjutab teie tervishoiuteenuse osutaja võimalusi teie seadet eemalt jälgida ja võib mõjutada teie ravi.  Kui
tühistate oma nõusoleku, säilitab Abbo� koondandmed ja anonüümseks muudetud andmed ning peame võib-olla säilitama
teatud isikuandmed, mida seadus nõuab.

+ Ukraina

Teie nõusolek on vajalik selleks, et Abbo� saaks teie isikuandmeid töödelda, välja arvatud juhul, kui teeme seda seadusjärgse
kohustuse täitmiseks, nagu on kirjeldatud jao�ses + Meditsiiniseadmed ja muud seadusenõuded. Kui nõustute käesoleva
privaatsustea�se �ngimustega, käsitletakse seda siin kirjeldatud isikuandmete töötlemisega nõustumisena. Kui soovite lasta
oma info Merlin.net-ist kustutada, võite võ�a ühendust oma tervishoiuteenuse osutaja või kliinikuga. Pange tähele, et kui
palute tervishoiuteenuse osutajal või kliinikul oma info kustutada, säilitame koondandmed ja anonüümseks muudetud
andmed ning peame võib-olla säilitama teatud isikuandmed, mida seadus nõuab.
 

PRIVAATSUSTEATISE LÕPP – SELLE PRIVAATSUSTEATISE EESMÄRK ON AVALDADA TEILE, KUIDAS ABBOTT TEIE
ISIKUANDMEID KASUTAB JA TÖÖTLEB.  SEE EI OLE LEPING EGA KUULU JÄRGMISE LÕPPKASUTAJA
LITSENTSILEPINGU KOOSSEISU.

 

Mobiilirakendus myMerlinTM

LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

Versiooni kuupäev: aprill 2021

Pange tähele, et selle lepingu pealkirjad on antud ainult teie mugavuse huvides ega piira, määratle ega selgita täielikult iga
jao�st.

1. Sissejuhatus

2. Lepingu põhi�ngimused

3. Teie isikuandmed

4. Rakenduse ja patsiendihalduse võrgus�ku Merlin.net™ („Merlin.net™ PCN“) taust

5. Rakenduse registreerimine

6. Meditsiiniline nõustamine puudub

7. Muu tootja toodete kasutamine

8. Omandiõigused

9. Litsentsi andmine ja ulatus

10. Litsentsipiirangud

11. Lubatud kasutamise piirangud

12. Mobiilseadme ühilduvusnõuded

13. Rakenduse värskendused ja täiendused

14. Kinnitused

15. Rakenduse konto kustutamine

16. Lepingu muudatused

17. Rakenduse tugi

18. Krahhi analüüsi andmed

19. Nõustumine edastatud andmetega

20. Lepingu lõppemine

21. Meie garan�idest lah�ütlemine

22. Oluline teave meie vastutuse määra kohta

23. Hüvi�s



24. Ekspordi kontrollimehhanismid

25. Teavitused

26. Õiguste loovutamine

27. Vääramatu jõud

28. Õigustest loobumine

29. Sä�e kehtetus

30. Kohaldatav õigus

31. Lepingu terviklikkus

32. Apple’iga seotud �ngimused, kui kasutate rakenduse iOS-i versiooni

33. Täiendavad juriidilised �ngimused

34. Nupu „Nõustun“ klõpsamine

1. Sissejuhatus

Lugege läbi see lõppkasutaja litsentsileping („leping“) enne sellega nõustumist ja enne mobiilirakenduse myMerlinTM

(„rakendus“).  Rakendus loob ühenduse teie sisestatava südamemonitoriga (ICM) ja edastab andmeid patsiendihalduse
võrgus�kku Merlin.net™ („teenused“).  Rakenduse kaudu saadetud andmed edastatakse Ameerika Ühendriikidesse ja
salvestatakse seal.

Teil palutakse enne rakenduse kasutamist selle lepinguga nõustuda. KUI KLÕPSATE ALLPOOL OLEVAT NUPPU „NÕUSTU“,
NÕUSTUTE SELLE LEPINGUGA.  KUI TE SELLE LEPINGUGA EI NÕUSTU, EI ANNA ME TEILE RAKENDUSE KASUTUSLITSENTSI JA
TE EI TOHI RAKENDUST KASUTADA (EGA PÜÜDA SEDA TEHA).

KÄESOLEVA LEPINGUGA NÕUSTUDES JA RAKENDUST KASUTADES KINNITATE, ET OLETE SELLE LEPINGU SÕLMIMISEKS
TÄISEALINE JA NÕUSTUTE KAS ENDA NIMEL VÕI TEISE ISIKU NIMEL, KES ON ANDNUD TEILE ÕIGUSE END JURIIDILISELT
SELLE LEPINGUGA SIDUDA. LAPSEVANEM(AD) VÕI EESTKOSTJA(D) PEAB (PEAVAD) SELLE LEPINGU LÄBI LUGEMA, KUI
RAKENDUST KASUTAB NENDE HOOLE ALL OLEV LAPS.

KUI OLETE ÜKSIKISIK, KES INSTALLIB RAKENDUSE, KASUTAB SEDA VÕI HANGIB SELLELE MUUL MOEL JUURDEPÄÄSU MÕNE
KORPORATSIOONI, PARTNERLUSE VÕI MUU JURIIDILISE ISIKU HUVIDES, KELLEGA SEOTUD OLETE („ORGANISATSIOON“), SIIS
NÕUSTUTE SELLE LEPINGUGA NII ENDA KUI KA SELLISE ORGANISATSIOONI NIMEL JA KINNITATE NING GARANTEERITE, ET TEIL
ON SEADUSLIK ÕIGUS SELLIST ORGANISATSIOONI SELLE LEPINGUGA SIDUDA. 

Viited „teile“ või „kasutajale“ selles lepingus hõlmavad nii rakendust kasutavat isikut kui ka (vajaduse korral) mis tahes sellist
organisatsiooni. 

LUGEGE KA A) VASTUTUSE VÄLISTAMISE JA PIIRANGUTE KOHTA KÄIVAT TEAVET JAOTISTES 6, 7 JA 22 NING B) GARANTIIST
LAHTIÜTLUSTE KOHTA KÄIVAT TEAVET JAOTISES 21. NEED JAOTISED PIIRAVAD TEIE KOMPENSATSIOONINÕUETE ESITAMISE
ÕIGUST NING MEIE VASTUTUST.

See leping on teie ja e�evõ�e Abbo� vahel sõlmitud juriidiline leping rakenduse kasutamise kohta.  Leping hõlmab
järgmist:

rakenduse installimine ja kasutamine (sh värskendused, täiendused, veaparandused või muudetud versioonid)
mobiilsetes seadmes ja

kõik Abbo� antud juhendid, juhised, kirjeldused, tehnilised andmed või muud materjalid, paberkandjal või
elektroonilisel kujul („dokumendid“), mis kirjeldavad rakenduse kasutamist või on sellega seotud.

Nõustudes rakenduse �ngimustega ja kasutades seda oma mobiilses seadmes, nõustute, et a) kasutate rakendust seoses
rakenduse hindamise ja/või kliinilise kasutamisega koos teie ICM-iga, ning b) kui kasutate rakendust kliinilistel eesmärkidel,
on teie tervishoiuteenuse osutaja määranud teile ICM-i.  Rakendus on mõeldud kasutamiseks ainult koos Abbo� ICM-
idega.

Rakenduses olevad või selle kaudu juurdepääsetavad andmed võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või kirjavigu. Rakendust
võidakse e�e hoiatamata muuta või värskendada. Võime seda lepingut igal ajal muuta ja teid teavitatakse sellest rakenduse



järgmise kasutamise käigus. Teil on võimalik muudatustega nõustuda.

2. Lepingu põhi�ngimused

Selles lepingus on alltoodud terminitel järgmised tähendused.

Rakendus. Mobiilirakendus myMerlinTM võtab perioodiliselt vastu ja edastab andmeid teie ICM-ilt või saate ülekande saata
käsitsi oma ICM-ilt patsiendihoolduse võrgus�ku Merlin.net™ kaugjälgimissüsteemi. 

Andmed. Rakenduse kaudu saadud või rakenduses paiknevad isikuandmed, sh tervisega seotud andmed ja mis tahes muu
rakendusse sisestatud teave, ICM-iga seotud või südameseadme kogutud teave, mis kuvatakse rakenduses või edastatakse
rakenduse kaudu, ning teatav teie mobiilseadmega seotud teave.

Mobiilseade. Rakenduse installimiseks ja kasutamiseks kasutatav nu�telefon või pihuseade (nt Apple‡ iPhone‡-i või
Samsung‡ Galaxy‡ mobiilne digitaalseade), olenemata sellest, kas see on teie enda seade või teie kliiniku ja/või
tervishoiutöötaja või Abbo� poolt või nimel teile kasutamiseks antud seade.

Kasutaja ja/või teie. Rakenduse individuaalne kasutaja, kellel on e�evõ�e Abbo� ICM.

Meie ja/või Abbo�. Pacese�er, Inc. on täielikult e�evõ�ele Abbo� Laboratories kuuluv tütare�evõte. „Meie“ võib viidata ka
e�evõ�ele Pacese�er, Inc., e�evõ�ele St. Jude Medical LLC ja e�evõ�e Abbo� tütare�evõtetele, sealhulgas e�evõ�e Abbo�
kohalikule siduse�evõ�ele ning keskkonna Merlin.net™ PCN tehnilise toe keskustele ainult sellises ulatuses, kuivõrd need
aitavad teenuseid osutada. Mõistet „meie“ ei tohiks tõlgendada nii, et e�evõ�e Abbo� kohalik siduse�evõte või muud
siduse�evõ�ed oleks selle lepingu üheks pooleks või poolteks. 

Lauset, millele järgneb sõna „sealhulgas“, „muu hulgas“, „näiteks“ või muu sarnane sõna, tuleb võ�a üldisemas tähenduses ja
selline sõna ei piira lause üldkeh�vust.

3. Teie isikuandmed

RAKENDUSE JA TEENUSTE KASUTAMISELE KEHTIB KA RAKENDUSE PRIVAATSUSTEATIS, MILLES SELGITATAKSE, KUIDAS
KÄSITLEME TEIE ISIKUANDMEID, SH TERVISEGA SEOTUD TEAVET, MIDA ESITATE MEILE RAKENDUSE KASUTAMISE KAUDU.

Euroopa Majanduspiirkonna („EMP“), Ühendkuningriigi, Mehhiko ja Šveitsi kasutajatele: teie kliinik ja/või tervishoiutöötaja
haldab teie isikuandmeid, sealhulgas tervisega seotud andmeid, mida edastatakse rakenduse ning teenuste kaudu. Küsige
oma kliiniku ja/või tervishoiutöötaja käest privaatsuspolii�ka ning isikuandmete töötlemise kohta. Teavet selle kohta, kuidas
Abbo� teie andmeid käsitleb, leiate meie rakenduse privaatsustea�sest.

Abbo� on teie isikuandmete, sealhulgas tervisega seotud andmete, vastutav töötleja, kasutades neid meie rakenduse
privaatsustea�ses kirjeldatud konkreetsetel ja piiratud töötlemiseesmärkidel. Rakenduse kaudu nõutakse teie sõnaselget
nõusolekut kui õiguslikku alust, mis võimaldab e�evõ�el Abbo� teie isikuandmeid andmete analüüsimise eesmärgil
tuvastamatuks muuta, pseudonüümida, koondada ja/või anonüümseks muuta. Kui teil on palutud oma isikuandmete
töötlemisega nõustuda, võite nõusoleku igal ajal tühistada, võ�es meiega ühendust. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie
nõusolekul põhineva töötlemise õiguspärasust enne tagasivõtmist. Pange tähele, et kui te nõusoleku tühistate, lõpetab Abbo�
ainult teie nõusoleku tühistamisega seotud isikuandmete töötlemise. Abbo� töötleb isikuandmeid edasi, kui tal on selleks
lepinguline või muu õiguslik kohustus, näiteks selleks, et järgida meditsiiniseadmete reguleerivat raamis�kku EMP-s,
Ühendkuningriigis, Šveitsis või muus kohaldatavas jurisdiktsioonis.

4. Rakenduse ja keskkonna Merlin.net™ PCN taust

Teie ICM-i tootja on Abbo�. Abbo� on rakenduse välja töötanud ja tal on selle asjakohased volitused ja/või registreerimised,
kui see on nõutav keh�vate seaduste alusel.

Rakendus võimaldab ICM-ist kogutud ja rakenduse kaudu üles laaditud teabe kiiret ning automaatset edastamist privaatsesse
ja turvalisse andmebaasi.  Tervishoiuteenuse osutaja näeb Merlin.net™ PCN-i kaudu, millal teie süda hakkab teistmoodi
lööma.  Rakenduse abil saate registreerida ka oma sümptomeid, kui miski ei tundu õige, näiteks kui tunnete peapööritust või
minestamist, teil on õhupuudus või tunnete justkui teie süda laperdab või lööb väga kiires�.  Rakendus saadab automaatselt
teie südamerütmi andmed tervishoiuteenuse osutaja määratud sätete alusel teie kliinikusse.  Rakenduse abil saab teie
tervishoiuteenuse osutaja jälgida teie südamerütmi ja sümptomeid ning kohandada ravi, ilma et peaksite kliinikut isiklikult nii
sagedas� külastama.  Mobiilseade peab olema ühendatud Wi-Fi-võrguga või mobiilse andmesidega, veenduge, et



Bluetooth®-i
[1]

 juhtmeta tehnoloogia oleks SEES, et ICM-i ja rakenduse saaks siduda ja need omavahel suhelda, ning peate
kasutama rakendust nii, et teie tervishoiuteenuse osutaja saaks jälgida eemalt teie südamerütmi.

 

5. Rakenduse registreerimine

Registreerimiseks peate sisestama rakendusse osa oma isikuandmetest, sealhulgas rakenduse ekraani kaudu sünnikuupäeva ja
ICM-i seerianumbri, ning teabe oma patsiendiprofiilist Merlin.net™ PCN-is, nimelt oma e-pos� aadressi ja telefoninumbri
(„registreerimisteave“).  Rakenduse mis tahes hilisemaks sidumiseks ICM-iga, näiteks kui saate uue nu�telefoni, võib olla
vajalik hankida rakenduse kasutamiseks autoriseerimiskood ja siduda rakendus ICM-iga.  Meiega registreerides nõustute, et
esitate täpse ja täieliku teabe. Te mõistate ja nõustute, et rakendus on loodud ning mõeldud isiklikuks kasutamiseks
individuaalselt.  Peate meid viivitamatult teavitama, kui saate teada turvaintsidendist või rikkumisest, mis mõjutab teie
rakenduse kontot, sh juhul, kui arvate, et teie registreerimisteave võib olla ohus.

6. Meditsiinilised nõuanded puuduvad

EI RAKENDUS EGA ÜKSKI IT-TEENUS EI OLE PATSIENDI TERVISHOIUTEENUS. KASUTAJAD PEAVAD OLEMA TEADLIKUD, ET
RAKENDUS ON TEABEHALDUSTEENUS, MIS VÕIMALDAB TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJAL JÄLGIDA ICM-I.  RAKENDUS EI OLE
MÕELDUD ASENDAMA PROFESSIONAALSET MEDITSIINILIST NÕUSTAMIST JA ABBOTT EI OLE RAKENDUSE KAUDU
TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA EGA PAKKUJA. ÜKSIKISIKUD PEAVAD ALATI NÕU PIDAMA OMA KVALIFITSEERITUD
TERVISHOIUTEENUSE PAKKUJAGA, KUI NEIL ON MIS TAHES KÜSIMUSI MEDITSIINILISE SEISUNDI KOHTA, SEALHULGAS MIS
TAHES KÜSIMUSI VÕI MURESID SÜDAME SEISUNDI KOHTA.  ÄRGE KUNAGI EIRAKE PROFESSIONAALSET MEDITSIINILIST
NÕUSTAMIST EGA VIIVITAGE SELLE OTSIMISEGA RAKENDUSESSE EDASTATUD VÕI SEAL LEIDUVA TEABE TÕTTU. Kui teie
näidud on ebaregulaarsed või kui teil tekivad muud südamega seotud või terviseseisundi muutused, peate järgima
tervishoiuteenuse osutaja tavapäraseid juhiseid. 

ME EI PAKU KASUTAJATELE MEDITSIINILIST NÕU EGA RAVI. KUI KAHTLUSTATE MEDITSIINILIST HÄDAOLUKORDA, VÕTKE
ÜHENDUST OMA TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA VÕI KOHALIKU HÄDAABITEENUSEGA. ABBOTT EI PEA TEAVITAMA
ÜKSIKISIKU TERVISHOIUTEENUSE PAKKUJAT TEIE NÄITUDE MIS TAHES MUUDATUSTEST.  Meie tehnilise toe töötajad ei ole
kvalifitseeritud ega volitatud teavitama teid rakenduse kaudu kä�esaadavate või edastatavate andmete olemusest,
tähendusest ja võimalikest tagajärgedest.

Rakendus on loodud selleks, et aidata üksikisikutel ja nende tervishoiutöötajatel teabe, analüüsi ning suhtluse kaudu paremini
hallata patsiendi südamerütmi. Teie ja teie tervishoiutöötaja vastutate ainuisikuliselt oma andmete edastamise, tagasiside
andmise ning tes�- ja ravivõimaluste arutamise ning soovitamise eest. Abbo� ei soovita ega kiida heaks konkreetseid teste,
tooteid, protseduure ega arvamusi.  KUI OTSUSTATE VÕTTA MEETMEID, MIS PÕHINEVAD MIS TAHES TEABEL, MIS ON
EDASTATUD VÕI SALVESTATUD RAKENDUSSE, VÕI ETTEVÕTTE ABBOTT TÖÖTAJATELT, AGENTIDELT VÕI MEIE TARNIJATELT
SAADUD TEABEL, TEETE SEDA AINULT OMAL VASTUTUSEL.

EMP-S, ÜHENDKUNINGRIIGIS JA ŠVEITSIS ELAVAD KASUTAJAD:  RAKENDUSE KAUDU SAADAV TEAVE EI OLE ELEKTROONILINE
TERVISEKAART.  KUI PEATE OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI VAJALIKUKS LISADA MIS TAHES RAKENDUSE KAUDU KOGUTUD TEAVE
TERVISEKAARTI, VÕITE SAADA SELLE TEABE KOOPIAD, ET LISADA NEED TERVISEKAARTI, PRINTIDES NEED VÄLJA.

7. Muu tootja toodete kasutamine

Pidage meeles, et kolmandad pooled võivad pakkuda volitamata teenuseid, tarkvara ja mobiilirakendusi ning väita, et need
ühilduvad rakenduse ja/või teie ICM-iga, kuid neil puuduvad e�evõ�e Abbo� volitused nende kasutamiseks. ABBOTT EI
SOOVITA KASUTADA RAKENDUST VÕI ICM-I KOOS VOLITAMATA KOLMANDA POOLE TOODETEGA. KUI TE SEDA TEETE, ON SEE
TEIE ENDA VASTUTUSEL.  ABBOTT EI SAA KONTROLLIDA VOLITAMATA KOLMANDA POOLE TOOTEID; ABBOTT EI VASTUTA
NENDE TOODETE EEST EGA ESITA NÕUDEID KA NENDE TOODETE KEHTIVUSE, TÄPSUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI OLEKU KOHTA
EGA VASTUTA ÜHEGI NENDEGA SEOTUD NÕUDE EGA VOLITAMATA KOLMANDA POOLE TEENUSE, TARKVARA, RAKENDUSE VÕI
MUU TOOTE EEST.

 

8. Omandiõigused

Te mõistate ja nõustute, et Abbo�, tema siduse�evõ�ed, tarnijad või litsentsiandjad omavad või litsentsivad kõiki seaduslikke
õigusi, omandiõigust ning huve rakenduse, dokumen�de ja mis tahes täiustatud, ajakohastatud, täiendatud, muudetud,



kohandatud või lisaosade kohta, sealhulgas graafika, kasutajaliides, rakenduse kasutamiseks kasutatavad skrip�d ning tarkvara
ja mis tahes tarkvara või dokumendid, mis an� teile rakenduse osana ja/või sellega seoses, sealhulgas kõik
intellektuaalomandi õigused, mis sellega seonduvalt on olemas (registreerimata või mi�e) mis tahes maailma paigas. Selles
lepingus tähendavad „intellektuaalomandi õigused“ autori-, patendi-, ärisaladuse, kaubandusliku välimuse, kaubamärgi,
esitusviisi, maineväärtuse, kujunduse, tehnoloogia, kuns�lise poole, arvu�tarkvara (sh lähtekoodi), andmebaasi ja muu
sarnase või samaväärsega seotud õiguseid või kaitsevorme, mis on olemas praegu või tulevikus mis tahes teadaoleval või
tulevikus saadaoleval andmekandjal mis tahes maailma paigas. Nõustute hoiduma igasugusest tegevusest, mis vähendaks
selliseid õigusi või seaks need kahtluse alla.

Peale selle nõustute, et rakendus sisaldab omandiõiguslikku ja konfidentsiaalset teavet (sh tarkvarakoodi), mida kaitsevad
kohaldatavad intellektuaalomandi õigused ning muud seadused, sealhulgas autoriõigused.  Nõustute, et te ei kasuta selliseid
omandiõiguslikke materjale ega teavet mi�e mingil viisil, välja arvatud selles lepingus sõnaselgelt lubatud juhtudel. Ühtegi
rakenduse osa ei tohi reprodutseerida üheski vormis ega ühelgi viisil, välja arvatud selles lepingus sõnaselgelt lubatud
juhtudel või kui see on keh�vate seadusega lubatud, ning te ei tohi eemaldada ühtegi toote iden�fitseerimisteavet,
autoriõiguse tea�st ega omandiõiguse piirangut. Rakenduse volitamata kopeerimine või selles lepingus sätestatud piirangute
mi�ejärgimine (või muu selle lepinguga saadud litsentsi rikkumine) toob kaasa selle lepingu automaatse lõpetamise ning
nõustute, et see kujutab endast kohest parandamatut kahju e�evõ�ele Abbo�, tema siduse�evõtetele ja/või
litsentsiandjatele, mille puhul rahaline kahju oleks ebapiisav abinõu ning et sellise rikkumise korral on sobiv abinõu kohtuliku
keelu määramine.  Saksamaal elavad kasutajad.  Eelöeldu ei mõjuta teie õigust tõendada, et kahju ei ole tekkinud. Mõned
eelnimetatud sä�ed ei pruugi teatavates riikides/osariikides/provintsides/jurisdiktsioonides keh�da, mistõ�u ülaltoodud
kinnitused ja �ngimused ei pruugi teile täies ulatuses kohalduda.  Alžeerias elavad kasutajad.  Rakenduse volitamata
kopeerimine või selles lepingus sätestatud piirangute mi�ejärgimine (või muu selle lepinguga saadud litsentsi rikkumine) toob
kaasa selle lepingu automaatse lõpetamise pärast viiepäevast e�eteatamist, välja arvatud juhul, kui parandate rikkumise
viiepäevase perioodi jooksul.

Rakenduse struktuur, organisatsioon ja kood on e�evõ�e Abbo�, tema siduse�evõtete ja/või litsentsiandjate väärtuslikud
ärisaladused ning konfidentsiaalne teave. Te ei tohi rakendusest eemaldada ühtegi toote iden�fitseerimisteavet, autoriõiguse
tea�st ega omandiõiguse piirangut. Kinnitate, et teil puudub õigus pääseda ligi lähtekoodi kujul esitatud rakendusele.

Kinnitage, et Rx™, Jot DX™, myMerlin™ ja Merlin.net™ ning seotud kaubamärgid on e�evõ�e Pacese�er, Inc. kaubamärgid
erinevates jurisdiktsioonides („Abbo� kaubamärgid“).  Kogu maineväärtus, mis tuleneb e�evõ�e Abbo� kaubamärkide
kasutamisest selle lepingu �ngimuste kohaselt, keh�b ainult e�evõ�e Pacese�er, Inc. kasuks. Muud rakenduse kasutamise
ajal kaasatud või kasutatavad kolmanda poole kaubamärgid on nende asjakohaste omanike kaubamärgid ja kogu selliste
kaubamärkidega seotud maineväärtus keh�b asjakohaste kaubamärkide omanike kasuks.  Ükski eelnimetatud kaubamärkidest
ei anna teile otseseid ega kaudseid litsentse või õigusi ning peale selle nõustute, et te ei eemalda, varja ega muuda ühtegi
omandiõiguse tea�st (sh kaubamärgi ja autoriõiguse tea�si), mis võidakse rakendusele või keskkonnale Merlin.net™ PCN
lisada või mis võivad neis sisalduda.  E�evõ�e Abbo� kaubamärki, kaubanime või kaubanduslikku välimust ei tohi kasutada
ilma e�evõ�e Abbo� eelneva kirjaliku loata, välja arvatud e�evõ�e toote või teenuse tuvastamiseks. Abbo�, tema
siduse�evõ�ed, tarnijad ja litsentsiandjad jätavad endale kõik õigused, mida selles lepingus sõnaselgelt teile ei anta. 

Teatavad rakenduse osad võivad sisaldada kolmandate poolte pakutud materjali, mille suhtes keh�vad intellektuaalomandi
õigused. Selliste kolmanda poolte materjalide litsentsiandjad säilitavad kõik oma õigused, omandiõiguse ja huvid selliste
kolmanda poolte materjalide ning nende koopiate suhtes, sealhulgas kõik intellektuaalomandi õigused.  Kinnitate kolmanda
poolte materjalide kasutamist ja sellega seotud õigusi, välja arvatud ja ainult sellises ulatuses, kui eelnev kinnitus ei keh�
teatavates riikides/osariikides/provintsides/jurisdiktsioonides.

Hoolimata vastupidisest ei anna Abbo� kasutajale üle ühtegi omandiõigust ega intellektuaalomandi õigusi rakenduse,
dokumen�de või mis tahes muus tehnoloogia, teabe või materjalide osas ning poolte vahel jääb e�evõ�ele Abbo�, tema
siduse�evõtetele ja litsentsiandjatele ainuomand kõigi rakenduse, dokumen�de ning kogu muu tehnoloogia, teabe ja
materjalide ning nende mis tahes koopiate või muudatuste suhtes (olenemata sellest, kes need on loonud ja millal need on
tehtud), sealhulgas kõikide intellektuaalomandi õiguste suhtes, mis on seotud kõigi eespool nimetatutega. 

9. Litsentsi andmine ja ulatus

Võite laadida rakenduse mobiilseadmesse, et rakendust ja teenuseid vaadata, kasutada ning kuvada üksnes rakenduse
võimaliku kasutuse ja teie kasutuse hindamiseks koos ICM-iga.  Abbo� litsentsib teile rakenduse, mi�e ei müü seda teile.
Olenevalt sellest, kuidas te lepingu�ngimusi järgite, ja ainult seni, kuni Abbo� lubab teil rakendust kasutada, lubame teil selle
lepinguga piiratud, mi�evälistaval, tühistataval, mi�eülekantaval, mi�eloovutataval ning litsentsi mi�eedasiandval viisil
rakenduse installida ja seda kasutada mobiilseadmes ainult isiklikuks (mi�eäriliseks) kasutuseks (edaspidi „litsents“).  Kui te ei



täida mõnda selle lepingu �ngimust, peate rakenduse kasutamise kohe lõpetama ja rakenduse oma mobiilseadmest
eemaldama (st desinstallima ning kustutama).

Siinse lepinguga antud litsents ei anna teile ühtegi omandiõigust, huvi ega intellektuaalomandi õigust. Kinnitate, et te ei saa
ühtegi rakenduse või dokumendi omandiõigust ega huvi ega nendega seoses ühtegi intellektuaalomandi õigust ega muid
õigusi tehnoloogia, teabe või materjalide suhtes. Mis tahes maineväärtus, mis tuleneb intellektuaalomandi õiguste
kasutamisest selle lepingu �ngimuste järgi, tuleb kasuks ainult e�evõ�ele Abbo�, tema siduse�evõtetele ja/või
litsentsiandjatele.

ABBOTT, TEMA SIDUSETTEVÕTTED, TARNIJAD JA/VÕI LITSENTSIANDJAD JÄTAVAD ENDALE KÕIK ÕIGUSED, MIDA SIIN
SÕNASELGELT EI ANTA, välja arvatud juhul, kui eelnimetatu ei keh� teatavates
riikides/osariikides/provintsides/jurisdiktsioonides. Nõustute kasutama rakendust ainult siin sõnaselgelt lubatud viisil.
Saksamaal elavatele kasutajatele.  Eelmainitu ei keh� Saksamaa kasutajatele selles ulatuses, mis on keelatud Saksamaal
keh�vate autoriõigust puudutavate seadustega.

10. Litsentsipiirangud

Kui lepingu või kohalike seadustega pole sõnaselgelt sätestatud teisi�, nõustute järgmisega:

a. te ei kasuta rakendust mis tahes mobiilseadmes, mis ei kuulu teile, pole teie kontrolli all või millele pole muul viisil
antud seaduslikku juurdepääsu;

b. te ei ühenda rakendust mis tahes kolmanda poole ICM-iga, kui pole kolmandalt poolelt selleks nõusolekut saanud;

c. te ei kopeeri, reprodutseeri, avalda uues�, laadi üles, pos�ta või tee muul viisil rakendust või dokumente või mis tahes
selle osa mis tahes kujul interne�s või muul viisil kä�esaadavaks muudele inimestele;

d. te ei levita, müü, rendi, liisi, laena, tõlgi, edasta, ühilda, kohanda ega muuda rakendust ega anna edasi selle litsentsi;

e. te ei muuda ega modifitseeri rakendust või selle osi ega luba teistel programmidel rakenduse või selle osadega
kombineeruda või ühineda.

f. te ei tohi rakenduse lähtekoodi ega tehnilisi dokumente demonteerida, dekompileerida, pöördprojekteerida,
dekodeerida, luua tuletuslikke koode või muul viisil üritada pääseda ligi lähtekoodile või tehnilistele dokumen�dele või
neid uurida, seda nii kogu rakenduse kui ka selle osade puhul;

g. te ei müü, rendi, liisi, loovuta, litsentsi, levita ega muul viisil edasta rakenduse või dokumen�de õigusi ega anna
litsentsi edasi, välja arvatud selles lepingus sõnaselgelt sätestatud juhtudel; Rakendust ei tohi teisele lõppkasutajale
edasi anda ja kui te annate teisele inimesele mobiilseadme, kuhu rakendus on installitud, rakendus desinstallitakse.
Rakendusse salvestatud või edastatud andmed on ainult teile omased. Kui teine lõppkasutaja soovib rakendust
kasutada, peab ta rakenduse otse oma seadmesse alla laadima ja looma uue konto;

h. te ei tohi eemaldada, muuta või peita rakenduse kasutamise ajal ilmuvaid toote iden�fitseerimisteavet, omandiõiguse
piiranguid, autoriõigusi, kaubamärki, teenusemärki, reklaamlauset ega muid tea�seid;

i. te ei tohi rakendust tervikuna või osadena (sealhulgas objek�- ja lähtekoodi) kellelegi edastada või muul viisil
kä�esaadavaks teha ühelgi kujul ilma meie eelneva kirjaliku loata;

j. te ei tohi kasutada rakendust mis tahes ärilistel eesmärkidel, sealhulgas anda seda osaajaliseks kasutamiseks
kolmandatele poolte või neile muul viisil teenuseid pakkuda;

k. te ei ürita kõrvale hoiduda meie rakendatud turva- või andmekaitsemeetmetest ega ürita neid keelata ega tee midagi,
mis muul viisil mõjutaks rakenduse turvalisust;

l. te ei tohi ühelegi rakenduse osale hankida juurdepääsu ega kasutada või kopeerida ühtki rakenduse osa, et otseselt või
kaudselt arendada, turustada, levitada, müüa või toetada tooteid või teenuseid, mis selle rakendusega konkureerivad.

11. Lubatud kasutamise piirangud

Seoses rakenduse kasutamisega peate tegema järgmist:

1. hoidma enda teada kõik ak�veerimis- ja/või seansikoodid ning väl�ma nende avaldamist teistele;

2. väl�ma rakenduse kasutamist seadusevastasel või kuritahtlikul viisil, seadusevastasel eesmärgil või mis tahes viisil, mis
pole vastavuses selle litsentsiga, või kelmuslikku või pahatahtlikku käitumist, näiteks rakendusse või
operatsioonisüsteemi sissehäkkimist või kahjustava koodi, sealhulgas viiruste või kahjulike andmete, sisestamist;

3. väl�ma andmete või mis tahes muu teabe üleslaadimist, allalaadimist, e-pos� teel saatmist, edastamist, salvestamist
või muul viisil kä�esaadavaks tegemist viisil, mis on ebaseaduslik, kahjulik, kuritahtlik või muul viisil taunitav või teise



isiku privaatsust rikkuv, sealhulgas puudutab see alla 18-aastaseid isikuid või sellist vanust, mis on kohaliku seaduse
järgi laps, välja arvatud juhul, kui teie olete selle lapse vanem, eestkostja või volitatud hooldaja;

4. te ei tohi teeselda, et olete keegi, kes te tegelikult ei ole, või vääri� kirjeldada ennast, oma vanust või muul viisil vääri�
seletada oma seotust mis tahes isikuga, ega kasutada rakendust teise inimese ICM-iga ühendamiseks või sealt
andmete kogumiseks. Abbo� jätab endale õiguse tagasi lükata või blokeerida mis tahes konto või e-pos� aadress, mida
keegi võib teie iden�teedi all kasutada või teie iden�tee� vääresitada, või kui kellegi teise nime või iden�tee�
ebaseaduslikult omandatakse või kasutatakse teise kasutaja andmete varastamiseks;

5. väl�ma meie või kolmanda poole intellektuaalomandiõiguste (sealhulgas sellise sisu üleslaadimist, mille
üleslaadimiseks teil puuduvad õigused) rikkumist või konfidentsiaalsus-, töö- või mi�eavalikustamislepingut rikkudes
konfidentsiaalse teabe või ärisaladuse avaldamist;

6. Kasutama rakendust viisil, mis ei kahjusta, takista, koorma või sea ohtu meie süsteeme või turvalisust ega sega
suhtlemist teiste kasutajatega.

7. kasutama rakendust (sealhulgas edastama andmeid) viisil, mis vastab kõigile keh�vatele seadustele, sealhulgas
ahistamise või süü- ja väärtegude, andmekaitse, privaatsuse ning konfidentsiaalsusega seotud seadustele; ja

8. mi�e koguma rakendusest või meie süsteemidest teavet või andmeid (v.a selles dokumendis sätestatud andmeid), või
üritama dešifreerida meie või teenust kasutavate serverite andmesidet.

Kui teie rakenduse kasutusviis või mõni muu käitumine ohustab tahtlikult või tahtmatult e�evõ�e Abbo� võimet teenuseid
osutada, on Abbo�l õigus rakenduse kaitsmiseks võ�a kõik mõistlikud meetmed, mis võivad hõlmata teie juurdepääsu
peatamist rakendusele või teie rakenduse konto sulgemist.   

12. Mobiilseadme ühilduvusnõuded

Rakendus nõuab mobiilseadme kasutamist koos järgmisega:

operatsioonsüsteem Apple‡ iOS‡ v13.0 või uuem või operatsioonisüsteem Google‡ Android‡ v9.0 või uuem;

juurdepääs Interne�le (mobiilne, Wi-Fi);

Bluetooth®1 4.0 juhtmeta tehnoloogia või uuem (tuntud ka kui Bluetooth®-i1 madala energiakuluga juhtmeta
tehnoloogia).

Rakenduse kasutamiseks peate mobiilseadmes lubama teatavad funktsioonid, sealhulgas:

rakenduse taustaandmed;

„Asukohaluba kogu aeg“ on sisse lülitatud (ainult Androidi puhul);

„Tea�sed“ lubatud;

soovitame lubada ka rakenduse automaatvärskendused või värskenduste aktsepteerimise;

mobiilseadme funktsioonide ja rakenduse kasutamise kohta käiva täieliku soovituste loendi leiate rakenduse suvandist
Sä�ed.

13. Rakenduse värskendused ja täiendused

Aeg-ajalt võivad rakenduse värskendused olla saadaval App Store’i kaudu. Värskendusest olenevalt võib juhtuda, et te ei saa
rakendust kasutada enne, kui olete alla laadinud selle viimase versiooni ja nõustunud uute �ngimustega. Kui soovite kasutada
rakenduse versiooni, mis on Abbo� täiendus, peate esmalt olema litsentsitud kasutama algset rakendust, mille Abbo� on
määratlenud täienduseks sobivana.  Pärast täiendamist ei tohi te enam kasutada rakenduse versiooni, mis oli teie täienduse
sobivuse aluseks, ja täiendatud tarkvara loetakse selle alusel litsentsitud rakenduseks, eeldusel, et eelmainitu ei keh�
Saksamaa kasutajatele selles ulatuses, mis on keelatud Saksamaal keh�vate autoriõigust puudutavate seadustega. See
leping keh�b rakenduse kõigi versioonide kõigi värskenduste või täienduste kohta, välja arvatud juhul, kui Abbo� esitab koos
värskenduse või täiendusega muud �ngimused. Kui selle lepingu ja värskenduste või täiendustega esitatud muude �ngimuste
vahel tekib vastuolu, keh�vad muud �ngimused. Punk�s 13 ei nõuta, et Abbo� pakuks uusi funktsioone, mida Abbo� eraldi
hindaks, ega mis tahes tulevasi tooteid. 

14. Kinnitused

a. See leping keh�b rakenduse ja selle mis tahes värskenduste kohta, välja arvatud juhul, kui neile rakenduvad eraldi
�ngimused.



b. Kui laadite rakenduse App Store’i kaudu alla, kinnitate, et mobiilseade, mida rakendusele juurdepääsuks või rakenduse
koopia allalaadimiseks kasutate, kuuluvad teile või et teil on nende seadmete omanike luba. Teie või omanike
teenusepakkuja võib esitada teile ja omanikele mobiilseadme Interne�- või andmekasutuse eest arve. Võtate lepingu
kohaselt vastutuse rakenduse kasutamise ja kõikide selle kasutamisega kaasnevate kulude, tasude või maksude eest
või mis tahes teile kuuluva või mi�ekuuluva mobiilseadmega seonduvate kulude eest.

c. Laadite alla ja installite oma mobiilseadmesse rakenduse uusima versiooni, mille me kä�esaadavaks teeme.

d. Vastutate kõikide riistvara ja sidevahendite ning muude tarvikute ja teenuste eest, mida Abbo� ei paku ning mis on
vajalikud rakenduse vastuvõtmiseks, sellele juurdepääsuks või selle kasutamiseks, ning nende eest tasumise eest.

e. Kui teie kliinik või tervishoiutöötaja on teile andnud mobiilseadme, mis sisaldab rakendust, kinnitate ja nõustute, et
mobiilseade on e�evõ�e Abbo� omand ning et te ei tohi püüda seda kohandada, täiustada ega muuta.

f. Kinnitate ja nõustute rakendust kasutades, et Interne�s toimuvad edastused, sealhulgas andmeedastused, pole kunagi
täies� privaatsed või turvalised. Mõistate, et teised isikud võivad Interne�s toimuvaid edastusi lugeda või need kä�e
saada isegi juhul, kui konkreetne edastus on eriteavituse kohaselt krüp�tud.

g. Mõistate, et rakendus või mõni selle funktsioon või osa ei pruugi olla saadaval kõikides keeltes või kõikides riikides ning
et Abbo� ei kinnita, et rakendus või mõni selle funktsioon või osa oleks sobilik või kasutamiseks saadaval mis tahes
asukohas.

15. Rakenduse konto kustutamine

Saate rakenduse igal ajal kustutada, st desinstallida. Pange tähele, et teie tervishoiuteenuse osutaja loob teile omase
patsiendiprofiili loomiseks keskkonda Merlin.net™ PCN ka oma konto ja rakenduse kustutamine ei pruugi mõjutada teie
tervishoiuteenuse osutaja loodud kontot ega patsiendiprofiili.  Abbo� ei vastuta rakenduses oleva teabe säilitamise,
salvestamise ega varundamise eest.  Vastutate ainuisikuliselt säilitatava teabe (elektrooniliselt ja/või paberkandjal) säilitamise,
salvestamise ja varundamise eest. Abbo� ei vastuta teie andmetele volitamata juurdepääsu, nende kasutamise või muutmise
eest. Kui saadate oma rakenduses olevaid isikuandmeid e-pos� teel, varundate neid või teete nendest kuvatõmmise või muul
viisil jagate oma isikuandmeid või aruandeid kolmandate pooltega, ei pruugita teie teavet krüp�da ja Abbo� ei saa tagada
selle teabe privaatsust ega turvalisust. Sellise teabe turvalisuse tagamiseks peate võtma meetmeid, mida peate sobivaks. Kui
seaduses ei sätestata teisi�, nõustute, et teie rakenduse kontot ei saa üle kanda ja et kõik õigused rakendusele või rakenduses
talletatavale teabele lõpevad teie surma korral.

Kui soovite peale rakenduse kustutamise tühistada ka oma nõusoleku, millega lubasite e�evõ�el Abbo� oma isikuandmeid
töödelda, järgige selle lepingu punk�s 3 toodud juhiseid.

16. Lepingu muudatused

Võime seda lepingut aeg-ajalt muuta, teavitades teid sellistest muudatustest mis tahes mõistlike vahenditega, sealhulgas
kuvades muudetud lepingu ekraanil, kui rakendust järgmisel korral kasutate, ja nõudes teilt rakenduse kasutamise jätkamiseks
nende läbilugemist, sõnaselget nõusolekut ja nendega nõustumist. Nõustumise korral jõustuvad sellised �ngimused kohe,
kuid need ei keh� selliste teie ja Abbo� vaheliste vaidluste suhtes, mis tekkisid enne seda kuupäeva, mil pos�tasime selliseid
muudatusi sisaldava muudetud lepingu või muul viisil teavitasime teid sellistest muudatustest. Kui keeldute selliste
muudatustega nõustumast, on meil õigus lõpetada leping ja teie õigus rakendust kasutada.  Nõustute, et Abbo� ei vastuta
teie ega ühegi kolmanda poole ees rakenduse muutmise või peatamise eest.

Saksamaal elavad kasutajad. teid teavitatakse kõigist selle lepingu muudatustest rakenduse käivitamisel.  Arvestame, et olete
muudatustega nõustunud, välja arvatud juhul, kui teavitate e�evõtet Abbo� sellest kirjalikult või kasutate teavitamiseks muid
elektroonilisi vahendeid, millega Abbo� on nõustunud. Muudatuste teatamisel juhime teie tähelepanu sellele asjaolule. Kui
peaksite otsustama mingit muudatust vaidlustada, peate seda tegema kuue (6) nädala jooksul pärast muudatustest
teatamist. 

EMP-s, Ühendkuningriigis ja Šveitsis elavad kasutajad. teid teavitatakse kõigist selle lepingu muudatustest rakendusse
sisselogimisel. Arvestame, et olete muudatustega nõustunud, välja arvatud juhul, kui teavitate e�evõtet Abbo� sellest
kirjalikult või kasutate teavitamiseks muid elektroonilisi vahendeid, millega Abbo� on nõustunud. Muudatuste teatamisel
juhib Abbo� teie tähelepanu sellele asjaolule.  Kui peaksite otsustama mingit muudatust vaidlustada, peate seda tegema kuue
(6) nädala jooksul pärast muudatustest teatamist. Vastuväite korral võib Abbo� rakenduse konto sulgeda, teavitades teid
sellest neli (4) nädalat e�e. Muul juhul ei kohaldu jao�s 16 EMP-s, Ühendkuningriigis ja Šveitsis elavate kasutajate suhtes.

Alžeerias elavad kasutajad. Kõik selles punk�s 16 nimetatud muudatused, mis on seotud lepingu oluliste elemen�de või
teenuste omadustega, ei jõustu enne, kui oleme teile muudatusest viis päeva e�e teatanud ja olete selle e�eteatamistähtaja



jooksul sellise muudatusega nõustunud.

17. Rakenduse tugi

Saadaval on tasuta tehniline tugi ja meie agendid võivad võ�a teiega ühendust pärast seda, kui teie implantaat on
paigaldatud, et pakkuda rakendusega seotud teenuseid, sealhulgas teavet rakenduse kasutamise kohta, selle kohta, kuidas
rakendust mobiilseadmega siduda, ning rakenduse ja mobiilseadme põhiliste veaotsingute kohta.  Kui vajate rakendusega
tehnilist tuge, võite ka otse meie klienditeenindusega ühendust võ�a. 

Mis tahes andmeid, kommentaare või materjale, mida esitate rakenduse toe saamiseks, sh tagasiside andmeid, nagu
küsimusi, kommentaare, soovitusi jne („tagasiside“), peetakse mi�ekonfidentsiaalseteks ja mi�eomandiõiguslikeks. Abbo�l
ei ole mingit kohustust sellise tagasiside suhtes ning ta võib vabalt ilma piiranguteta tagasisidet reprodutseerida, kasutada,
avalikustada, eksponeerida, kuvada, edastada, luua sellest tule�stöid ja teistele levitada, välja arvatud isikuandmeid,
sealhulgas tervisega seotud andmeid, mis võivad küll tagasisides sisalduda, kuid mille suhtes kohaldatakse selle lepingu jao�st
19. Peale selle võib Abbo� vabalt kasutada igasuguseid tagasisides sisalduvaid ideid, kontseptsioone, oskusteavet või
meetodeid mis tahes eesmärgil, sealhulgas tagasisides sisaldavate toodete arendamiseks, tootmiseks ja turustamiseks.

18. Krahhi analüüsi andmed

Abbo� teavitab krahhidest või teatavatest skannimistõrgetest, et saaksime tuge pakkuda ja rakendust täiustada. Need
teavitamisvõimalused on rakenduse tarkvarasse sisseehitatud. Kui rakendus jookseb kokku või selle tavapärase kasutamise
ajal ilmnevad teatavad edastustõrked, saadab rakendus vahejuhtumi teabe e�evõ�ele Abbo�. Osa teabest, mis saadetakse
e�evõ�ele Abbo� mis tahes rakenduse probleemi(de) lahendamiseks, võib sisaldada teie isikuandmeid või seda võib olla
võimalik teie isikuandmetega ühendada.  Sellise teabe saamisel järgib Abbo� ala� keh�vaid seadusi.

19. Nõustumine edastatud andmetega

a. Me ei nõua rakenduste kaudu teenustele edastatavate andmete omandiõigust. Avaldades meile oma isikuandmed,
annate meile ülemaailmse, kasutustasuta lihtlitsentsi selliste andmete kasutamiseks, levitamiseks, paljundamiseks,
muutmiseks, kohandamiseks, loomiseks, avaldamiseks ja tõlkimiseks, et pakkuda teile teenuseid, sealhulgas rakenduse
ja/või teenuste kvaliteedi säilitamiseks ning parandamiseks.

b. Nõustute, et see leping võimaldab meil luua, juurde pääseda, säilitada ja kasutada oma eesmärkidel ning
siduse�evõtetele ja kolmandate poolte teadlastele koondatud, anonüümseks, pseudonüümseks või tuvastamatuks
muudetud teavet, mis on saadud teenustest järgmistel eesmärkidel:

parandada meie südame- ja meditsiiniseadmete ning -süsteemide kvalitee�, turvalisust ja tõhusust ja
võimaldada rahvatervise huvides välja töötada uuenduslik ning tõhus südamehaiguste ravi;

viia läbi uuringuid, et mõista, kuidas meie tooteid ja teenuseid kasutatakse, mõõta nende toimivust ning
tõhusust, parandada tulevasi tooteid, ja seoses reaalse tõendusmaterjali uuringutega sta�s�listel eesmärkidel
ning meie enda, meie siduse�evõtete analüüsimiseks, ja avalikustada need kolmanda poole teadlastele,
tervishoiuasutustele või -töötajatele või rahvaterviseasutustele;

hinnata, kuidas rakendust ja teenuseid pakutakse ning kasutatakse ja kuidas need toimivad (sh demograafiline
teave, nt geograafia);

teenuste funktsionaalsuse ja täienduste kontrollimiseks, sealhulgas selliste teenuste ohutuse ning turbe
jälgimiseks ja parandamiseks; meditsiiniseadmete, sealhulgas uute ja olemasolevate funktsioonide ning
funktsionaalsuse uurimiseks, arendamiseks ja katsetamiseks, ning rakenduste, teenuste ja Abbo�
meditsiiniseadmete katsetamiseks ning täiustamiseks tootearenduse, andmeanalüüsi, sta�s�ka ja uuringute
eesmärgil.

20 .Lepingu lõpetamine

See leping jõustub, kui nõustute selle lepinguga, ja jätkub, kui seda ei lõpetata.  Võite rakenduse igal ajal kustutada, nagu on
kirjeldatud selle lepingu punk�s 15. Leping lõpeb kohe ja ilma täiendava e�eteatamiseta, kui rikute ja/või ei täida mõnda selle
lepingu �ngimust. Abbo� võib ka lõpetada või peatada selle lepingu igal ajal ja e�e teatamata, mis tahes põhjusel või ilma
põhjuseta.  Abbo� võib lõpetada või peatada selle lepingu, kui Abbo� arvab, et olete rikkunud või tegutsenud vastuolus selle
lepingu mõne punk� või põhimõtetega.  Abbo� võib lõpetada rakendusele toe pakkumise, kui otsustate rakenduse
kasutamise lõpetada või kui rakendust, teenuseid ja/või ICM-i enam ei müüda.

Selle lepingu lõpetamisel või peatamisel:



a. peate viivitamatult lõpetama kõik selle lepinguga lubatud tegevused. Te ei saa enam rakendust kasutada, sh rakendust
mis tahes andmetele juurdepääsuks; eeldusel, et eelmainitu ei keh� Saksamaa kasutajatele ulatuses, mis on
keelatud keh�vate autoriõiguse seadustega Saksamaal;

b. Abbo� võib ilma vastutuseta teie või mis tahes kolmanda poole ees viivitamata peatada või inak�veerida rakenduse
või lõpetada teie juurdepääsu rakendusele, registreerimisteabele ja kõikidele seotud materjalidele, ilma et sel oleks
mingit kohustust pakkuda täiendavat juurdepääsu sellistele materjalidele;

c. peate rakenduse ja dokumentatsiooni kasutamise lõpetama ning desinstallima ja hävitama kõik koopiad;

d. kõik selle lepingu alusel teile antud õigused, sealhulgas litsentsid, lõpevad.

Alžeerias elavad kasutajad.  Kui rikute ja/või ei täida käesoleva lepingu �ngimusi, anname teile rikkumise heastamiseks viis
päeva enne lõpetamisest e�e teada, v.a juhul, kui rikkumist ei ole võimalik parandada või kohustuse täitmine muutub
võimatuks teie süü või kohustuste täitmisest keeldumise tõ�u.  Kui Abbo� lõpetab või peatab selle lepingu, anname teile
lõpetamisest viis päeva e�e teada ja hüvitame lõpetamise vastavalt Alžeeria kohustuslikele õigusak�dele.  Abbo� võib
käesoleva lepingu lõpetada või peatada, kui arvab, et olete rikkunud või tegutsenud vastuolus selle lepingu sisu või vaimuga,
andes teile rikkumise heastamiseks viis päeva enne lõpetamisest e�e teada, v.a juhul, kui rikkumist ei ole võimalik parandada
või kohustuse täitmine muutub võimatuks teie süü või kohustuste täitmisest keeldumise tõ�u.  Abbo� võib lõpetada
rakendusele toe pakkumise, kui otsustate rakenduse kasutamise lõpetada või kui rakendust, teenuseid ja/või ICM-i enam ei
müüda, anname teile lõpetamisest viis päeva e�e teada.

 

21. Meie garan�idest lah�ütlemine

Rakendus on mõeldud selleks, et saaksite mobiilseadme abil edastada andmeid oma ICM-ist Merlin.net™ PCN-i, millele teie
tervishoiuteenuse osutaja juurde pääseb. VÕTATE SÕNASELGELT TEADMISEKS JA NÕUSTUTE, ET RAKENDUSE KASUTAMINE ON
TEIE AINURISKIL JA ET RISKITE TÄIELIKULT RAHULDAVA KVALITEEDI, JÕUDLUSE, TÄPSUSE JA NÄHTUD VAEVAGA. 

Rakendus ei ole mõeldud kasutamiseks mobiilseadmel, mida on muudetud või kohandatud tootja heakskiidetud tuuma,
süsteemi konfiguratsiooni või kasutuspiirangute eemaldamiseks, asendamiseks või nendest möödahiilimiseks, või mis rikub
tootja garan�id. Rakenduse kasutamine võib kahjustada muu tarkvara ja seadmete tööd. Rakenduse jaoks loodud või sellesse
lisatud sisu eesmärk on anda teavet, mis võimaldab andmete edastamist. RAKENDUS EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS
MEDITSIINILISES TEGEVUSES VÕI SELLE JAOKS, MEDITSIINITEENUSTE OSUTAMISEKS VÕI INDIVIDUAALSETE
MEDITSIINITEENUSTE VÕI HOOLDUSE PAKKUMISEKS. 

KOHALDATAVA SEADUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES PAKUVAD ABBOTT, TEMA SIDUSETTEVÕTTED JA TEMA
KOLMANDAST POOLEST TEENUSEPAKKUJAD RAKENDUST JA TEENUSEID „NAGU NEED ON“ JA „NAGU NEED ON
KÄTTESAADAVAD“ KOOS KÕIGI VIGADE JA DEFEKTIDEGA NING ILMA IGASUGUSTE MUUDE GARANTIIDETA, NING
LOOBUVAD SEEGA KÕIKIDEST MUUDEST OTSESTEST, KAUDSETEST VÕI KOHUSTUSLIKEST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST,
SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) OMANDIÕIGUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIIDEST, KAUDSETEST GARANTIIDEST,
KOHUSTUSTEST VÕI TURUSTATAVUSE TINGIMUSTEST, SOBIVUSEST KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KVALITEEDIST NING
VIIRUSTE PUUDUMISEST. ABBOTT VÕI ABBOTTI VOLITATUD ESINDAJA EI ANNA SUULIST EGA KIRJALIKKU TEAVET VÕI
NÕUANNET GARANTII LOOMISEKS. RAKENDUST EI TOHI KASUTADA PROFESSIONAALSE TERVISHOIUALASE HINNANGU,
OTSESE MEDITSIINILISE JÄRELEVALVE VÕI ERAKORRALISE SEKKUMISE ASEAINENA, VÕI ERAKORRALISEKS KASUTAMISEKS,
EDASTAMISEKS VÕI REAALAJAS HÄIRETE KUVAMISEKS VÕI KRIITILISTE ANDMETE EDASTAMISEKS. KÕIK PATSIENDI
MEDITSIINILISED DIAGNOOSID JA RAVI PEAB TEGEMA VASTAV TERVISHOIUTÖÖTAJA. ABBOTT EGA ÜKSKI TEMA
SIDUSETTEVÕTETEST EI VASTUTA KASUTAJA PANDUD DIAGNOOSI, TEHTUD OTSUSE VÕI ANTUD HINNANGU EEST, VÕI MIS
TAHES VIGASTUSTE EEST, MIS VÕIVAD KASUTAJAL TEKKIDA RAKENDUSE SISUL JA DOKUMENTATSIOONIL PÕHINEVATE
OTSUSTE TULEMUSENA.

Kuigi kasutame andmete kaitsmiseks kaubanduslikult mõistlikke e�evaatusabinõusid, nagu rakendusse salvestatavate ja
Bluetooth®-i1 juhtmeta tehnoloogia abil ICM-i ning rakenduse vahel edastatavate andmete krüp�mine, ei taga me mis tahes
Interne�ga ühendatud süsteemi, mobiilseadme või rakendust sisaldava nu�seadme kaudu edastatud või sellesse salvestatud
teabe privaatsust, turvalisust, autentsust ega rikkumatust. ABBOTT EI ANNA MINGEID KINNITUSI VÕI GARANTIISID TEIE VÕI
KOLMANDATE ISIKUTE ESITATUD ANDMETE TÄPSUSE, TÄIELIKKUSE, USALDUSVÄÄRSUSE VÕI ÕIGEAEGSUSE KOHTA VÕI TEIE
POOLT RAKENDUSSE SALVESTATUD ANDMETE PÕHJAL LOODUD SISU KOHTA. EELKÕIGE EI ESITA ABBOTT KINNITUSI EGA
GARANTEERI, ET SELLISTEL ANDMETEL PÕHINEV TEAVE ON KOOSKÕLAS VALITSUSE MÄÄRUSTEGA, MIS NÕUAVAD TEABE
AVALIKUSTAMIST. 

Abbo�, tema siduse�evõ�ed ja kolmanda poole teenusepakkujad EI garanteeri, et rakenduses sisalduvad funktsioonid
vastavad teie nõuetele või et selle töö on katkematu või tõrgeteta või et kõik vead parandatakse.  Tarkvara, näiteks rakenduses



kasutatav tarkvara, on oma olemuselt seotud vigade ja võimaliku ühildumatusega muu arvu�tarkvara ja riistvaraga. Ärge
kasutage rakendust ühegi rakenduse puhul, mille tõrge võib põhjustada inimestele või materiaalsele või immateriaalsele
varale olulisi kahjustusi või vigastusi. 

ABBOTT EI ANNA MINGISUGUST GARANTIID VÕI KINNITUST MIS TAHES KOLMANDA POOLE RIISTVARALE VÕI TARKVARALE VÕI
RAKENDUSES KUVATAVATE ANDMETE TÄPSUSELE NING ABBOTT ÜTLEB LAHTI IGASUGUSEST VASTUTUSEST NENDE RIKETE
EEST.  ABBOTT ÜTLEB LAHTI IGASUGUSEST VASTUTUSEST, MIS VÕIB TULENEDA ABBOTTI VÕI TEMA SIDUSETTEVÕTETE,
ESINDAJATE VÕI MÄÄRATUTE VÕI MUUDE KOLMANDATE POOLTE VASTU ESITATUD NÕUETEST, MIS VÕIVAD SELLE LEPINGU
KEHTIVUSE AJAL KEHTIMA HAKATA, V.A PETTUSE VÕI RASKE HOOLETUSE TÕTTU.

Mõned riigid/osariigid/provintsid/jurisdiktsioonid ei luba kaudsete garan�ide välistamist või kaudsete garan�ide kestuse
piiramist, mistõ�u ülaltoodud lah�ütlused ei pruugi teie puhul tervikuna keh�da. Kuivõrd kohaldatav seadus nõuab meilt
garan�ide andmist, nõustute, et sellise garan�i ulatus ja kestus on minimaalne, mida nõutakse sellise kohaldatava seaduse
alusel.

Saksamaal ja Šveitsis elavad kasutajad.  Punk� 21 ei kohaldata Saksamaa ja Šveitsi kasutajate suhtes, välja arvatud Saksamaa
ja Šveitsi kasutajaid käsitlevas alapunk�s. Rakendust ja teenuseid pakutakse selle asemel Saksamaal ja Šveitsis asuvatele
kasutajatele „nagu need on“ ja „nagu need on kä�esaadavad“. Püüdes väl�da nii palju kui võimalik ulatuslikke seisakuid ja
olulisi takistusi rakenduse ning teenuste kasutatavusele, ei garanteeri me veatut ja katkematut juurdepääsu rakendusele ning
selles sisalduvatele funktsioonidele. Eeltoodu ei mõjuta teie seadusjärgseid garan�iõigusi.

Ühendkuningriigis elavad kasutajad. Mi�e miski selles punk�s 21 ei mõjuta kohustuslikke garan�isid seoses rahuldava
kvaliteedi, eesmärgipärasuse või kirjelduse täpsusega.

Austraalias elavad kasutajad. Miski punk�s 21 ei mõjuta teie õigusi seoses tarbijagaran�idega 2010. aasta konkurentsi- ja
tarbijaseaduses (Compe��on and Consumer Act) (Cth). Meie kaupade ja teenustega kaasnevad garan�id, mida ei saa
Austraalia tarbijakaitseseaduste alusel välja arvata. Teenuse oluliste tõrgete korral on teil õigus:

a. tühistada meiega sõlmitud teenuseleping ja

b. kasutamata osa tagastamisele või selle vähendatud väärtuse hüvitamisele.

Samu� on teil õigus valida kauba suurte rikete hüvitamine või asendamine. Kui kauba või teenuse rike ei kujuta endast olulist
riket, on teil õigus lasta rike mõistliku aja jooksul kõrvaldada. Kui seda ei tehta, on teil õigus kaup tagastada ja teenuse
osutamise leping üles öelda ning kasutamata osa tagasi saada. Samu� on teil õigus saada hüvi�st mis tahes muu mõistlikult
eeldatava kahju eest, mis on �ngitud kauba või teenuse rikkest.

Alžeerias elavad kasutajad.  Miski punk�s 21 ei piira ega välista meie vastutust järgmistel juhtudel:

a. pakkuda teile rakenduse ja teenuste garan�id 25. veebruari 2009. aasta seaduse nr 09-03 (muudetud kujul) ar�kli 13
alusel, mis on seotud tarbijakaitse ja pe�uste tõkestamisega;

b. rakenduse ja teenuste mis tahes puuduste eest, mis tekivad kuue kuu jooksul alates rakenduse ja teenuste
esmakordsest kä�esaadavaks tegemisest vastavalt 26. septembri 2013. aasta dekreedile nr 13-327, milles on
sätestatud kaupade ja teenuste garan�i rakendamise �ngimused. 

22. Oluline teave meie vastutuse määra kohta

RAKENDATAVATE SEADUSTE KOHASELT EI VASTUTA ABBOTT, TEMA SIDUSETTEVÕTTED VÕI TEMA KOLMANDAST POOLEST
TEENUSEPAKKUJAD RAHALISE KAHJU, SEALHULGAS MIS TAHES ERILISE, JUHUSLIKU, KAUDSE, KAASNEVA, EESKUJULIKU VÕI
KARISTAVA KAHJU EEST, VÄLJA ARVATUD JÄRGNEV.

a. New Jerseys elavad kasutajad. See leping ei välista kahjusid, mida tarbija võib tagasi nõuda New Jersey seaduste
alusel, mis võivad vajaduse korral hõlmata New Jersey karistusliku kahju seadust (Puni�ve Damages Act), New Jersey
tootevastutuse seadust (Products Liability Act), New Jersey ühtset äriseadus�kku (Uniform Commercial Code)ja New
Jersey tarbijate petmise seadust (Consumer Fraud Act).

b. Saksamaal elavad kasutajad. Abbo� ei vastuta lepingust tulenevate kohustuste (põhikohustuste) mis tahes
kuritahtliku rikkumise eest. Põhikohustused on lepingust tulenevad kohustused, mida tuleb selle lepingu õigeks
järgimiseks täita ja millele saate regulaarselt toetuda. Muudel juhtudel piirdub Abbo� vastutus tõsise hooletuse ja
tahtliku vääri� käitumisega. Kui Abbo� on rikkunud kerge hooletuse tõ�u põhikohustusi või kui Abbo� esindaja on
vääralt tegutsenud, piirdub Abbo� vastutus tüüpiliselt e�enähtavate kahjudega. See ei mõjuta kohustuslikku



seadusjärgset vastutust, eri� Abbo� vastutust seoses elu kaotamise, kehavigastuse või haigusega või Saksamaa
tootevastutuse ak�s sätestatud vastutust. 22. punk� ei kohaldata Saksamaal elavate kasutajate suhtes, välja arvatud
see alapunkt, mida kohaldatakse Saksamaa kasutajate suhtes.

c. Ühendkuningriigis ja Šveitsis elavad kasutajad. Miski selles lepingus ei välista meie vastutust surma või kehavigastuste
eest, mis tulenevad meie hooletusest või pe�urlikust vääresitusest seoses selle rakendusega.

d. Austraalias elavad kasutajad. Miski punk�s 21 ega 22 ei mõjuta teie õigusi seoses tarbijagaran�idega 2010. aasta
konkurentsi- ja tarbijaseaduses (Compe��on and Consumer Act) (Cth). Olenemata nende �ngimuste mis tahes muust
sä�est, kui 2010. aasta konkurentsi- ja tarbijaseaduses (Compe��on and Consumer Act) või mõnes muus õigusak�s on
sätestatud, et tarnitud kaupade või osutatud teenuste puhul on olemas garan�i ja meie vastutust garan�i rikkumise
eest ei saa välistada, kuid see võib olla piiratud, piirdub meie vastutus sellise rikkumise eest kaupade tarnimise,
asendamise või samaväärsete kaupade tarnimise või kaupade parandamise või teenuste osutamise, teenuste uues�
osutamise või teenuste uues� osutamise kulude tasumisega.

e. Alžeerias elavad kasutajad. Miski selles lepingus ei välista meie vastutust kahju eest, mis tekib kahju tekitamise
(sealhulgas hooletuse) tõ�u, ega kahju eest, mis tekib meie pe�use või raske hooletuse tõ�u. Välja arvatud pe�use või
raske hooletuse korral, vastutame ainult kahjude eest, mis olid lepingu sõlmimise ajal e�enähtavad.

EELNIMETATUD PIIRANG LAIENEB MIS TAHES KAHJUDELE, MIS ON SEOTUD KASUMI KAOTSIMINEKU, ANDMETE
KAOTSIMINEKU VÕI MUU IMMATERIAALSE VARA KAOTSIMINEKUGA, RAKENDUSE KAUDU EDASTATUD TEABE TURVALISUSE
KAOTSIMINEKUGA (SEALHULGAS KOLMANDATE POOLTE POOLT SELLISE TEABE LOATA PEALTKUULAMINE), ÄRITEGEVUSE
KATKEMISE, ISIKUKAHJU, PRIVAATSUSE KAOTSIMINEKUGA, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD RAKENDUSE VÕI KOLMANDA
POOLE TARKVARA KASUTAMISEGA VÕI VÕIMETUSEGA SEDA KASUTADA, JA/VÕI KOLMANDA POOLE RIISTVARAGA, MIDA
VÕIDAKSE RAKENDUSEGA KASUTADA, VIIRUSTEST TULENEVATE KADUDEGA VÕI MUU TEHNOLOOGILISELT KAHJULIKU
MATERJALIGA, MIS VÕIB TEIE SEADET NAKATADA RAKENDUSE ALLALAADIMISE TÕTTU, VÕI MIS TAHES
MOBIILIRAKENDUSE/MATERJALI/VEEBISAIDIGA, MIS ON SEOTUD IT-GA VÕI MUUL VIISIL SELLE LEPINGU MIS TAHES SÄTTEGA,
ISEGI KUI ABBOTTILE, SELLE SIDUSETTEVÕTETELE VÕI MIS TAHES KOLMANDA POOLE PAKKUJALE ON TEATATUD SELLISTE
KAHJUDE VÕIMALUSEST, JA ISEGI JUHUL, KUI PARANDUSMEEDE EI TÄIDA OMA OLULIST EESMÄRKI.

EELTOODUD PIIRANGUD KEHTIVAD OLENEMATA SELLEST, KAS SELLISED KAHJUD TULENEVAD LEPINGUST, KAHJU TEKITAMISEST
(SEALHULGAS HOOLETUSEST), RANGEST VASTUTUSEST VÕI MIS TAHES MUUST TEOORIAST.

Välja arvatud teave, mida jagate oma tervishoiuteenuse osutajaga rakenduse kaudu, kus otsustate jagada oma isikuandmeid,
sealhulgas tervisega seotud andmeid, kolmandate pooltega, sh kolmandate poolte rakendustega, mõistate ja nõustute, et
seadusega lubatud ulatuses ei vastuta Abbo� ega tema äripartnerid teie otsuse eest jagada ja/või avalikustada oma
isikuandmeid, sealhulgas tervisega seotud andmeid, ning vabastate Abbo� ja tema äripartnerid vastutusest, mis võib
tuleneda selliste kolmandate poolte isikuandmete kogumisest või muust töötlemisest.

ILMA ET SEE PIIRAKS EESPOOL NIMETATUT JA OLENEMATA VÕIMALIKEST KAHJUDEST NING KOHALDATAVA SEADUSEGA
MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES, PIIRDUVAD ABBOTTI, TEMA SIDUSETTEVÕTETE JA MIS TAHES TARNIJATE KOGU
VASTUTUS VÕI VASTUTUS MIS TAHES MUU SÄTTE ALUSEL, MIS ON SEOTUD SELLE LEPINGUGA, NING TEIE AINUÕIGUSLIKUD
ÕIGUSKAITSEVAHENDID KÕIGI EELNIMETATUTE SUHTES JÄRGMISEGA:

a. RAKENDUSES ESINEVATE VIGADE PARANDAMINE VÕI RAKENDUSE MUUL VIISIL PAREMAKS TEGEMINE, ISEGI KUI
SELLIST KAHJU OLI ETTE NÄHA VÕI KUI POOLED SEDA KAALUSID VÕI

b. RAKENDATAVUSE KORRAL RAKENDUSE EEST TEGELIKULT MAKSTUD SUMMAST VÕI 10,00 USA DOLLARIST SUUREMA
SUMMA KORRAL.

Mõned teised riigid/osariigid/provintsid/jurisdiktsioonid võivad keelata või piirata vastutuse välistamist või piiramist, teatud
kaudseid garan�isid või juhuslikke või kaasnevaid kahjusid; ainult niivõrd, kuivõrd selline seadus keh�b teie suhtes, ei pruugi
mõned või kõik ülaltoodud lah�ütlused, piirangud või välistused teie suhtes keh�da ja teil võivad kohaldatava seaduse alusel
olla teatud täiendavad õigused.

23. Hüvi�s

Keh�va seadusega lubatud ulatuses nõustute hüvitama, kaitsma ja hoidma kahjust Abbo�, selle siduse�evõ�eid ja nende
vastavaid ametnikke, direktoreid, töötajaid, agente, õigusjärglasi, loovutajaid ja litsentsiandjaid kõikidest nõuetest, kahjudest,
taotlustest, kohustustest, kohtuotsustest, maksetest, kaotustest, kuludest ja kulutustest (sealhulgas advokaa�de ja eksper�de
tasud), mille kolmas pool on teinud rakenduse kasutamise või sellega seotud tegevuse tõ�u või sellega seoses i) ja ii) mis
tahes selle lepingu või seaduste, määruste või kolmandate poolte õiguste rikkumisest või väidetavast rikkumisest, sealhulgas



intellektuaalomandi rikkumisest teie või teiste poolt teie majapidamises või organisatsioonis või muul viisil seoses teie- või
nendepoolse rakenduse kasutamisega, sealhulgas hooletusest, tegevusetusest ja tahtlikust käitumisest. Saksamaal elavad
kasutajad.  Eelöeldu ei mõjuta teie õigust tõendada, et kahju ei ole tekkinud. 

24. Ekspordi kontrollimehhanismid

Rakendusele keh�vad Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli piirangud, sh Ameerika Ühendriikide embargod või muud
ekspor� piiravad föderaaleeskirjad. Me ei tee rakendust teile teadlikult kä�esaadavaks, kui asute a) riigis, mille suhtes keh�b
USA valitsuse embargo või kaubandussanktsioon, või kui kinnitate, et te ei asu sellises riigis või ei ole sellise riigi kodanik
(lisateavet USA sanktsioonide kohta leiate aadressilt h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx) või b) mis tahes USA valitsuse piiratud lõppkasutajate loendis (sh loendis
„Spetsiaalselt määratletud kodanikud“, mis on saadaval aadressil h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-
List/Pages/default.aspx).

25. Teavitused

Lepingu raames või sellega seoses edastatud teavitused tuleb esitada kirjalikult e�etasutud pos�ga aadressile Legal
Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, United States. Kui soovime teiega ühendust võ�a või teid
kirjalikult teavitada, teeme seda e-pos� teel (kui see on meile varem esitatud) või eelmakstud kirja teel aadressile, mille saate
rakenduses päringuna sisestada.

26. Vääramatu jõud

Me ei vastuta võimetuse eest täita oma lepingus sätestatud kohustusi või nende täitmise viibimise eest, kui põhjuseks on tegu
või juhtum, mis jääb mõistlikkuse piires väljapoole meie võimet olukorda kontrollida, näiteks avalike või
eratelekommunikatsioonivõrkude tõrge (vääramatu jõud). Kui ilmneb vääramatu jõud, mis mõjutab meie võimet täita oma
lepingus sätestatud kohustusi, siis i) pannakse meie lepingus sätestatud kohustused ootele ja kohustuste täitmise aega
pikendatakse vääramatu jõu kestuse võrra; ii) püüame mõistlikkuse piires leida lahendust, mille abil saaksime täita oma
lepingus sätestatud kohustusi hoolimata vääramatust jõust.

27. Õiguste delegeerimine

Võime kõik teie õigused ja kohustused, mis on selles lepingus sätestatud, või osa neist ilma teie eelneva kirjaliku nõusolekuta
teisele e�evõ�ele määrata, edastada, uuendada, delegeerida või all-lepinguga üle anda, kuid see ei mõjuta teie õigusi ega
meie kohustusi, mis on lepingus sätestatud. Lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi saate teisele isikule edasi anda ainult
juhul, kui nõustume sellega kirjalikult.

28. Õigustest loobumine

Kui me ei suuda nõuda, et täidaksite lepingust tulenevaid kohustusi, või kui me ei jõusta oma õigusi, mis keh�vad teie suhtes,
või kui viivitame õiguste jõustamisega, ei tähenda see, et oleme loobunud teie suhtes keh�vatest õigustest või et te ei pea
neid kohustusi täitma. Kui me siiski loobume õigustest, teeme seda kirjalikult ja see ei tähenda, et loobume automaatselt
hilisematest õigustest.

29. Sätete keh�vus

Lepingu iga säte keh�b eraldi. Kui kohus või pädev ame�asutus otsustab, et mõni neist sätetest on kehtetu, seadusevastane
või jõustamatu, jäävad ülejäänud sä�ed täielikult jõusse.

30. Kohaldatav õigus

Selle lepingu �ngimusi reguleerivad ja tõlgendavad Ameerika Ühendriikide Illinoisi osariigi seadused, olenemata selle seaduse
sätete valikust.  Mis tahes vastuolu korral välisriigi ja Ameerika Ühendriikide seaduste, eeskirjade ja määruste vahel on
määravad Ameerika Ühendriikide seadused, eeskirjad ja määrused nii palju kui võimalik.  Olenemata eeltoodust on meil
sellise konfidentsiaalsuse või intellektuaalomandiga seotud kohustuste rikkumise või rikkumise ohu korral õigus õiglasele
maksuvabastusele, sealhulgas lähenemiskeelu, e�ekirjutuse, konkreetse täitmise ja mis tahes muu maksuvabastuse korral,
mis võib olla kä�esaadav mis tahes pädeva kohtu poolt.  Nõustute, et see leping on täielikult täidetav Illinoisi osariigis, ja
nõustute, et kohtualluvus ja toimumiskoht on asjakohased Illinoisi osariigis Ameerika Ühendriikides asuvates osariigi ja
föderaalkohtutes mis tahes sellest lepingust või selle poolte vahelistest suhetest tulenevate menetluste puhul. 
Lepinguosalised lepivad kokku, et Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lepingute konventsioon ei reguleeri seda kaupade
rahvusvahelise müügi lepingut.



EMP-s, Ühendkuningriigis ja Šveitsis elavad kasutajad. Välja arvatud see punkt, mida kohaldatakse EMP, Ühendkuningriigi ja
Šveitsi kasutajate suhtes, ei kohaldata lepingu punk� 30 EMP, Ühendkuningriigi ja Šveitsi kasutajate suhtes, välja arvatud selle
lepingu osas, mida ei reguleeri ÜRO kaupade rahvusvahelise müügi lepingute konventsioon. Selliste kasutajate suhtes
kohaldatakse teie elukohariigi seadusi.

Euroopa Majanduspiirkonnas elavad kasutajad. Vaidluste alterna�ivne lahendamine on protsess, mille käigus sõltumatu
organ kaalub vaidluse asjaolusid ja püüab need lahendada, ilma et peaksite kohtusse minema. Kui te ei ole rahul sellega,
kuidas oleme kaebusi käsitlenud, võite võ�a ühendust Euroopa Komisjoni vaidluste veebipõhise lahendamise platvormiga.

Austraalias elavad kasutajad. Miski punk�s 30 ei välista ega püüa välistada 2010. aasta konkurentsi- ja tarbijaseaduse
(Compe��on and Consumer Act) (Cth) kohaldamist, kui see on asjakohane.

Alžeerias elavad kasutajad.  Oleme asutatud Illinoisi osariigis.  Seega põhineb seda lepingut reguleeriv seadus meie seosel
selle jurisdiktsiooniga.  Kuigi see leping põhineb Illinoisi osariigis asuvate osariigi ja föderaalkohtute kohtualluvusel ja
toimumiskohal, ei piira ükski käesoleva lepingu säte lepinguosalise õigust algatada või kaitsta menetlusi mis tahes muus
pädevas kohtus. 

31. Lepingu terviklikkus

See leping moodustab kogu teie ja meie vahel sõlmitud lepingu ning asendab ja tühistab kõik meievahelised eelnevad või
samaaegsed teabevahetused, lepingud, lubadused, kinnitused, garan�id, esitused, e�epanekud ning arusaamad, mis võivad
olla olenevalt teemast kirjalikud või suulised. Nii teie kui ka meie nõustume mi�e nõudma kompensatsiooni seoses mis tahes
avalduse, esinduse, kindlustuse või garan�iga (olenemata sellest, kas need tulenevad teadmatusest või hooletusest), mida
pole selles lepingus sätestatud. Kumbki pool on nõus mi�e esitama nõudeid süütust valeandmete või moonutusest tuleneva
vale esituse tõ�u seoses ükskõik millise selles lepingus oleva avaldusega.  Selle lepingu ingliskeelse ja mi�eingliskeelse
versiooni vahelise vastuolu korral kohaldatakse ingliskeelset versiooni.  Lepingu lõpetamisel jäävad keh�ma lepingu punk�d 5,
15, 19, 21, 22, 23 ja 30–34.

32. Apple’iga seotud �ngimused, kui kasutate rakenduse iOS-i versiooni

Lisaks muudele selle lepingu �ngimustele ja olenemata sellest, et selles lepingus on sätestatud teisi�, keh�b see lisasäte Apple
Inc. (Apple) iOS-i operatsioonisüsteemiga ühilduva rakenduse kasutamise kohta. Apple ei ole selle lepingu osaline ning ei oma
rakendust ega vastuta selle eest. Apple ei anna rakendusele mingit garan�id, välja arvatud vajaduse korral ostuhinna
tagastamine. Apple ei vastuta rakenduse hoolduse ega muude tugiteenuste eest ning ei vastuta muude rakendusega seotud
nõuete, kaotuste, kohustuste, kahjude, kulude ega kulutuste eest, sealhulgas mis tahes kolmanda poole tootevastutuse
nõuete eest, nõuete eest, et rakendus ei vasta kohaldatavatele õiguslikele või regula�ivsetele nõuetele, tarbijakaitsest või
sarnastest õigusak�dest tulenevate nõuete ega intellektuaalomandi rikkumisega seotud nõuete eest. Kõik rakenduse
kasutamisega seotud päringud või kaebused, sealhulgas intellektuaalomandi õigustega seotud päringud või kaebused, tuleb
suunata Abbo�le vastavalt selle lepingu punk�le Teavitused. Litsents, mis teile siin antakse, piirdub mi�eülekantava
litsentsiga rakenduse kasutamiseks Apple’i kaubamärgiga tootel, mis käitab Apple’i iOS-i operatsioonisüsteemi ja on teie
omanduses või kontrolli all, või kui Apple’i App Store’i teenuse�ngimustes sätestatud kasutusreeglid seda muul viisil lubavad.
Peate rakenduse kasutamisel järgima mis tahes kolmanda poole lepingu �ngimusi, näiteks juhtmevaba andmesideteenuse
lepingut. Apple ja selle tütare�evõ�ed on selle lepingu alusel kolmanda poole kasusaajad ja kui te nõustute selle lepinguga,
on neil õigus (ja neid loetakse õigusega nõustunuks) jõustada see leping teie kui kolmanda poole kasusaaja suhtes; olenemata
eelnevast, ei nõua Abbo� õigus sõlmida, tühistada või lõpetada mis tahes muudatust, loobumist või lahendust selle lepingu
alusel ühegi kolmanda poole nõusolekut.

33. Täiendavad juriidilised �ngimused

a. See leping ei loo ega tõlgenda ühtegi partnerlust, ühise�evõtet, tööandja-töötaja e�evõtet, agentuuri ega
frantsiisivõtjat ja Abbo� vahelist suhet.

b. Kui mõni selle lepingu säte leitakse olevat ebaseaduslik, tühine või mingil põhjusel jõustamatu, arvatakse see säte
sellest lepingust välja ja see ei mõjuta ühegi ülejäänud sä�e keh�vust ega jõustatavust.

c. Te ei tohi ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada, üle anda ega all-litsentsida ühtegi või kõiki sellest
lepingust tulenevaid õigusi või kohustusi.

d. Võime eelneva kirjaliku nõusolekuta loovutada, üle anda ja all-litsentsida ühte või kõik sellest lepingust tulenevad
õigused või kohustused.

e. Kummagi poole loobumist mõnest selle lepingu kohasest rikkumisest või kohustuste täitmata jätmisest ei loeta
loobumiseks ühestki eelnevast või järgnevast rikkumisest või kohustuste täitmata jätmisest.



f. Kõikidel ainsuses määratletud mõistetel on mitmuses kasutamisel sama tähendus, kui see on asjakohane ja kui ei ole
sätestatud teisi�. Mõistet „kaasa arvatud“ või selle muudatusi selles lepingus tõlgendatakse nii, et sellele järgneb sõna
„piiranguteta“.

g. Teid võidakse teavitada (sh teated selle lepingu muudatuste kohta) rakenduses pos�tamise teel, e-pos� teel (sh igal
juhtumil linkide kaudu) või tavapos� teel. Selle lepingu ja elektroonilisel kujul esitatud teadete trükitud versioonid on
sellel lepingul põhinevates või sellega seotud kohtu- või haldusmenetlustes vastuvõetavad samas ulatuses ja samadel
�ngimustel kui muud algselt trükitud kujul loodud ja säilitatavad äridokumendid ja -aruanded.

h. Abbo� ei vastuta ühegi kohustuse täitmata jätmise eest, mis on �ngitud temast sõltumatutest põhjustest.

Kui pädev kohus leiab, et mõni selle lepingu säte on seadusega vastuolus, muudetakse ja tõlgendatakse seda sätet nii, et see
aitaks kõige paremini saavutada esialgse sä�e eesmärke seadusega lubatud ulatuses, ning ülejäänud selle lepingu sä�ed
jäävad täielikult jõusse.

34. Nupu „Nõustun“ klõpsamine

KINNITATE, ET OLETE SEDA LEPINGUT LUGENUD JA MÕISTATE KÕIKI SELLE TINGIMUSI NING NÕUSTUTE SELLEGA, ET SEE ON
TEILE SIDUV.

KLÕPSATES NUPPU NÕUSTU VÕI KASUTADES RAKENDUST VÕI MUUL VIISIL RAKENDUST AVADES:

GARANTEERITE, ET OLETE SELLE LEPINGU SÕLMIMISEKS TÄISEALINE;

KINNITATE, ET KAVATSETE TOIMIDA NII, NAGU TEIE SELLELE LEPINGULE ALLAKIRJUTAMISEL OLEKS SAMA JÕUD JA
MÕJU KUI KÄSITSI ALLKIRJA KASUTAMISEL;

GARANTEERITE, ET KUI INSTALLITE, KASUTATE VÕI HANGITE JUURDEPÄÄSU RAKENDUSELE MUUL VIISIL TEISE ISIKU
NIMEL, ON TEIL TEGELIK ÕIGUS SIDUDA SEE ISIK JURIIDILISELT SELLE LEPINGUGA.

KUI OLETE ÜKSIKISIK, KES INSTALLIB RAKENDUSE, KASUTAB SEDA VÕI HANGIB SELLELE JUURDEPÄÄSU MUUL VIISIL
ORGANISATSIOONI NIMEL VÕI KASUKS, NÕUSTUTE SELLE LEPINGUGA NII ENDA KUI KA SELLISE ORGANISATSIOONI
NIMEL NING KINNITATE JA GARANTEERITE, ET TEIL ON SEADUSLIK ÕIGUS SIDUDA SELLINE ORGANISATSIOON SELLE
LEPINGUGA.

KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI SELLE LEPINGU TINGIMUSTEGA, ÄRGE KLÕPSAKE NUPPU NÕUSTUN JA ÄRGE KASUTAGE RAKENDUST.

™ tähistab e�evõtete rühma Abbo� kaubamärki.

‡ tähistab muu tootja kaubamärki, mis on selle omaniku omand.

© 2021 Abbo�.  Kõik õigused on kaitstud

Lepingu lõpp.



[1]
 Bluetooth on e�evõ�e Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärk.


