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MOBIILISOVELLUKSEN TIETOSUOJAILMOITUKSEN JA SUOSTUMUKSEN YHTEENVETO

Version päiväys: huh�kuu 2021
 

Abbo� tarjoaa myMerlin™-sovelluksen ("Sovellus"), joka siirtää �etoja Merlin.net™-etäseurantajärjestelmään ("Merlin.net")
(yhdessä "Palvelut"), jo�a lääkäri tai sairaala voi etäyhteyden kau�a seurata rytmivalvuriasi monitor ja antaa sinulle
lääke�eteellistä hoitoa. Pacese�er, Inc. (osa Abbo�-konsernia) tarjoaa Merlin.net-järjestelmän.

Olemme sitoutuneet suojaamaan henkilö�etosi. Tässä �etosuojailmoituksessa ja suostumuksessa ("Tietosuojailmoitus")
selitetään, kuinka käsi�elemme henkilö�etojasi palveluja varten ja mitä teemme henkilö�etojen suojaamiseksi.
 Ymmärrämme, e�ä tähän �etosuojailmoitukseen sisältyy paljon �etoa.  Haluamme esi�ää lyhyen ja selkeän yhteenvedon
siitä, kuinka käsi�elemme, suojaamme, säilytämme, tallennamme ja luovutamme henkilö�etojasi. Lisä�etoja on kohdissa
+Tietoja palveluista ja +Henkilö�etojen suojaus jäljempänä.
 
TÄMÄ YHTEENVETO EI OLE KATTAVA. SINUN ON LUETTAVA JÄLJEMPÄNÄ OLEVAN TIETOSUOJAILMOITUKSEN
ASIAANKUULUVAT KOHDAT, JOTTA YMMÄRRÄT TÄYSIN, KUINKA KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI.

Käytämme sovellusta asenne�aessa henkilö�etoja, kuten käy�äjän syntymäaikaa ja lai�een sarjanumeroa.  Käytämme
sähköpos�osoite�asi tai puhelinnumeroasi todennukseen rytmivalvurin pariliitoksen muodostamisen aikana.  Sovellus
lähe�ää meille �etoja lai�eestasi, ja jos otat yhtey�ä asiakaspalveluumme, kirjaamme erikseen tekniseen tukipyyntöösi
lii�yvät �edot.  Käytämme myös terveydenhoitopalvelujen tarjoajan Merlin.net-järjestelmään kirjaamia henkilö�etoja. 
Lisä�etoja on kohdissa +Henkilö�etojen kerääminen ja käsi�ely ja +Maakohtaiset säädökset jäljempänä.

Käytämme henkilö�etoja seuraavas�: (1) tarjotaksemme sinulle Palveluja; (2) nouda�aaksemme lakisääteisiä velvoi�eita,
mukaan lukien lääkinnällisten lai�eiden turvallisuuteen, laatuun ja kehi�ämiseen lii�yvät velvoi�eet; ja (3) tutkimuskäy�öön,
kun henkilö�edot on muoka�u tunnistama�omiksi, muute�u, yhdistelty ja/tai muoka�u anonyymiin muotoon, jolloin
�edoista ei voida tunnistaa nime�yä käy�äjää.  Suoritamme tutkimusta selvi�ääksemme tuo�eidemme ja palvelujemme
käy�öä ja tehokkuu�a sekä toteu�aaksemme todelliseen aineistoon perustuvia tutkimuksia.  Lisä�etoja on kohdissa +Miten
Abbo� itse käy�ää henkilö�etojasi, +Lääkinnälliset lai�eet ja muut lakiin perustuvat vaa�mukset, +Tutkimus,
+Henkilö�etojen säily�äminen jäljempänä.
 
Kohteet, joille henkilö�etoja luovutetaan, on �ukas� raja�u, emmekä koskaan myy �etoja kolmansille osapuolille
saadaksemme kaupallista hyötyä.  Luovutamme henkilö�etoja tytäryh�öillemme käy�äjätukea ja palvelujen teknistä tukea
varten, voimassa olevien säädösten nouda�amiseksi, tutkimusten suori�amiseksi tai vianetsintää tai diagnos�ikkaa varten,
sekä laajemman analyysin tekemiseen systeemisten ongelmien havaitsemiseksi. Lisä�etoja on kohdissa +Miten luovutamme
henkilö�etoja ja +Miten Abbo� käy�ää henkilö�etoja tarjotessaan palveluja terveydenhuollon tarjoajallesi jäljempänä.

Jos sijain�maasi lainsäädäntö antaa sinulle �e�yjä henkilö�etojasi koskevia oikeuksia, vastaamme tätä koskeviin pyyntöihin.
Lisä�etoja on kohdassa +Miten yksi�äiset käy�äjät voivat tarkistaa ja korjata henkilö�etoja ja käy�äjän oikeudet
jäljempänä.
 
Tallennamme Palveluihin lii�yviä henkilökohtaisia �etoja Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Lisä�etoja on kohdissa
+Tietojen tallennus ja +Henkilö�etojen siirrot ulkomaille jäljempänä. Suosi�elemme myös tarkistamaan +MAAKOHTAISET
ERITYISMÄÄRÄYKSET, koska voimassa voi olla lisäsäädöksiä, jotka määräytyvät asuinmaasi mukaan.
 
Jos sinulla on kysy�ävää Palveluista, ota ensin yhteys sairaalaan. Sairaala on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilö�edoistasi,
kun se tarjoaa sinulle lääke�eteellistä hoitoa. Käsi�elemme henkilö�etojasi käsi�elijänä sairaalan puolesta tarjotaksemme
Palveluja sinulle ja sairaalalle. Jos sinulla on �etosuojaa koskevia kysymyksiä tai kommen�eja, voit o�aa meihin yhtey�ä
lähe�ämällä sähköpos�a osoi�eeseen privacy@abbo�.com. Jos asut Euroopan talousalueella, voit o�aa yhtey�ä
eurooppalaiseen �etosuojavastaavaan tai paikalliseen �etosuojaviranomaiseen. Abbo�n eurooppalaisen �etosuojavastaavan
yhteys�edot sekä muita hyödyllisiä yhteys�etoja on saatavilla osoi�eessa www.EU-DPO.abbo�.com. Lisä�etoja on jäljempänä
kohdassa +Ota yhtey�ä.
 
Jos teemme tähän �etosuojailmoitukseen olennaisia muutoksia, lähetämme siitä ilmoituksen sähköpos�tse tai sovelluksessa,
kun käytät sovellusta seuraavan kerran.  Lisä�etoja on kohdassa +Tähän �etosuojailmoitukseen tehtävät muutokset
jäljempänä.



myMerlin™
MOBIILISOVELLUKSEN TIETOSUOJAILMOITUS JA SUOSTUMUS

Version päiväys: huh�kuu 2021
 

Pacese�er, Inc. (osa Abbo�-konsernia) tarjoaa Merlin.net™-etäseurantajärjestelmän ("Merlin.net"). Abbo� tarjoaa
myMerlin™-mobiilisovelluksen ("Sovellus") (Merlin.net-järjestelmästä ja sovelluksesta käytetään yhteises� termiä "Palvelut").
 Koko tässä �etosuojailmoituksessa Abbo�, me, meille ja meidän tarkoi�avat Abbo�-konsernia, jonka pääkon�orin osoite on
Abbo� Park, Illinois, Yhdysvallat.

Tunnustamme �etoturvan ja yksityisyyden tärkeyden ja olemme sitoutuneet suojaamaan käy�äjien henkilö�edot, mukaan
lukien terveyteen lii�yvät �edot. Tässä �etosuojailmoituksessa kerrotaan, kuinka Abbo� kerää ja käy�ää henkilö�etojasi, kun
käytät Palveluja.

Lue tämä �etosuojailmoitus huolellises� ennen kuin rekisteröit sovelluksen käy�öön, sillä tämä koskee tapoja, joilla Abbo� ja
�etyt tytäryh�öt käsi�elevät, siirtävät ja tallentavat henkilö�etojasi, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, kuten
jäljempänä on kuva�u. Sitä sovelletaan myös henkilö�etojesi käsi�elyyn tytäryh�öissämme ja käsi�elijöidemme toimesta, jos
niitä tarvitaan Palveluihin lii�yvän asiakaspalvelukysymyksen ratkaisemiseksi.

Tätä �etosuojailmoitusta ei sovelleta henkilö�etoihin, joita muut Abbo�n tytäryh�öt ovat käsitelleet tai keränneet tai jotka
on kerä�y muilla menetelmillä, kuten Abbo�n muiden verkkosivustojen kau�a tai muissa Abbo�n asiakaspalvelupisteissä tai
�etoja, jotka lääkärisi on kerännyt Merlin.net-järjestelmän avulla. Näiden menetelmien avulla käsiteltyjä tai kerä�yjä
henkilö�etoja saa�avat koskea muut �etosuojakäytännöt.
 
Rekisteröimällä tämän sovelluksen ja käy�ämällä sitä hyväksyt tämän �etosuojailmoituksen ja:

vakuutat, e�ä olet täysi-ikäinen ja sinulla on valtuudet hyväksyä tämä �etosuojailmoitus; ja
hyväksyt tämän �etosuojailmoituksen joko omasta puolestasi tai sellaisen toisen henkilön puolesta, jonka puolesta
sinulla on valtuudet laillises� hyväksyä ilmoitus.

HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEN JA SUOSTUMUKSEN HYVÄKSYT NIMENOMAISESTI SEN, ETTÄ
SOVELLUKSEN JA PALVELUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TÄMÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEN EHDOT SEKÄ HENKILÖTIETOJEN,
MUKAAN LUKIEN TERVEYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT, KÄSITTELYÄ JA SIIRTÄMISTÄ KUVAAVAT OSIOT, SITEN KUIN TÄSSÄ
TIETOSUOJAILMOITUKSESSA ON KUVATTU.
 
JOS ASUINMAASI LAIT SITÄ EDELLYTTÄVÄT, SINUN ON HYVÄKSY-PAINIKETTA NAPSAUTTAMALLA ANNETTAVA
NIMENOMAINEN SUOSTUMUS HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYYN, MUKAAN LUKIEN TERVEYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT, JA
HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMISEEN YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE ABBOTTIN PALVELIMILLE.
 
KÄYTTÄJÄ ANTAA SUOSTUMUKSENSA OMASTA VAPAASTA TAHDOSTAAN JA VAHVISTAA, ETTÄ HÄNELLÄ EI OLE
MINKÄÄNLAISTA OIKEUDELLISTA VELVOLLISUUTTA LUOVUTTAA HENKILÖTIETOJA ABBOTTILLE.
 
+Tietoa meistä

Abbo� on sovelluksen, ihonalaisen Confirm Rx™ -rytmivalvurin ("ICM") ja Jot Dx™ -ICM-lai�een valmistaja.

Merlin.net-järjestelmän tarjoaja on Pacese�er, Inc. (Abbo� Laboratoriesin kokonaan omistama St. Jude Medical, LLC:n
tytäryh�ö), 15900 Valley View Court, Sylmar, Kalifornia 91342, Yhdysvallat.

Terveydenhoitopalvelujen tarjoaja on henkilö�etojesi rekisterinpitäjä lääke�eteellisen hoidon tarjoamista varten.
Terveydenhoitopalvelujen tarjoaja vastaa siitä, miten näitä �etoja käsitellään, ja varmistaa, e�ä palvelun kau�a välite�ävät
�edot ovat voimassa olevien yksityisyy�ä ja �etoturvaa koskevien lakien mukaisia. Tässä viita�u rekisterinpitäjä perustuu
ETA:n, Ison-Britannian ja Sveitsin �etosuojalakien mukaiseen määritelmään, ja merkitys vastaa soveltuvin osin asuinmaassasi
voimassa olevia muiden maiden �etoturvaa ja yksityisyy�ä koskevien lakien vastaavia termejä.

Abbo� on henkilö�etojen rekisterinpitäjä, kun käytämme henkilö�etoja seuraaviin tarkoituksiin: (1) tarjotaksemme sinulle
Palveluja; (2) nouda�aaksemme lakisääteisiä velvoi�eita, mukaan lukien lääkinnällisten lai�eiden turvallisuuteen, laatuun ja
kehi�ämiseen lii�yvät velvoi�eet; ja (3) suori�aaksemme Palveluihin lii�yvää tutkimusta. Lisä�etoja on kohdassa +Miten
Abbo� itse käy�ää henkilö�etojasi.



+Tietoja palveluista

Merlin.net on etähoitojärjestelmä, johon rytmivalvurista (ICM) palvelujen kau�a välitetyt �edot tallentuvat.

Palvelut mahdollistavat rytmivalvurista kerä�yjen ja sovelluksen kau�a lähete�yjen �etojen nopean, automaa�sen siirron
Abbo�n yksityiseen ja suoja�uun �etokantaan. Merlin.net-palvelun kau�a terveydenhoitopalvelujen tarjoajasi voi nähdä,
milloin sydämesi syke muu�uu poikkeavaksi.  Sovellus lähe�ää sydämestä kerätyt �edot klinikalle terveydenhoitopalvelujen
tarjoajan määri�ämien asetusten mukaises�.  Palvelujen avulla terveydenhoitopalvelujen tarjoaja voi seurata sydämesi
syke�ä ja muokata hoitoasi ilman, e�ä sinun tarvitsee käydä henkilökohtaises� klinikalla.

Mobiililaite on pide�ävä yhteydessä WiFi- tai matkapuhelinverkkoon ja sovelluksen on oltava käytössä, jo�a
terveydenhoitopalvelujen tarjoaja voi seurata sydämestä kerä�yjä �etoja etäyhteyden kau�a.  Ennen kuin voit käy�ää
Palveluja, terveydenhoitopalvelujen tarjoajan on rekisteröitävä sinut Merlin.net-järjestelmään.  Kun olet kirjoi�anut
sovellukseen syntymäaikasi ja ICM-lai�een sarjanumeron, sinun on ehkä pyyde�ävä, e�ä sinulle lähetetään ak�voin�koodi.

Kun olet syö�änyt tämän ak�voin�koodin sovellukseen, sinun on varmiste�ava, e�ä langaton Bluetooth®
[1]

-tekniikka on
käytössä, jo�a ICM-lai�een voi yhdistää sovelluksen pariksi.  Pidä ilmoitukset käytössä, jo�a saat �lapäivityksiä ja
muistutuksia. Sovellus ilmoi�aa sinulle, kun asennus on valmis.

Sovellus muodostaa säännöllisin väliajoin yhteyden ICM-lai�eeseen ja väli�ää �etoja lai�een toiminnasta. Sovellus lähe�ää
myös �etoja sydämesi sykkeestä terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle, joka voi vastaano�aa hälytyksiä ja päivityksiä sekä
kirjautua Merlin.net-järjestelmään seuraamaan sydämesi syke�ä.  

+Henkilö�etojen kerääminen ja käsi�ely

Sovellusta käy�äessäsi käsitellään seuraavia henkilö�etojen luokkia:

ICM-lai�een sarjanumero ja käy�äjän syntymäaika;

sähköpos�osoite ja/tai puhelinnumero, jo�a voimme lähe�ää sinulle ak�voin�koodin;

päivä, kuukausi ja aika, jolloin �edot on lähete�y ICM-lai�eesta Merlin.net-järjestelmään;

ICM-lai�een nimeä ja mallinumeroa koskevat �edot;

säännölliset rapor�t, jotka osoi�avat, kuinka ICM on ollut yhteydessä sovellukseen ja kuinka sovellus on ollut
yhteydessä Abbo�n palvelimiin edellisen rapor�n jälkeen;

�edot sovelluksen toiminnasta, mukaan lukien kaatumisrapor�t; ja

säännölliset lokirapor�t, joissa on �etoja sovelluksen toiminnasta edellisen kunnossapitorapor�n jälkeen.

Sovellus muodostaa yhteyden ja lähe�ää �etoja ICM-lai�eestasi Merlin.net-järjestelmään. Merlin.net-järjestelmään lii�yvät
palvelut käy�ävät henkilökohtaisia lisä�etoja, mukaan lukien terveyteen lii�yviä �etoja, jotka terveydenhoitopalvelujen
tarjoaja syö�ää luodessaan sinulle Merlin.net-po�lasprofiilin. Henkilö�edot voivat sisältää käy�äjän puhelinnumeron tai
sähköpos�osoi�een, ICM-lai�een mallin ja sarjanumeron sekä muita valinnaisia �etoja, kuten käy�äjän sukupuolen, rodun,
valitun kielen, kliinisiä huomautuksia ja �etoja ICM-lai�een toiminnasta sekä hoitojen ja �etojen lähetyksen päivämäärät, ja
ne voivat sisältää �etoja käy�äjän �lasta sekä klinikan määri�ämän po�lasnumeron tai muun po�lastunnuksen.
Terveydenhoitopalvelujen tarjoaja voi myös syö�ää puolestasi yhteys�edot hätä�lanteita varten. Abbo�n on ehkä käsiteltävä
näitä henkilökohtaisia �etoja Palvelujen teknistä tukea ja ylläpitoa varten.
 
+Miten terveydenhoitopalvelujen tarjoaja käy�ää �etojasi

Terveydenhoitopalvelujen tarjoajasi kerää henkilö�etoja osana lääke�eteellistä hoitoasi ja syö�ää �edot Merlin.net-
järjestelmään. Terveydenhoitopalvelujen tarjoaja käy�ää palveluita ICM-lai�een ja sydämen sykkeen seurantaan.
 
Terveydenhoitopalvelujen tarjoaja tai sairaala käy�ää henkilö�etojasi seuraaviin tarkoituksiin:

tarjotakseen lääke�eteellistä hoitoa, mukaan lukien meneillään oleva lääke�eteellinen hoito, johon lii�yvä ICM-
lai�een ja sydämen sykkeen seuranta toimii apuna lääke�eteellisen hoidon tarjoamiselle;

tarjotakseen Abbo�lle pääsyn henkilö�etoihisi teknisen tuen tarjoamiseksi palveluja varten, mukaan lukien tekninen
ja kliininen tuki, kuten apu palvelujen vianmäärityksessä, päivityksissä tai �etojen tulkinnassa; ja

jos sovelle�ava laki muutoin sitä edelly�ää.



+Miten Abbo� käy�ää henkilö�etoja tarjotessaan palveluja terveydenhuollon tarjoajallesi

Käsi�elemme henkilö�etojasi käsi�elijänä terveydenhoitopalvelujen tarjoajan tai sairaalan puolesta. Käsi�ely tapahtuu
terveydenhoitopalvelujen tarjoajan ohjeiden mukaan ja lii�yy seuraaviin tarkoituksiin:

palvelujen tarjoaminen terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle ICM-lai�een ja sydämen sykkeen sekä oireiden
seuraamiseksi;

teknisen ja kliinisen tuen tarjoaminen terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle, esimerkiksi avustaminen
vianmäärityksessä tai päivityksessä; tai

terveydenhoitopalvelujen tarjoajan luvalla terveys�etojen tarkasteleminen, jo�a voisimme avustaa ICM-lai�eeltasi
lähete�yjen �etojen tulkinnassa.

Sijainnistasi riippuen voimme tarjota tukipalveluja terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle tai sairaalalle seuraavista sijainneista:
Ruotsi; muut Euroopan maat, etenkin jos meillä on toimintaa asuinmaassasi; tai muut tukikeskuksemme, jotka sijaitsevat
Yhdysvalloissa ja Malesiassa. Voimme käy�ää myös muita kolmansia osapuolia tarjotaksemme terveydenhoitopalvelujen
tarjoajalle tai sairaalalle teknistä tai kliinistä tukea. Kun käytämme kolmansia osapuolia tarjotaksemme tukipalveluja
terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle tai sairaalalle, turvaamme henkilö�etojen luo�amuksellisuuden, eheyden ja
turvallisuuden asianmukaisin toimenpitein.
 
Tässä viita�u käsi�elijä perustuu ETA:n, Ison-Britannian ja Sveitsin �etosuojalakien mukaiseen määritelmään, ja merkitys
vastaa soveltuvin osin asuinmaassasi voimassa olevia muiden maiden �etoturvaa ja yksityisyy�ä koskevien lakien vastaavia
termejä.
 
+Miten Abbo� itse käy�ää henkilö�etojasi
 
Abbo� käsi�elee henkilö�etojasi, mukaan lukien terveyteen lii�yvät henkilökohtaiset �etosi, rekisterinpitäjänä seuraavia
tarkoituksia varten:

toimi�aakseen käy�äjälle palveluja sovelluksen loppukäy�äjän lisenssisopimuksen mukaises�;

kirjatakseen yhteydenotot Abbo�in, kun käy�äjä o�aa yhtey�ä suoraan Abbo�in palveluihin lii�yen;

tarjotakseen terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle tai sairaalalle palveluja, mukaan lukien ICM-lai�eeseen lii�yvä
asiakastuki;

jos sovelle�ava lääke�eteellisten lai�eiden käy�öä ja luoki�elua koskeva lainsäädäntö sitä edelly�ää, myös
lääkinnällisten lai�eiden markkinoille saa�amisen jälkeistä valvontaa sekä laadunhallintaa, mukaan lukien
tuotekehitystä ja parannusta, turvallisuu�a, suorituskykyä ja tarkkaavaisuu�a varten;

tarvi�aessa laillisten vaa�musten ase�amiseksi, toteu�amiseksi tai puolustamiseksi; ja

jos sovelle�ava laki muutoin sitä edelly�ää.

Kun terveydenhoitopalvelujen tarjoaja on luonut sinulle po�lasprofiilin Merlin.net-järjestelmään ja kun sovelle�ava laki sitä
edelly�ää, olet antanut Abbo�lle nimenomaisen suostumuksen muokata tunnistama�omiksi, muu�aa, yhdistellä ja/tai
muokata anonyymiin muotoon henkilö�etosi tutkimuksen suori�amiseksi. Lisä�etoja on kohdassa +Tutkimus.
 
Tässä viita�u rekisterinpitäjä perustuu ETA:n, Ison-Britannian ja Sveitsin �etosuojalakien mukaiseen määritelmään, ja merkitys
vastaa soveltuvin osin asuinmaassasi voimassa olevia muiden maiden �etoturvaa ja yksityisyy�ä koskevien lakien vastaavia
termejä.

+Tietojen tallennus

Vastaanotamme sovelluksen ja ICM-lai�een lähe�ämät �edot ennen kuin ne tallennetaan Merlin.net-palvelimiin, jotka
sijaitsevat Yhdysvalloissa. Kun henkilö�etojasi säilytetään muussa maassa kuin ko�maassasi, niitä saa�avat koskea myös
säilytysmaan lait, jotka eivät väl�ämä�ä vastaa ko�maasi lakia. Olemme o�aneet käy�öön asianmukaiset turvatoimet ja
rajoitukset henkilö�etojen suojaamiseksi. Vaikka Yhdysvalloissa on po�laiden terveys�etoja koskevia �etoja sääteleviä lakeja,
nämä lait eivät väl�ämä�ä vastaa ko�maasi yksityisyy�ä tai �etosuojaa koskevia lakeja.

Katso myös +Henkilö�etojen suojaus ja +Henkilö�etojen siirrot ulkomaille.



+Lääkinnälliset lai�eet ja muut lakiin perustuvat vaa�mukset

Abbo� voi käy�ää henkilö�etoja lain edelly�ämällä tavalla, ja mahdollisuuksien mukaan �edot muokataan
tunnistama�omiksi, muutetaan, yhdistellään ja/tai muokataan anonyymiin muotoon lääkinnällisten lai�eiden valmistajan
lakisääteisten velvoi�eiden nouda�amiseksi. Abbo� säily�ää �edot turvallises�, eikä niitä käytetä yksi�äisen käy�äjän
tunnistamiseen nimen tai sähköpos�osoi�een perusteella lukuun o�ama�a �lanteita, joissa laki velvoi�aa meitä
sisälly�ämään nämä �edot. Jos tällainen henkilö�etojen käy�ö perustuu lakisääteisiin vaa�muksiin, emme edellytä
suostumusta.
 
Lakisääteiset vaa�mukset, joiden nojalla Abbo� käy�ää näitä �etoja, ovat:

ICM-lai�een jatkuvan turvallisuuden ja jatkokehityksen varmistaminen;

lääke�eteellisten lai�eiden ja järjestelmien laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden seuranta ja parantaminen;

päivitysten validoin� ja Merlin.net-järjestelmän ja/tai siihen lii�yvien mobiilisovellusten turvallisuuden ja
luote�avuuden ylläpito;

laajemman analyysin suori�aminen yleistä kansantervey�ä koskevien systeemisten ongelmien havaitsemiseksi;

lääkinnällisten lai�eiden tutkiminen, kehi�äminen ja testaus, mukaan lukien uudet ja olemassa olevat ominaisuudet ja
toiminnot, sekä Merlin.net-järjestelmän ja/tai siihen lii�yvien mobiilisovellusten testaus ja parantaminen
tuotekehitystä varten; ja

jos sovelle�ava laki muutoin sitä edelly�ää, mukaan lukien yhteistyö toimivaltaisten sääntely- ja lainvalvontaelimien
tai val�on viranomaisten kanssa kansallisen turvallisuuden tai epidemioiden, oikeustoimien, tuomioistuinpäätöksen,
hallituksen pyynnön tai meihin kohdistetun oikeusprosessin vuoksi tai asiakkaidemme, kansalaisten, Abbo�n tai
muiden osapuolten turvallisuuden, oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi sekä Abbo�n laillisten oikeuksien
harjoi�amiseksi, muodostamiseksi tai puolustamiseksi tai jos uskomme, e�ä se on tarpeen lai�oman toiminnan,
epäillyn petoksen, mahdollises� jonkin henkilön turvallisuu�a uhkaavien �lanteiden tai tämän �etosuojailmoituksen
rikkomusten varalta tai todisteeksi oikeusriidassa, jossa olemme osallisena.

 
Käy�ämämme termi muokkaaminen tunnistama�omaksi tarkoi�aa samaa kuin henkilö�etojen muu�aminen. Yhdysvaltain
sairausvakuutusten siirre�ävyy�ä koskeva laki (HIPAA) määri�elee tunnistama�omaksi muokatut �edot siten, e�ä niissä ei
ole perusteltua syytä uskoa, e�ä �etoja voidaan käy�ää yksilön tunnistamiseen. EU:n yleisen �etosuoja-asetuksen (2016/679)
(GDPR) määritelmän mukaan henkilö�etojen muu�aminen tarkoi�aa henkilö�etojen käsi�elyä siten, e�ä henkilö�etoja ei
voida enää yhdistää �e�yyn henkilöön ilman lisä�etoja. Anonyymiin muotoon muokatut �edot ovat �etoja, jotka eivät liity
henkilöön ja joista henkilöä ei voida tunnistaa, eivätkä �etosuoja- ja yksityisyyslait yleensä koske tällaisia �etoja.
 
Lisä�etoja GDPR:stä on kohdassa +Euroopan talousalue, Iso-Britannia, Caymansaaret, Sveitsi ja Thaimaa jäljempänä.

+Tutkimus
Jos sovelle�ava lainsäädäntö sitä edelly�ää, terveydenhoitopalvelujen tarjoaja on pyytänyt nimenomaisen suostumuksesi
siihen, e�ä voimme muokata tunnistama�omiksi, muu�aa, yhdistellä ja/tai muokata anonyymiin muotoon henkilö�etosi
tutkimuksen suori�amiseksi rajoite�uihin tarkoituksiin.

Jos datajoukkoa käytetään tutkimustarkoituksiin, �edot eivät sisällä nimeäsi, osoite�asi, puhelinnumeroasi tai
sähköpos�osoite�asi. Pyrimme varmistamaan, e�ei ole mitään kohtuullista peruste�a, jolla tunnistama�omiksi muoka�uja
tai muute�uja �etoja voitaisiin käy�ää käy�äjien tunnistamiseen. Tutkimuksessa käyte�äviin �etoihin voi kuulua ICM-lai�een
malli ja sarjanumero, implantoin�päivämäärän ja seuraavien käyn�päivämäärien välit, implantoin�päivämäärä sekä
demografiset �edot, kuten asuinpaikka ja ikä.

Käytämme näitä tunnistama�omiksi muoka�uja tai muute�uja �etoja tai yhdisteltyjä, �lastollisia ja/tai anonyymiin muotoon
muoka�uja �etoja tutkimuskäytössä seuraaviin tarkoituksiin:

parantaaksemme sydänlai�eidemme, lääke�eteellisten lai�eidemme ja järjestelmiemme laatua, turvallisuu�a ja
tehokkuu�a ja kehi�ääksemme innova�ivista ja tehokasta sydänsairauksien hoitoa kansanterveyden edistämiseksi;

suori�aaksemme tutkimusta �lastollisiin tarkoituksiin ja analysoitavaksi sekä luovute�avaksi muille tutkijoille,
terveydenhuollon yksiköille tai amma�henkilöille tai kansanterveydestä vastaaville viranomaisille;

arvioidaksemme palvelujen tehokkuu�a ja sitä, miten niitä tarjotaan ja käytetään;

validoidaksemme palvelujen toiminnot ja päivitykset sekä valvoaksemme ja parantaaksemme kyseisten palvelujen
suojausta ja �etoturvaa;



tutkiaksemme, kehi�ääksemme ja testataksemme lääke�eteellisiä lai�eita, mukaan lukien uudet ja olemassa olevat
ominaisuudet ja toiminnot, sekä testataksemme ja parantaaksemme palveluja ja lääke�eteellisiä lai�eitamme
tuotekehitystä, �edon analysoin�a, �lastoin�a ja arvioin�a varten; ja

yleisen edun nimissä kansanterveyden edistämiseksi, mukaan lukien �lanteet, joissa palvelut ja lääke�eteelliset
lai�eet ovat oikeute�uja sairauskulujen korvaamiseen tai muuhun sosiaaliturvan, vakuutuksen tai julkisen rahoituksen
kau�a saatavaan korvaukseen.

Jos sinua pyydetään osallistumaan kliiniseen tutkimukseen ja jos sovelle�ava laki sitä edelly�ää, sinua pyydetään antamaan
erillinen �etoinen suostumus tutkimuslaitokselle ennen tällaista tutkimusta, ja osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Tässä
osiossa käsiteltävä tutkimus ei liity kliiniseen tutkimukseen osallistumiseen.

Lisä�etoja GDPR:stä on kohdassa +Euroopan talousalue, Iso-Britannia, Caymansaaret, Sveitsi ja Thaimaa jäljempänä.

+Henkilö�etojen säily�äminen

ICM-lai�eesta kerä�yjä �etoja säilytetään enintään seitsemän (7) vuoden ajan viimeisimmästä lähetyksestä (eli päivästä,
jolloin viimeksi käy�t ICM-laite�a ja/tai sovellusta), ellei laki muuta edellytä.

Osassa +Tietojen poistaminen Merlin.net-järjestelmästä on selite�y, miten saat terveydenhoitopalvelujen tarjoajan tai
sairaalan poistamaan �etosi Merlin.net-etäseurantajärjestelmästä.

+Miten luovutamme henkilö�etoja

Voimme jakaa henkilö�etojasi seuraavas�:

Jaamme henkilö�etoja kolmansien osapuolien kanssa vain palvelujen tarjoamiseksi, ylläpitämiseksi, säily�ämiseksi ja
tukemiseksi. Kun esimerkiksi luovutamme henkilö�etoja kolmansille osapuolille, jotka au�avat meitä palvelujen
tarjoamisessa, heidän on pide�ävä henkilö�edot salassa ja suoja�uina ja he saavat käy�ää henkilö�etojasi vain silloin
kun se on väl�ämätöntä.

Abbo� käy�ää mahdollisuuksien mukaan kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ilmoi�amaan järjestelmävirheistä,
jo�a voimme tukea ja parantaa palveluja. Tällaisissa tapauksissa kolmansille osapuolille lähete�ävät �edot eivät sisällä
henkilö�etoja.

Android edelly�ää paikannuspalvelun käy�öoikeuksien myöntämistä, jo�a sovellukset voi yhdistää Bluetooth®1-
lai�eisiin. Googlen paikannuspalvelut sisältävät ominaisuuksia, jotka keräävät käy�äjän tarkkoja sijain��etoja, mukaan
lukien GPS-signaalit, laiteanturit, Wi-Fi-tukiasemat ja matkapuhelinverkon tukiasemien tunnukset. Google kerää nämä
�edot, jos käy�äjä myöntää pääsyn sijain��etoihinsa. Lisä�etoja näihin �etoihin lii�yvistä Googlen
�etosuojakäytännöistä on Android-tukisivustossa. Me emme käytä Googlen paikannuspalveluista saatuja
henkilökohtaisia �etojasi.

Emme myy tai lisensoi henkilö�etojasi kolmansille osapuolille muutoin kuin tuoteryhmän tai osaston myynnin,
sulautumisen tai siirron yhteydessä, jo�a ostaja voi jatkaa palveluiden tarjoamista sinulle. Epäselvyyden väl�ämiseksi
emme koskaan myy henkilö�etojasi kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.

Voimme jakaa tunnistama�omiksi muoka�uja, muute�uja, yhdisteltyjä, �lastollisia ja/tai anonyymiin muotoon
muoka�uja �etoja tytäryh�öillemme, terveydenhoitopalvelujen tarjoajallesi tai sairaalallesi, kolmansille osapuolille
tutkimuskäy�öön ja kansallisille terveysviranomaisille tai vakuutusyh�öille palvelun tehokkuuden osoi�amiseksi tai
sairauskulujen korvaamista varten. Tietoja ei käytetä henkilöiden tunnistamiseen.

Pidätämme oikeuden luovu�aa henkilö�etojasi vastataksemme viranomaisten valtuute�uihin �etopyyntöihin,
kansallisen turvallisuuden sitä edelly�äessä tai kun laki muutoin sitä vaa�i. Lisäksi, jos laki sallii tai edelly�ää, voimme
myös luovu�aa sinulta keräämiämme �etoja, jos se on mielestämme tarpeen lai�oman toiminnan, epäiltyjen
petosten, mahdollisia uhkia kenen tahansa henkilön turvallisuudelle sisältävien �lanteiden, tämän
�etosuojailmoituksen rikkomusten tutkintaa tai estämistä tai niiden edelly�ämiin toimiin ryhtymistä varten tai
todisteeksi oikeusriidassa, jossa olemme osallisena. Henkilö�etoihisi voidaan soveltaa ulkomaisia lakeja, ja ulkomaiset
hallitukset, tuomioistuimet, lainvalvontaviranomaiset ja sääntelyvirastot voivat ehkä käy�ää niitä.

+Henkilö�etojen suojaus

Abbo� käy�ää palveluissa asianmukaisia suojaustoimenpiteitä henkilö�etojen suojaamiseksi taha�omalta tai lai�omalta
tuhoamiselta tai vahingossa tapahtuvalta menetykseltä, muutokselta, luovutukselta tai käytöltä.



Suojauksen ja luo�amuksellisuuden varmistamiseksi ICM-lai�eesta vastaanote�avat �edot salataan ennen lähetystä. Palvelut
sisältävät useita suojausratkaisuja, jotka parantavat po�lasprofiilin suojausta ja estävät henkilökohtaisten �etojen luva�oman
käytön tai luovu�amisen. Vain terveydenhoitopalvelujen tarjoajan tai lääkärin valtuu�amilla henkilöillä, mukaan lukien niiden
valtuutetut työntekijät, on pääsy po�lasprofiiliin, ja �etojen käy�öön tarvitaan yksilöivä käy�äjätunnus ja salasana. Abbo�
käy�ää erilaisia suojaus- ja valvontatoimia varmistaakseen, e�ä vain Abbo�n �loissa olevat valtuutetut henkilöt voivat
käy�ää muute�uja, yhdisteltyjä ja tunnistama�omiksi muoka�uja �etoja.

Käytämme langatonta Bluetooth®1 4.0 -tekniikkaa tai uudempaa erilaisten henkilökohtaisten �etojen siirtämiseen
lääke�eteellisten lai�eiden ja iOS- tai Android-lai�eiden välillä. Kaikki mi�auksiin lii�yvät �edot siirretään ICM-lai�eesta
Bluetooth-tekniikan avulla.

Huomaa, e�ä palvelut eivät ehkä ole käyte�ävissä määräaikaishuoltojen aikana.

+Henkilö�etojen siirrot ulkomaille

Palvelujen kau�a kerätyt �edot siirretään Yhdysvaltoihin ja säilytetään siellä. Yhdysvaltojen �etoturvaa koskevat lait eivät
ehkä suojaa henkilö�etoja yhtä vahvas� kuin lait Euroopan unionissa, Iso-Britanniassa, Sveitsissä tai muussa asuinmaassasi.
Henkilö�etojen siirto tapahtuu EU:n ja Sveitsin hyväksymien vakiosopimuslausekkeiden mukaises�. Lisäksi hyväksyt
nimenomaises� henkilö�etojesi siirtämisen Abbo�n palvelimiin, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Jos otat yhtey�ä suoraan meihin ja pyydät teknistä tukea, etähoitojärjestelmän tuki�imit Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa
tai Malesiassa voivat käy�ää henkilö�etojasi (mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot). Siirrot Malesiaan eivät koske
Euroopan unionin, Ison-Britannian tai Sveitsin asukkaita. Abbo�n sisäisiä �edonsiirtoja säätelee �edonsiirtosopimus, joka
tarjoaa rii�ävät turvatoimet.
 
KUN KÄYTÄT TÄTÄ SOVELLUSTA JA HYVÄKSYT TÄMÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEN JA SUOSTUMUKSEN, SAAT TIETOA
HENKILÖTIETOJEN SIIRROSTA YHDYSVALTOIHIN, RUOTSIIN JA/TAI MALESIAAN (SIIRROT MALESIAAN EIVÄT KOSKE
EUROOPAN UNIONIN, ISO-BRITANNIAN TAI SVEITSIN KANSALAISIA) JA HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄ, MUKAAN LUKIEN
TERVEYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT, JOITA SAATETAAN EDELLYTTÄÄ POIKKEUSTILANTEISSA VASTATTAESSA LÄÄKÄRIN
ESITTÄMIIN TUKIPYYNTÖIHIN. NÄMÄ MAAT EIVÄT EHKÄ TARJOA VASTAAVAA HENKILÖTIETOJEN SUOJAUSTASOA
VERRATTUNA ASUINMAASI TIETOTURVAA JA YKSITYISYYTTÄ KOSKEVIIN LAKEIHIN.
 
+Miten Abbo� lähe�ää markkinoin�viestejä ja muuta materiaalia

Emme lähetä sinulle �etoises� mainonta- tai markkinoin�viestejä, ellet ole antanut meille suostumusta tämän tyyppisten
vies�en lähe�ämiseen muiden tuo�eidemme ja palvelujemme yhteydessä.
 
Abbo� tai sen tytäryh�öt tai lisenssinantajat eivät �etoises� lähetä mainonta- tai markkinoin�viestejä lapsille.
 
Emme myy henkilö�etojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinoin�a varten.
 
Huomaa, e�ä voimme lähe�ää sinulle markkinoin�in lii�ymä�ömiä �etoja tarvi�avista sovellus- ja palvelupäivityksistä tai
tuoteturvallisuuteen lii�yvistä ongelmista.
 
+Miten Abbo� suojaa lasten yksityisyy�ä

Terveydenhoitopalvelujen tarjoaja tai lääkäri voi rekisteröidä lapsia Merlin.net-järjestelmään. Vanhempi/huoltaja voi milloin
tahansa lope�aa lapsen henkilö�etojen keräämisen, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, o�amalla yhtey�ä
terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan tai lääkäriin ja pyytämällä �lin poistamista. Tämä toimenpide poistaa lapsen Merlin.net-
käy�äjä�lin, mu�a säilytämme yhdistellyt ja tunnistama�omiksi muokatut �edot ja joudumme ehkä säily�ämään �etyt
henkilö�edot lain edelly�ämällä tavalla.

+Miten yksi�äiset käy�äjät voivat tarkistaa ja korjata henkilö�etoja ja käy�äjän oikeudet

Jos haluat käy�ää �etoturvaa ja yksityisyy�ä koskevien lakien mukaisia oikeuksiasi, sinun on ensin ote�ava yhtey�ä
terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan tai sairaalaan. Emme voi korjata tai muu�aa ICM-lai�eestasi lähete�yjä lukemia.

Asuinpaikan mukaan sinulla voi olla seuraavia oikeuksia: (a) pääsy omiin henkilö�etoihisi, jotka olemme tallentaneet; (b)
oikeus pyytää meitä korjaamaan kaikki virheelliset henkilö�etosi, joita olemme tallentaneet; (c) oikeus poistaa kaikki omat
henkilö�etosi, jotka olemme tallentaneet; (d) oikeus rajoi�aa niiden henkilö�etojesi käsi�elyä, jotka olemme tallentaneet; (e)



oikeus vastustaa niiden henkilö�etojesi käsi�elyä, jotka olemme tallentaneet; ja/tai (f) oikeus saada kaikki henkilö�edot, jotka
olet antanut meille suostumuksesi perusteella, jäsennellyssä ja yleises� käytetyssä koneellises� lue�avassa muodossa, tai
pyytää lähe�ämään tällaiset henkilö�edot toiselle yh�ölle. Huomaa, e�ä laki ei velvoita Abbo�a o�amaan käy�öön tai
ylläpitämään järjestelmiä, jotka ovat teknises� yhteensopivia muiden yh�öiden järjestelmien kanssa. Abbo� ei väl�ämä�ä
pysty lähe�ämään henkilö�etojasi suoraan toiselle yh�ölle.

Myös lapsilla voi olla oikeus tarkastella heistä kerä�yjä henkilö�etoja. Kun saamme lapsen vanhemmalta/huoltajalta pyynnön
tarkastella lapsen henkilö�etoja, voimme vastata suoraan lapsen vanhemmalle/huoltajalle tai suositella, e�ä he o�avat
yhtey�ä lapsen lääkäriin tai sairaalaan. Pyrimme aina tarkistamaan lapsen �etoja pyytävän henkilön henkilöllisyyden joko
lapselta itseltään tai vanhemmalta tai huoltajalta.

Pyydä näiden oikeuksien mukaisia toimia ensisijaises� o�amalla yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan tai lääkäriin,
joka on henkilö�etojesi rekisterinpitäjä lääke�eteellisen hoidon tarjoamista varten. Voit o�aa yhtey�ä meihin, jos olemme
henkilö�etojesi rekisterinpitäjä, millä tahansa osiossa +Ota yhtey�ä esitetyllä tavalla.

+Tietojen poistaminen Merlin.net-järjestelmästä

Jos sinulle on implantoitu ICM, Merlin.net on ainoa tapa, jolla terveydenhoitopalvelujen tarjoajasi voi tarkkailla sinua. Jos
päätät olla kirjautuma�a Merlin.net-järjestelmään, se vaiku�aa terveydenhoitopalvelujen tarjoajan kykyyn tarkkailla �laasi ja
saa�aa vaiku�aa heidän mahdollisuuksiinsa hoitaa sinua.
 
Jos haluat poistaa omat �etosi Merlin.net-järjestelmästä, ota yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan tai sairaalaan. Jos
pyydät �etojesi poistamista Merlin.net-järjestelmästä ja sinulla on edelleen ICM, terveydenhoitopalvelujen tarjoaja ei voi
seurata sydämesi syke�ä etäyhteyden kau�a. Huomaa, e�ä jos terveydenhoitopalvelujen tarjoaja tai sairaala poistaa �etosi
Merlin.net-järjestelmästä, säilytämme yhdistellyt ja tunnistama�omiksi muokatut �edot ja joudumme ehkä säily�ämään
�etyt henkilö�edot lain edelly�ämällä tavalla.

+Ota yhtey�ä

Jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai huomaute�avaa lii�yen tapaan, jolla henkilö�etojasi käsitellään lääke�eteellistä
hoitoa varten, tai jos haluat käy�ää �etoturvalakien mukaisia oikeuksiasi, ota yhtey�ä suoraan terveydenhoitopalvelujen
tarjoajaan tai sairaalaan.
 
Jos sinulla on kysymyksiä, kommen�eja tai huomaute�avaa �etosuojakäytännöistämme, ota meihin yhtey�ä napsau�amalla
Ota yhtey�ä -linkkiä jollain verkkosivullamme tai lähe�ämällä sähköpos�a osoi�eeseen cnprivacy@abbo�.com.
Vaihtoehtoises� voit lähe�ää kirjeen osoi�eeseen:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
ETA-alueella, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä asuvat käy�äjät voivat katsoa paikallisen alueosaston yhteys�edot alla olevasta
lue�elosta.
 
Brasiliassa asuvat käy�äjät: Jos sinulla on kysymyksiä, kommen�eja tai huomaute�avaa �etosuojakäytännöistämme, tai jos
haluat käy�ää jotakin oikeuksista, jotka on lueteltu kohdassa +Miten yksi�äiset käy�äjät voivat tarkistaa ja korjata
henkilö�etoja ja käy�äjän oikeudet, ota meihin yhtey�ä napsau�amalla Ota yhtey�ä -linkkiä jollain verkkosivullamme tai
lähe�ämällä sähköpos�a paikalliselle �etosuojavastaavallemme Juliana Ruggierolle osoi�eeseen privacybrasil@abbo�.com.
Vaihtoehtoises� voit lähe�ää kirjeen osoi�eeseen:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Mainitse kaikissa meille lähe�ämissäsi viesteissä sovelluksen rekisteröin�in käyte�y sähköpos�osoite ja pyyntöäsi koskeva
yksityiskohtainen selitys.
 
+Tähän �etosuojailmoitukseen tehtävät muutokset

Tämän �etosuojailmoituksen sisältöä tarkastellaan säännöllises�. Jos teemme merki�äviä muutoksia
�etosuojakäytäntöihimme, päivite�y versio tästä �etosuojailmoituksesta vastaa näitä muutoksia. Tietosuojailmoituksen



päivityksistä ilmoitetaan sähköpos�tse tai sovelluksessa, kun käytät sovellusta seuraavan kerran.

Rajoi�ama�a sovelle�avan lain mukaisia oikeuksiasi pidätämme oikeuden päivi�ää ja muu�aa tätä �etosuojailmoitusta ilman
ennakkoilmoitusta teknisten parannusten, lakien ja säädösten muutosten sekä hyvien liiketoimintatapojen huomioon
o�amiseksi edelly�äen, e�ä se ei muuta tässä �etosuojailmoituksessa kuva�uja �etosuojakäytäntöjä.

+MAAKOHTAISET ERITYISMÄÄRÄYKSET

+Yhdysvallat

Abbo� toimii terveydenhoitopalvelujen tarjoajasi liikekumppanina tarjoamalla tämän sovelluksen käy�öösi Yhdysvaltain
sairausvakuutusten siirre�ävyy�ä koskevan lain ja sen täytäntöönpanosäädösten (yhdessä HIPAA) mukaises�. Tämän vuoksi
sovelluksen kau�a kerä�yjä henkilö�etoja, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, säätelee HIPAA, ja voimme käy�ää ja
luovu�aa henkilö�etojasi liikekumppaneihimme kohdistuvien velvoi�eiden ja tämän �etosuojailmoituksen ja suostumuksen
mukaises�.

+Kalifornia

Kalifornian siviililain 1798.83 § sallii Kalifornian osaval�on asukkaiden pyytää �etyiltä yrityksiltä, joiden kanssa Kalifornian
asukkaalla on vakiintunut liikesuhde, lue�elo kaikista kolmansista osapuolista, joille yritys on väli�ömäs� edeltävän
kalenterivuoden aikana luovu�anut �e�yjä henkilökohtaisia tunniste�etoja suoramarkkinoin�tarkoituksiin. Abbo� on
velvollinen vastaamaan asiakaspyyntöön vain kerran kunkin kalenterivuoden aikana. Voit esi�ää tällaisen pyynnön
lähe�ämällä kirjeen �etosuojajohtajallemme osoi�eeseen Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN
55117, USA. Pyynnön yhteydessä tulee todistaa, e�ä olet Kalifornian asukas, ja antaa vastausosoi�eeksi voimassa oleva
Kaliforniassa sijaitseva osoite. Huomaa, e�ä Kalifornian yksityisyy�ä koskevat säädökset eivät kata kaikkea �edon jakamista ja
vastaukseemme sisältyy vain säädösten ka�ama �etojen jakaminen.
 
Jos sinulla on kysy�ävää siitä, miten Abbo� nouda�aa Kalifornian kulu�ajan �etosuojalakia (CCPA) ja mitkä ovat CCPA:n
mukaiset oikeutesi, tutustu osoi�eeseen h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�ina

Lain nro 25.326 valvontaelimenä toimiva julkisen �edon saatavuusvirasto on toimivaltainen kaikissa oikeuksien loukkausta
koskevissa syytöksissä ja valituksissa, joita asianosaiset esi�ävät voimassa olevien henkilö�etojen suojausta koskevien
määräysten rikkomisesta.
 
+Australia

Jos haluat tehdä valituksen �etosuojalain, Australian yksityisyysperiaa�een (APP) tai meihin sovelle�avien
�etosuojasäädösten rikkomisesta tai jos sinulla on kysy�ävää tai huolenaiheita �etosuojailmoituksestamme tai tavasta, jolla
käsi�elemme henkilö�etojasi, ota meihin yhtey�ä käy�ämällä yllä olevia yhteys�etoja. Pyrimme kohtuullisin ponnistuksin
tutkimaan asian ja vastaamaan sinulle.
Jos et ole tämän jälkeen tyytyväinen vastaukseemme, voit tehdä valituksen �etosuojavaltuutetun toimistoon. Katso
h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, josta voit hakea asiaankuuluvat valituslomakkeet, tai ota yhtey�ä
�etosuojavaltuutetun toimistoon. Emme todennäköises� luovuta henkilö�etojasi ulkomaille lukuun o�ama�a �lanteita, joissa
Tietosuojalaki 1988 (Cth) sen sallii, ellemme kirjallises� toisin ilmoita. Voimme siirtää henkilö�etojasi Yhdysvaltoihin. Hyväksyt
tämän luovu�amisen ja vahvistat, e�ä anne�uasi suostumuksen Australian yksityisyysperiaate�a 8.1 ei enää sovelleta, eikä
meitä vaadita toteu�amaan kohtuullisia toimenpiteitä varmistaaksemme, e�ä ulkomailla toimiva vastaano�aja ei riko APP:n
ehtoja kyseisiin �etoihin lii�yen.
 
+Brasilia

Jos tähän �etosuojailmoitukseen tulee päivityksiä, jotka vaa�vat uuden suostumuksen, saat siitä ilmoituksen meille antamiesi
yhteys�etojen kau�a.
 
Suostumus: Tervey�äsi koskevien henkilökohtaisten �etojen käsi�elyä varten sinun on anne�ava Abbo�lle suostumus
sovellusten käy�öön. Voit peruu�aa suostumuksesi koska tahansa o�amalla meihin yhtey�ä osoi�eella
privacy@abbo�.com.
 
Oikeudellinen perusta henkilö�etojesi käsi�elylle: Abbo� käsi�elee �etojasi seuraavien Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) -lain mukaisten oikeusperusteiden perusteella:



suostumus terveyteen lii�yvien �etojen käsi�elyyn, kun luot sovellus�lin Palveluihin lii�yvien �etojen tallentamiseksi;

suostumus terveyteen lii�yvien �etojen käsi�elyyn tarvi�aessa, kun otat yhtey�ä asiakaspalveluumme, jo�a voimme
vastata kysymyksiisi tai tukipyyntösi, esimerkiksi tehdä suorituskykyongelmien vianmäärityksen tai tarvi�aessa jakaa
�etojasi ulkopuolisen käsi�elijän kanssa palveluun lii�yvien ongelmien ratkaisemiseksi;

suostumus tarvi�aessa, kun jaat meille sovelluksen kau�a diagnos�sia �etoja tai vianmääritys�etoja (mukaan lukien
terveyteen lii�yvät �edot) mobiililai�eeltasi, jo�a voimme vastata tukipyyntöösi, esimerkiksi tehdä
suorituskykyongelmien diagnos�ikkarapor�n ja vianmäärityksen;

suostumus, kun jaat henkilökohtaisia �etojasi, mukaan lukien terveydelliset �edot, ulkopuolisten
yhteistyökumppaniemme kanssa;

Abbo�n oikeutetut liiketaloudelliset edut ja suostumus, kun muokkaamme tunnistama�omiksi, muutamme,
yhdistelemme ja/tai muokkaamme anonyymiin muotoon �etoja ymmärtääksemme paremmin, kuinka olet yhteydessä
Palveluihin ja käytät niitä.

Käy�äjän oikeudet: Jos haluat käy�ää jotakin oikeuksista, jotka on lueteltu kohdassa +Miten yksi�äiset käy�äjät voivat
tarkistaa ja korjata henkilö�etoja ja käy�äjän oikeudet ja olet o�amassa meihin yhtey�ä sähköpos�tse, otsikoi
sähköpos�vies� vastaavas� (esimerkiksi Korjauspyyntö tai Tarkastelupyyntö tai muuhun oikeuteen vii�aava pyyntö). Pyrimme
vastaamaan kaikkiin kohtuullisiin pyyntöihin viipymä�ä ja joka tapauksessa sovelle�avien lakisääteisten vaa�musten
mukaises�. Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle �etosuojaviranomaiselle, jos olet tyytymätön siihen, miten Abbo�
käsi�elee henkilö�etojasi.
 
+Kiina (pois lukien Hongkong, Macao ja Taiwan)

Hyväksymällä tämän �etosuojailmoituksen vahvistat, e�ä sinulle on ilmoite�u ja olet nimenomaises� suostunut
henkilö�etojesi, mukaan lukien henkilötunnuksen ja terveyteen lii�yvien �etojen, keräämiseen ja henkilö�etojen käy�öön
kaiken tässä mainitun sisällön osalta. Alle 14-vuo�aille käy�äjille vaaditaan huoltajan suostumus. Jos havaitsemme, e�ä alle
14-vuo�aan lapsen henkilö�edot on kerä�y ilman huoltajan suostumusta, pyrimme poistamaan kyseiset �edot
mahdollisimman pian. Voit peruu�aa suostumuksesi koska tahansa o�amalla yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan.
Huomaa, e�ä jos peruutat suostumuksen, se vaiku�aa terveydenhuollon tarjoajasi kykyyn seurata laite�a etäyhteydellä ja
tämä saa�aa vaiku�aa hoitoosi. Jos peruutat suostumuksesi, Abbo� säily�ää yhdistellyt ja tunnistama�omiksi muokatut
�edot ja joutuu ehkä säily�ämään �etyt henkilö�edot lain edelly�ämällä tavalla.

 
Laki ei vaadi meitä hankkimaan suostumusta henkilö�etojen, mukaan lukien terveyteen lii�yvien �etojen, keräämiseen tai
käy�ämiseen �etyissä olosuhteissa, jos henkilö�etojen, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, kerääminen tai käy�ö:

lii�yy lakien ja asetusten ase�amien velvoi�eiden täy�ämiseen;

lii�yy suoraan kansalliseen turvallisuuteen tai maanpuolustukseen;

lii�yy suoraan yleiseen turvallisuuteen, kansanterveyteen tai merki�äviin yleisiin etuihin;

lii�yy suoraan rikostutkintaan, syy�eeseenpanoon tai oikeudenkäyn�in tai tuomion täytäntöönpanoon jne.;

on tarpeen yksilöiden perusoikeuksien ja etujen turvaamiseksi (esimerkiksi oikeus elämään ja omaisuuteen) silloin,
kun suostumuksen saaminen on mahdotonta;

koskee henkilö�etoja, jotka sinä tai po�laasi tai heidän huoltajansa (alle 14-vuo�ailla lapsilla) ole�e julkistaneet;

koskee henkilö�etoja, jotka on saatu laillisista julkisista lähteistä, kuten laillisista uu�sista tai avoimista virallisista
lähteistä;

tarvitaan sopimuksen allekirjoi�amiseen ja toteu�amiseen asiakkaan, po�laan tai po�laan huoltajan pyynnöstä, jos
po�las on alle 14-vuo�as; tai

tarvitaan tarjo�ujen tuo�eiden tai palvelujen turvallisen ja vakaan toiminnan ylläpitämiseksi, kuten tuo�eiden tai
palveluiden teknisten ongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Muiden tämän �etosuojailmoituksen mukaisten oikeuksien lisäksi sinulla on seuraavat lisäoikeudet:

Oikeus vastustaa päätöstä, joka perustuu yksinomaan automaa�seen käsi�elyyn. Sinulla on �etyissä olosuhteissa
oikeus kieltää sinua koskevat päätökset, jotka perustuvat yksinomaan automaa�seen käsi�elyyn ilman ihmisen
puu�umista asiaan.



Jos sinulla on kysy�ävää tai haluat käy�ää jotakin näistä henkilö�etoihin, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, lii�yvistä
oikeuksista, ota ensin yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan. Jos otat meihin yhtey�ä, teemme yhteistyötä
terveydenhoitopalvelujen tarjoajasi kanssa ja teemme parhaamme vastataksemme kaikkiin kohtuullisiin pyyntöihin
kohtuullisessa ajassa sovelle�avien lakisääteisten vaa�musten mukaises�. Voimme periä kohtuullisen hallinnollisen maksun 3
kuukauden kuluessa toistuvista pyynnöistä. Jos tähän �etosuojailmoitukseen tehdään merki�äviä muutoksia, voimme
julkaista muutokset julkisena ilmoituksena.
 
Meille osoite�uja oikeuksien käy�ämistä koskevia pyyntöjä ei ehkä voida käsitellä, jos ne ovat kohtuu�omia tai toistuvia.
Emme voi käsitellä pyyntöäsi, jos:

pyyntösi koskee sovelle�avien lakien ja asetusten mukaisia velvoi�eitamme;

pyyntösi lii�yy suoraan kansalliseen turvallisuuteen tai maanpuolustukseen;

pyyntösi lii�yy suoraan yleiseen turvallisuuteen, kansanterveyteen tai merki�äviin yleisiin etuihin;

pyyntösi lii�yy suoraan rikostutkintaan, syy�eeseenpanoon, oikeudenkäy�öön ja täytäntöönpanoon;

rii�ävä näy�ö osoi�aa, e�ä pyyntö on tehty vilpillisessä mielessä tai oikeu�a käytetään väärin;

pyyntöön vastaaminen vahingoi�aisi vakavas� sinun tai muiden henkilöiden tai organisaa�oiden laillisia etuja; tai

pyyntösi koskee liikesalaisuuksiamme.

Ellei laki edellytä �etojen poistamista eikä käy�äjä pyydä sitä, Abbo� voi säily�ää meille anne�uja henkilö�etoja, mukaan
lukien terveyteen lii�yvät �edot, parantaakseen hoito-ohjeita po�laille, jotka käy�ävät tätä sovellusta ja Abbo�n
sydänsairauksiin lii�yviä tuo�eita.
 
Henkilö�edot, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, jotka olemme luoneet ja keränneet Kiinassa (pois lukien Hongkong,
Macao ja Taiwan), säilytetään Kiinassa (pois lukien Hongkong, Macao ja Taiwan). Koska Abbo� toimii maailmanlaajuises�,
henkilö�etojasi voidaan siirtää Kiinan (pois lukien Hongkong, Macao ja Taiwan) ulkopuolella sijaitseville yksiköille ja nämä
yksiköt voivat käy�ää niitä.

 
Käytössämme on ka�ava �etoturvaohjelma, joka nouda�aa kaikilta osin sovelle�avaa lakia ja alan käytäntöjä ja joka suojaa
henkilö�etojasi, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot. Teemme kaikki kaupallises� kohtuulliset toimenpiteet
varmistaaksemme, e�ä emme kerää henkilö�etoja, mukaan lukien terveyteen lii�yviä �etoja, joilla ei ole merkitystä tässä
�etosuojailmoituksessa määriteltyjen tarkoitusten kannalta, ja säilytämme henkilö�edot, mukaan lukien terveyteen lii�yvät
�edot, vain jäljempänä mainitun säilytysajan, tai lain edelly�ämän ajan, jos voimassa olevat lait edelly�ävät pidempää
säilytysjaksoa. Päivitämme ja julkaisemme �etoja �etoturvariskeistä ja henkilö�etojen turvallisuusvaikutusten arvioinnista
sovelle�avien lakien edelly�ämällä tavalla.
 
Jos henkilö�etoihisi, mukaan lukien terveyteen lii�yviin �etoihin, lii�yen havaitaan �etoturvaongelma, lähetämme sinulle
kohtuullisessa ajassa sovelle�avien lakien edelly�ämällä tavalla sähköpos�tse tai muilla käyte�ävissä olevilla
yhteysmenetelmillä yleisiä �etoja ongelmasta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta sekä tekemistämme ja tulevista
korjaustoimista, ja annamme neuvoja toimista riskien vähentämiseksi ja vaikutusten lieventämiseksi. Voimme ilmoi�aa
tällaisista tapauksista ja niiden korjaustoimenpiteistä toimivaltaisille viranomaisille tarpeen mukaan.
 
+Euroopan talousalue, Iso-Britannia, Caymansaaret, Sveitsi ja Thaimaa

Käsi�elemme henkilö�etojasi käsi�elijänä tarjotessamme palveluja terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle tai lääkärille, ja
meillä voi olla pääsy terveys�etoihisi, jo�a voimme tarjota lääkärille tai sairaalalle teknistä tukea ja asiakastukea.
 
Oikeudellinen perusta henkilö�etojesi käsi�elylle: Abbo� käsi�elee henkilö�etojasi, mukaan lukien terveyteen lii�yvät
henkilökohtaiset �edot, rekisterinpitäjänä seuraavien GDPR:n mukaisten oikeusperusteiden perusteella:

au�aakseen tarvi�aessa terveydenhoitopalvelujen tarjoajaasi lääke�eteellisissä diagnooseissa heidän kanssaan
tehdyn sopimuksen perusteella ja kun se on tarpeen sopimuksen toteu�amiseksi, jo�a saat sovelluksen käy�öösi
loppukäy�äjän lisenssisopimuksen mukaises�;

suostumuksellasi ja kun se on tarpeen sopimuksen (loppukäy�äjän lisenssisopimuksen) toteu�amiseksi, jo�a voimme
kirjata yhteydeno�osi Abbo�in, kun otat yhtey�ä suoraan Abbo�in; ja

tarvi�aessa tarjotaksemme terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle heidän kanssaan tehdyn sopimuksen mukaiset
palvelut, asiakastuki mukaan lukien;



tarvi�aessa tarjoamaan terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle heidän kanssaan tehdyn sopimuksen mukaiset palvelut ja
kansanterveyteen lii�yvän yleisen edun mukaisista syistä, jos lääkinnällisten lai�eiden käy�öä ja luokitusta säätelevät
EU:n direk�ivit tai kansalliset lait sitä edelly�ävät, myös lääkinnällisten lai�eiden markkinoille saa�amisen jälkeistä
valvontaa sekä laadunhallintaa, mukaan lukien tuotekehitystä ja parannusta, turvallisuu�a, suorituskykyä ja
tarkkaavaisuu�a varten;

tarvi�aessa laillisten vaa�musten ase�amiseksi, toteu�amiseksi tai puolustamiseksi; ja

jos se muutoin on tarpeen sovelle�avan lain edelly�ämän merki�ävän yleisen edun vuoksi.

Kun terveydenhoitopalvelujen tarjoajasi on luonut sinulle po�lasprofiilin Merlin.net-järjestelmään, olet antanut Abbo�lle
nimenomaisen suostumuksen muokata tunnistama�omiksi, muu�aa, yhdistellä ja/tai muokata anonyymiin muotoon
henkilö�etosi tutkimuksen suori�amiseksi. Käytämme näitä tunnistama�omiksi muoka�uja tai muute�uja �etoja tai
yhdisteltyjä, �lastollisia ja/tai anonyymiin muotoon muoka�uja �etoja tutkimuskäytössä seuraaviin tarkoituksiin:

yleisen edun nimissä kansanterveyden edistämiseksi parantaaksemme lai�eidemme ja järjestelmiemme laatua,
turvallisuu�a ja tehokkuu�a ja kehi�ääksemme innova�ivista ja tehokasta sydänsairauksien hoitoa;

suori�aaksemme tutkimusta �lastollisiin tarkoituksiin ja analysoitavaksi sekä luovute�avaksi muille tutkijoille,
terveydenhuollon yksiköille tai amma�henkilöille tai kansanterveydestä vastaaville viranomaisille;

Abbo�n oikeute�ujen liiketaloudellisten etujen edistämiseksi arvioidaksemme palvelujen tehokkuu�a ja sitä, miten
niitä tarjotaan ja käytetään;

Abbo�n oikeute�ujen liiketaloudellisten etujen edistämiseksi validoidaksemme palvelujen toiminnot ja päivitykset
sekä valvoaksemme ja parantaaksemme kyseisten palvelujen suojausta ja �etoturvaa;

tutkiaksemme, kehi�ääksemme ja testataksemme lai�eita, mukaan lukien uudet ja olemassa olevat ominaisuudet ja
toiminnot, ja testataksemme ja kehi�ääksemme palveluja ja lai�eita tuotekehitystä, �edon analysoin�a, �lastoin�a ja
arvioin�a varten; ja

yleisen edun nimissä kansanterveyden edistämiseksi, mukaan lukien �lanteet, joissa palvelut ja lai�eet ovat
oikeute�uja sairauskulujen korvaamiseen tai muuhun sosiaaliturvan, vakuutuksen tai julkisen rahoituksen kau�a
saatavaan korvaukseen.

Lisä�etoja on kohdassa +Tutkimus.
 
Käsi�elemme henkilö�etojasi myös käsi�elijänä terveydenhoitopalvelujen tarjoajan puolesta. Terveydenhoitopalvelujen
tarjoajasi käsi�elee henkilö�etojasi seuraavien Euroopan unionin direk�ivien tai kansallisen lainsäädännön mukaisten
oikeusperusteiden perusteella:

tarjotakseen lääke�eteellistä hoitoa, mukaan lukien meneillään oleva lääke�eteellinen hoito, johon lii�yvä lai�een ja
�lan seuranta helpo�aa lääke�eteellisen hoidon tarjoamista;

tarjotakseen Abbo�lle pääsyn henkilö�etoihisi teknisen tuen tarjoamiseksi palveluja varten, mukaan lukien tekninen
ja kliininen tuki, kuten apu palvelujen vianmäärityksessä, päivityksissä tai �etojen tulkinnassa; ja

jos Euroopan unionin direk�ivit tai kansalliset lait muutoin sitä edelly�ävät.

GDPR vii�aa yleiseen �etosuoja-asetukseen (2016/679) ja EU:n jäsenval�oiden voimaanpanolakeihin, ja Ison-Britannian
osalta se vii�aa Ison-Britannian vuoden 2018 �etosuojalakiin, joita kutakin voidaan muu�aa ajoi�ain. Sikäli kuin olemme
sisälly�äneet yllä olevaan maan, joka ei kuulu Euroopan unioniin, se johtuu siitä, e�ä lainsäädäntö näissä maissa on
olennaises� samanlainen tai lähes vastaava kuin GDPR.
 
Tiedonsiirrot: Palvelujen kau�a kerätyt �edot siirretään Yhdysvaltoihin ja säilytetään siellä. Jos pyydät teknistä tukea, vain
Yhdysvalloissa tai Ruotsissa toimivat etähoitojärjestelmän tuki�imit voivat käy�ää henkilö�etojasi (mukaan lukien terveyteen
lii�yvät �edot). Henkilö�etojen siirto tapahtuu EU:n vakiosopimuslausekkeiden mukaises�.  

Tietosuojavastaava: Eurooppalaisen �etosuojavastaavan yhteys�edot ja muita hyödyllisiä yhteys�etoja on saatavilla
osoi�eessa www.eu-dpo@abbo�.com.
Käy�äjän oikeudet: Jos haluat käy�ää jotakin oikeuksista, jotka on lueteltu kohdassa +Miten yksi�äiset käy�äjät voivat
tarkistaa ja korjata henkilö�etoja ja käy�äjän oikeudet, ja olet o�amassa meihin yhtey�ä sähköpos�tse, otsikoi
sähköpos�vies� vastaavas� (esimerkiksi Korjauspyyntö tai Tarkastelupyyntö tai muuhun oikeuteen vii�aava pyyntö). Pyrimme
vastaamaan kaikkiin kohtuullisiin pyyntöihin viipymä�ä ja joka tapauksessa sovelle�avien lakisääteisten vaa�musten



mukaises�. Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle �etosuojaviranomaiselle, jos olet tyytymätön siihen, miten Abbo�
käsi�elee henkilö�etojasi.
 
+EU-edustajat

Pacese�er, Inc. on nimennyt maakohtaisiksi edustajikseen seuraavat yritykset:
 

Maa Edustajan nimi Edustajan osoite

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

Belgia,
Luxemburg

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

Bulgaria, Kroa�a,
Kyproksen
tasavalta, Tšekin
tasavalta, Islan�,
Latvia, Malta,
Slovakia, Slovenia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Kreikka Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(kauppanimi: Abbo� Medical Hellas
Ltd.) Kreikaksi: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης ja kauppanimi Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Unkari Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Lyhenne�y nimi: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

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

Puola Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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



Maa Edustajan nimi Edustajan osoite

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

 
+Iso-Britannia

Euroopan unionista irtautumista vuonna 2020 koskevan lain mukaan Euroopan unionin lakia sovelletaan Isossa-Britanniassa
31.12.2020 saakka. Toteutamme asianmukaiset toimenpiteet henkilö�etojesi suojaamiseksi, kun siirrämme niitä
Yhdysvaltoihin. Paikallinen edustajamme on Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull,
B90 8AJ, UK.
 
+Algeria, Chile, Kolumbia, Marokko, Pakistan, Panama, Paraguay, Saudi-Arabia, Trinidad ja Tobago sekä Tunisia

Abbo� tarvitsee yleisluonteises� suostumuksesi henkilö�etojesi käsi�elyyn. Hyväksymällä tämän �etosuojailmoituksen ehdot
sinun katsotaan suostuneen henkilö�etojesi käsi�elyyn tässä kuvatulla tavalla. Jos haluat poistaa Merlin.net-käy�äjä�lisi, ota
yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan tai sairaalaan. Huomaa, e�ä jos poistat �lisi, säilytämme yhdistellyt ja
tunnistama�omiksi muokatut �edot ja joudumme ehkä säily�ämään �etyt henkilö�edot lain edelly�ämällä tavalla.

+Ranska

Pacese�er, Inc. on ASIP Santé:n ser�fioima yritys, joka tarjoaa tallennus�laa henkilökohtaisten terveys�etojen säily�ämiseen,
mukaan lukien seuraavat toiminnot:

1. fyysisten �lojen tarjoaminen ja ylläpito terveys�etojen käsi�elyyn käytetyn �etojärjestelmän fyysisen infrastruktuurin
sijoi�amista varten;

2. terveys�etojen käsi�elyyn käytetyn �etojärjestelmän fyysisen infrastruktuurin tarjoaminen ja ylläpito;

3. �etojärjestelmän sovellusalustan tarjoaminen ja ylläpito;

4. terveys�etojen käsi�elemiseen käytetyn �etojärjestelmän virtuaalisen infrastruktuurin tarjoaminen ja ylläpito;

5. terveys�etoja sisältävän �etojärjestelmän hallinta ja käy�ö;

6. terveys�etojen tallentaminen.

Henkilö�etojesi rekisterinpitäjä lääke�eteellistä hoitoa varten on lääkärisi tai sairaalasi. Pacese�er, Inc. (St. Jude Medical,
LLC:n tytäryh�ö ja Abbo� Laboratories, Inc:n kokonaan omistama tytäryh�ö), 15900 Valley View Court, Sylmar, Kalifornia
91342, Yhdysvallat, on henkilö�etojen rekisterinpitäjä (1) tarjotakseen sinulle tämän sovelluksen; (2) nouda�aakseen
lakisääteisiä velvoi�eita, mukaan lukien lääkinnällisten lai�eiden turvallisuuteen, laatuun ja kehi�ämiseen lii�yvät velvoi�eet;
ja (3) tutkimuskäy�öön, kun henkilö�edot on muoka�u tunnistama�omiksi, muute�u, yhdistelty ja/tai muoka�u anonyymiin
muotoon, jolloin �edoista ei voida tunnistaa nime�yä käy�äjää. Suoritamme tutkimusta selvi�ääksemme tuo�eidemme ja
palvelujemme käy�öä ja tehokkuu�a sekä toteu�aaksemme todelliseen aineistoon perustuvia tutkimuksia. Lisä�etoja on
kohdissa +Miten Abbo� itse käy�ää henkilö�etojasi, +Lääkinnälliset lai�eet ja muut lakiin perustuvat vaa�mukset,
+Tutkimus ja +Henkilö�etojen säily�äminen. Paikallinen edustajamme on Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du
Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, France.
 
+Japani

Abbo� tarvitsee suostumuksesi erityishoidon edelly�ämien henkilökohtaisten �etojesi käsi�elyyn (johon viitataan tässä
�etosuojailmoituksessa termillä terveyteen lii�yvät �edot) ja henkilö�etojesi, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot,
siirtämiseen kolmansille osapuolille Japanin ulkopuolella (lukuun o�ama�a EU:hun tehtäviä siirtoja, joiden sopivuudesta
Japanin hallitus on antanut päätöksen). Hyväksymällä tämän �etosuojailmoituksen sinun katsotaan suostuneen
henkilö�etojesi, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, käsi�elyyn tässä kuvatulla tavalla. Voit peruu�aa suostumuksesi
koska tahansa o�amalla yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan. Huomaa, e�ä jos peruutat suostumuksen, se vaiku�aa
terveydenhuollon tarjoajasi kykyyn seurata laite�a etäyhteydellä ja tämä saa�aa vaiku�aa hoitoosi. Jos peruutat
suostumuksesi, Abbo� säily�ää yhdistellyt ja tunnistama�omiksi muokatut �edot ja joutuu ehkä säily�ämään �etyt
henkilö�edot lain edelly�ämällä tavalla.

+Etelä-Afrikka



Sinulla on oikeus tehdä valitus �etoturvaviranomaiselle henkilö�etojesi käsi�elystä kirjoi�amalla osoi�eeseen: The
Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, puhelin: 012 406 4818, faksi: 086 500 3351,
inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Etelä-Korea

Hyväksymällä tämän �etosuojailmoituksen vahvistat, e�ä sinulle on ilmoite�u ja olet nimenomaises� suostunut kaikkiin
tämän ilmoituksen ehtoihin. Alle 14-vuo�aille käy�äjille vaaditaan huoltajan suostumus. Jos haluat poistaa Merlin.net-
käy�äjä�lisi, ota yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan. Huomaa, e�ä jos poistat �lisi, säilytämme yhdistellyt ja
tunnistama�omiksi muokatut �edot ja joudumme ehkä säily�ämään �etyt henkilö�edot lain edelly�ämällä tavalla.

Tämä �etosuojailmoitus sisältää �etoja siitä, miten Pacese�er, Inc. kerää ja käy�ää henkilö�etojasi, mukaan lukien terveyteen
lii�yvät �edot, luovu�aa niitä kolmansille osapuolille, ulkoistaa niiden prosessoinnin ja siirtää niitä ulkomaille sovelluksen ja
palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Kaikki seuraavat henkilö�etojen, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, käsi�elyn
luokat ovat väl�ämä�ömiä sovelluksen ja palvelujen tarjoamiseksi. Siksi et voi o�aa vastaan sovellusta ja palveluja, jos et
anna suostumusta tällaiseen käsi�elyyn.

Voit antaa suostumuksesi kollek�ivises� kaikille seuraaville suostumusluokille hyväksymällä tämän �etosuojailmoituksen:

(Pakollinen) Suostumus henkilö�etojen, mukaan lukien terveyteen lii�yvien �etojen, keräämiseen ja käy�öön siten
kuin on kuva�u kohdissa +Henkilö�etojen kerääminen ja käsi�ely, +Miten Abbo� käy�ää henkilö�etoja
tarjotessaan palveluja terveydenhuollon tarjoajallesi, +Miten Abbo� itse käy�ää henkilö�etojasi, +Lääkinnälliset
lai�eet ja muut lakiin perustuvat vaa�mukset ja +Tutkimus

(Pakollinen) Suostumus terveyteen lii�yvien �etojen keräämiseen ja käy�öön siten kuin on kuva�u kohdissa
+Henkilö�etojen kerääminen ja käsi�ely, +Miten Abbo� käy�ää henkilö�etoja tarjotessaan palveluja
terveydenhuollon tarjoajallesi, +Miten Abbo� itse käy�ää henkilö�etojasi, +Lääkinnälliset lai�eet ja muut lakiin
perustuvat vaa�mukset ja +Tutkimus

(Pakollinen) Suostumus terveys�etojen (arkaluontoisten �etojen) siirtoon ulkomaille ja luovu�amiseen kolmansille
osapuolille siten kuin on kuva�u kohdissa +Tietojen tallennus, +Miten luovutamme henkilö�etoja ja
+Henkilö�etojen siirrot ulkomaille

Voit peruu�aa suostumuksesi koska tahansa o�amalla yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan. Huomaa, e�ä jos
peruutat suostumuksen, se vaiku�aa terveydenhuollon tarjoajasi kykyyn seurata laite�a etäyhteydellä ja tämä saa�aa
vaiku�aa hoitoosi. Jos peruutat suostumuksesi, Abbo� säily�ää yhdistellyt ja tunnistama�omiksi muokatut �edot ja joutuu
ehkä säily�ämään �etyt henkilö�edot lain edelly�ämällä tavalla.

+Ukraina

Abbo� tarvitsee suostumuksesi henkilö�etojesi käsi�elyyn lukuun o�ama�a �lanteita, joissa �etoja käsitellään laillisten
velvoi�eiden täy�ämiseksi siten kuin on kuva�u kohdassa +Lääkinnälliset lai�eet ja muut lakiin perustuvat vaa�mukset.
Hyväksymällä tämän �etosuojailmoituksen ehdot sinun katsotaan suostuneen henkilö�etojesi käsi�elyyn tässä kuvatulla
tavalla. Jos haluat poistaa omat �etosi Merlin.net-järjestelmästä, ota yhtey�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajaan tai
sairaalaan. Huomaa, e�ä jos pyydät terveydenhoitopalvelujen tarjoajaa tai sairaalaa poistamaan �etosi Merlin.net-
järjestelmästä, säilytämme yhdistellyt ja tunnistama�omiksi muokatut �edot ja joudumme ehkä säily�ämään �etyt
henkilö�edot lain edelly�ämällä tavalla.
 

TIETOSUOJAILMOITUKSEN PÄÄTÖS – TÄMÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEN TARKOITUKSENA ON KERTOA, MITEN
ABBOTT KÄYTTÄÄ JA KÄSITTELEE HENKILÖTIETOJASI. SE EI OLE SOPIMUS EIKÄ SE SISÄLLY SEURAAVAAN
LOPPUKÄYTTÄJÄN LISENSSISOPIMUKSEEN.
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Huomaa, e�ä tämän sopimuksen otsikot on tarkoite�u vain lue�avuuden parantamiseksi. Ne eivät rajoita, määri�ele tai selitä
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1. Johdanto

Lue tämä loppukäy�äjän lisenssisopimus (Sopimus) huolellises� ennen kuin hyväksyt ja asennat myMerlinTM-sovelluksen
(Sovellus). Sovellus muodostaa yhteyden ihonalaiseen rytmivalvuriin (ICM) ja väli�ää siitä �etoja Merlin.net™-
etäseurantajärjestelmään (Palvelut). Sovelluksen kau�a lähetetyt �edot siirretään Yhdysvalloissa sijaitsevaan järjestelmään ja
tallennetaan siihen.

Ennen sovelluksen käy�öä sinua pyydetään hyväksymään tämä sopimus. VALITSEMALLA HYVÄKSY-PAINIKKEEN HYVÄKSYT
TÄMÄN SOPIMUKSEN. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, EMME MYÖNNÄ SINULLE SOVELLUKSEN LISENSSIÄ
ETKÄ SAA KÄYTTÄÄ SOVELLUSTA (TAI YRITTÄÄ SEN KÄYTTÄMISTÄ).



HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN JA KÄYTTÄMÄLLÄ SOVELLUSTA VAHVISTAT, ETTÄ OLET TÄYSI-IKÄINEN JA HYVÄKSYT
TÄMÄN SOPIMUKSEN JOKO OMASTA PUOLESTASI TAI SELLAISEN TOISEN HENKILÖN PUOLESTA, JONKA PUOLESTA SINULLA
ON VALTUUDET LAILLISESTI HYVÄKSYÄ SOPIMUS. VANHEMPIEN TAI HUOLTAJIEN ON LUETTAVA TÄMÄ SOPIMUS, JOS
SOVELLUS ON TARKOITETTU HEIDÄN VASTUULLAAN OLEVAN LAPSEN KÄYTTÖÖN.

JOS ASENNAT SOVELLUKSEN TAI KÄYTÄT SITÄ YRITYKSEN, YHTIÖN TAI MUUN EDUSTAMASI YHTEISÖN PUOLESTA
(ORGANISAATIO), HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISESTI ETTÄ KYSEISEN ORGANISAATION PUOLESTA JA
VAKUUTAT, ETTÄ SINULLA ON VALTUUDET LAILLISESTI HYVÄKSYÄ SOPIMUS ORGANISAATION PUOLESTA.

Tässä sopimuksessa sinä, sinun tai käy�äjä tarkoi�aa sekä sovellusta käy�ävää henkilöä e�ä (tarvi�aessa) mitä tahansa edellä
kuva�ua organisaa�ota.

LUE MYÖS (A) VASTUUNRAJOITUKSET, OSAT 6, 7 JA 22 SEKÄ (B) TAKUUTA KOSKEVAT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET, OSA 21.
NÄMÄ OSAT SISÄLTÄVÄT HYVITYSKEINOJA JA SOVELLUKSEN TARJOAJAN VASTUUTA KOSKEVIA RAJOITUKSIA.

Tämä sopimus on käy�äjän ja Abbo�-yh�ön välinen laillises� sitova sopimus, joka koskee sovelluksen käy�öä. Tämä
sopimus ka�aa:

sovelluksen asennuksen ja käytön (mukaan lukien mahdolliset päivitykset, virheenkorjaukset tai muutetut versiot)
mobiililai�eessa, ja

kaikki Abbo�n toimi�amat sovelluksen käy�öä kuvaavat tai siihen lii�yvät käy�öoppaat, ohjeet, kuvaukset,
tekniset �edot tai muut materiaalit, paine�una tai sähköisessä muodossa (Dokumentaa�o).

Hyväksymällä tämän sopimuksen ja käy�ämällä sovellusta mobiililai�eessa hyväksyt, e�ä (a) käy�ö lii�yy sovelluksen
arvioin�in ja/tai kliiniseen käy�öön yhdessä ICM-lai�een kanssa, ja (b) jos sovellusta käytetään kliinisiin tarkoituksiin,
lääkäri on määrännyt sinulle ICM-lai�een. Sovellus on suunniteltu käyte�äväksi yksinomaan Abbo�n ICM-lai�eiden
kanssa.

Sovelluksessa käsitellyt tai sen kau�a välitetyt �edot voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Sovellusta
voidaan muu�aa tai päivi�ää ilmoi�ama�a. Pidätämme oikeuden muu�aa tätä sopimusta koska tahansa, ja saat siitä
ilmoituksen seuraavan kerran sovellusta käy�äessäsi. Saat tällöin mahdollisuuden hyväksyä tehdyt muutokset.

2. Tämän sopimuksen keskeiset ehdot

Seuraavassa on selite�y tämän sopimuksen keskeiset termit:

Sovellus. myMerlinTM-mobiilisovellus vastaano�aa ja lähe�ää määräajoin �etoja ICM-lai�eestasi, tai voit lähe�ää �etoja
manuaalises� ICM-lai�eestasi Merlin.net™-etäseurantajärjestelmään.

Tiedot. Henkilö�etosi ja lääke�eteelliset �edot sekä muut sovelluksen väli�ämät tai sisältämät �edot, mukaan lukien
käy�äjän sovellukseen syö�ämät �edot, �etyt ICM-laite�a koskevat tai sen keräämät �edot, jotka näkyvät sovelluksessa tai
jotka välitetään sovelluksen avulla, ja �etyt mobiililaite�asi koskevat �edot.

Mobiililaite. Älypuhelin tai kanne�ava laite, joko oma henkilökohtainen laite tai sairaalan ja/tai terveydenhoitopalvelujen
tarjoajan tai Abbo�n toimi�ama tai sen puolesta toimite�u laite, jota käytetään sovelluksen asennukseen ja käy�öön
(esimerkiksi Apple‡ iPhone‡ -mobiililaite tai Samsung‡ Galaxy‡ -mobiililaite).

Käy�äjä, sinä ja/tai sinun. Kuka tahansa sovelluksen käy�äjä, jolle on implantoitu Abbo�-yh�ön ICM-laite.

Sovellusten tarjoaja, me, meidän ja/tai Abbo�. Pacese�er, Inc., Abbo� Laboratoriesin kokonaan omistama tytäryh�ö. Me,
meille ja meidän voi viitata myös Pacese�er, Inc.:n, St. Jude Medical LLC: n ja Abbo�n tytäryh�öihin, mukaan lukien Abbo�n
paikallinen tytäryh�ö ja Merlin.net™-etäseurantajärjestelmän tekniset tukikeskukset, sikäli kuin ne au�avat tarjoamaan
palveluja. Mitään kohtaa sanojen sovellusten tarjoaja, me ja meidän määritelmässä ei tule tulkita siten, e�ä se sisälly�ää
Abbo�n paikallisen tytäryh�ön tai minkään muun Abbo�n tytäryh�ön tämän sopimuksen osapuoleksi.

Kaikki sanat, joita edeltää termi "muun muassa", "erityises�", "esimerkiksi" tai vastaava ilmaus, ovat vii�eellisiä eivätkä rajoita
niihin lii�yvien yleisten sanojen merkitystä.

3. Käy�äjän henkilö�edot



SOVELLUKSEN JA PALVELUJEN KÄYTTÖÄ KOSKEE LISÄKSI SOVELLUKSEN TIETOSUOJAILMOITUS, JOKA SELITTÄÄ, MITEN
KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI, MUKAAN LUKIEN TERVEYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT, JOTKA TARJOAT MEILLE KÄYTTÄMÄLLÄ
SOVELLUSTA.

Euroopan talousalueella (ETA), Isossa-Britanniassa, Meksikossa ja Sveitsissä asuvat käy�äjät: Sairaala ja/tai
terveydenhoitopalvelujen tarjoaja on rekisterinpitäjänä vastuussa henkilö�edoista ja terveyteen lii�yvistä �edoista, jotka on
kerä�y ja välite�y sovelluksen ja palvelujen avulla. Kysy sairaalasta ja/tai terveydenhoitopalvelujen tarjoajalta lisä�etoja
sovelle�avasta �etosuojakäytännöstä. Myös kaikki kerä�yjen henkilö�etojen käsi�elyyn lii�yvät kysymykset tulee osoi�aa
sairaalalle tai terveydenhoitopalvelujen tarjoajalle. Sovelluksen �etosuojailmoituksessa on �etoja siitä, miten Abbo�
käsi�elee �etojasi.

Myös Abbo� on määriteltyjen ja rajoite�ujen käsi�elytehtävien osalta henkilö�etojesi rekisterinpitäjä, mukaan lukien
terveyteen lii�yvät �edot, kuten sovelluksen �etosuojailmoituksessa on kuva�u. Sovellus pyytää käy�äjän nimenomaista
suostumusta oikeusperusteena, jonka perusteella Abbo� voi muokata tunnistama�omiksi, muu�aa, yhdistellä ja/tai muokata
anonyymiin muotoon henkilö�etojasi �etojen analysoin�a varten. Sikäli kuin sinulta on pyyde�y suostumusta henkilö�etojesi
käsi�elyyn, voit peruu�aa suostumuksen milloin tahansa o�amalla meihin yhtey�ä. Suostumuksen peruu�aminen ei vaikuta
ennen suostumuksen peruu�amista tapahtuneen käsi�elyn laillisuuteen. Huomaa myös, e�ä kun peruutat suostumuksen,
Abbo� lope�aa vain suostumuksen peruu�amiseen lii�yvien henkilö�etojesi käsi�elyn. Abbo� käsi�elee edelleen
henkilö�etoja, jos tehty sopimus tai muu laillinen velvoite sitä edelly�ää, esimerkiksi nouda�aakseen ETA-alueella, Isossa-
Britanniassa, Sveitsissä tai muulla sovelle�avalla lainkäy�öalueella voimassa olevaa lääkinnällisiä lai�eita koskevaa
kehyssääntelyä.

4. Sovelluksen ja Merlin.net™-etäseurantajärjestelmän tausta

Abbo� on ICM-lai�eesi valmistaja. Abbo� on kehi�änyt sovelluksen ja sillä on hallussaan siihen lii�yvät hyväksynnät ja/tai
rekisteröinnit, sikäli kuin sovelle�avat lait niitä edelly�ävät.

Sovellus mahdollistaa ICM-lai�eesta kerä�yjen ja sovelluksen kau�a lähete�yjen �etojen nopean, automaa�sen siirron
yksityiseen ja suoja�uun �etokantaan. Merlin.net™-etäseurantajärjestelmän kau�a terveydenhoitopalvelujen tarjoajasi voi
nähdä, milloin sydämesi syke muu�uu poikkeavaksi. Voit myös tallentaa oireitasi sovelluksen avulla, kun tunnet olosi
huonoksi, esimerkiksi jos sinua huimaa tai pyörry�ää, hengästyt tai tunnet värinää rinnassa tai sydämen syke on liian
nopea. Sovellus lähe�ää sydämen rytmi�edot automaa�ses� sairaalaan terveydenhoitopalvelujen tarjoajan määri�ämien
asetusten mukaises�. Sovelluksen avulla terveydenhuollon tarjoaja voi seurata sydämesi syke�ä ja oireitasi sekä muokata
hoitoa ilman, e�ä sinun tarvitsee aina käydä henkilökohtaises� klinikalla.  Mobiililaite on pide�ävä yhteydessä WiFi- tai

matkapuhelinverkkoon, on varmiste�ava, e�ä langaton Bluetooth®
[1]

-tekniikka on käytössä, jo�a ICM-lai�een voi
yhdistää sovelluksen pariksi ja lai�eet voivat olla toisiinsa yhteydessä, ja sovelluksen on oltava käytössä, jo�a
terveydenhoitopalvelujen tarjoaja voi seurata sydämesi syke�ä etäyhteyden kau�a.

 

5. Sovelluksen rekisteröin�

Rekisteröitymisen yhteydessä käy�äjän on anne�ava sovellukseen joitain henkilö�etoja, kuten syntymäaika ja ICM-lai�een
sarjanumero, sekä Merlin.net™-etäseurantajärjestelmän po�lasprofiilin �etoja, kuten sähköpos�osoite ja puhelinnumero
(Rekisteröin��edot). Myöhempiä sovelluksen ja ICM-lai�een pariliitoksia varten, esimerkiksi uu�a älypuhelinta hanki�aessa,
käy�äjä saa�aa tarvita sovelluksen käy�öä varten valtuuskoodin ja sovelluksen ja ICM-lai�een välille on muodoste�ava
laitepari. Käy�äjä sitoutuu antamaan rekisteröityessään tarkat ja täydelliset �edot. Käy�äjä hyväksyy sen, e�ä sovellus on
suunniteltu ja tarkoite�u yhden henkilön henkilökohtaiseen käy�öön. Meille on väli�ömäs� ilmoite�ava, jos havaitaan
sovellus�liin vaiku�ava �etoturvaongelma tai rikkomus, mukaan lukien tapaukset, joissa uskot rekisteröin��etojesi
vaarantuneen.

6. Ei lääke�eteellistä neuvontaa

SOVELLUS TAI MITKÄÄN SEN KAUTTA SAATAVAT PALVELUT EIVÄT OLE POTILAAN TERVEYSPALVELUJA. KÄYTTÄJIEN TULEE
OTTAA HUOMIOON, ETTÄ SOVELLUS ON TIEDONHALLINTAPALVELU, JONKA AVULLA TERVEYDENHOITOPALVELUJEN
TARJOAJA VOI VALVOA ICM-LAITETTA. SOVELLUSTA EI OLE TARKOITETTU KORVAAMAAN KOULUTETUN LÄÄKÄRIN NEUVOJA,
EIKÄ ABBOTT TARJOA MITÄÄN TERVEYDENHOITOPALVELUJA SOVELLUKSEN KAUTTA. HENKILÖIDEN TULEE AINA
KESKUSTELLA PÄTEVÄN TERVEYDENHOITOPALVELUJEN TARJOAJAN KANSSA, JOS HEILLÄ ON TERVEYDELLISTÄ TILAANSA
KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ, MUKAAN LUKIEN SYDÄNSAIRAUTTA KOSKEVAT KYSYMYKSET TAI EPÄSELVYYDET. ÄLÄ KOSKAAN
JÄTÄ HUOMIOTTA KOULUTETUN LÄÄKÄRIN NEUVOJA TAI VIIVYTTELE NIIDEN PYYTÄMISTÄ SOVELLUKSEN VÄLITTÄMIEN TAI



SISÄLTÄMIEN TIETOJEN VUOKSI. Noudata terveydenhoitopalvelujen tarjoajan antamia tavanomaisia ohjeita, kun lukemasi
ovat epäsäännöllisiä tai jos havaitset sydänsairauteen lii�yviä tai muita muutoksia terveydellisessä �lassasi.

EMME ANNA KÄYTTÄJILLE LÄÄKETIETEELLISTÄ NEUVONTAA TAI HOITOA. POTILAAN TULEE OTTAA YHTEYTTÄ
TERVEYDENHOITOPALVELUJEN TARJOAJAAN TAI PAIKALLISEEN HÄTÄPALVELUUN, JOS HÄN EPÄILEE, ETTÄ KYSEESSÄ ON
HÄTÄTAPAUS. ABBOTT EI OLE VASTUUSSA LUKEMISSA TAPAHTUVIEN MUUTOSTEN ILMOITTAMISESTA POTILAAN
TERVEYDENHOITOPALVELUJEN TARJOAJALLE.  Teknisellä tukihenkilöstöllämme ei ole pätevyy�ä eikä valtuuksia kertoa
sovelluksen sisältämien tai väli�ämien �etojen sisällöstä, merkityksestä tai mahdollisista seurauksista.

Sovellus on tarkoite�u au�amaan po�laita ja terveydenhoitopalvelujen tarjoajaa hallitsemaan paremmin po�laan sydämen
syke�ä �edon, analyysien ja vies�nnän avulla. Po�las ja terveydenhoitopalvelujen tarjoaja ovat yksin vastuussa
�edonsiirrosta, palau�een antamisesta sekä testaus- ja hoitovaihtoehtoja koskevista keskusteluista ja suosituksista. Abbo� ei
suosi�ele mitään erityisiä testejä, tuo�eita, mene�elyjä tai mielipiteitä. KÄYTTÄJÄN PÄÄTÖKSET TOIMIA SOVELLUKSEN
VÄLITTÄMIEN TAI SISÄLTÄMIEN TIETOJEN TAI MINKÄÄN ABBOTTIN TYÖNTEKIJÖIDEN, AGENTTIEN TAI VÄLITTÄJIEN ANTAMIEN
TIETOJEN PERUSTEELLA, OVAT KOKONAAN KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA.

ETA-ALUEELLA, ISOSSA-BRITANNIASSA JA SVEITSISSÄ ASUVAT KÄYTTÄJÄT: SOVELLUKSEN KAUTTA SAATAVAT TIEDOT EIVÄT
MUODOSTA ELEKTRONISTA SAIRAUSKERTOMUSTA. JOS KATSOT OMAN HARKINTASI MUKAAN TARPEELLISEKSI LISÄTÄ
SOVELLUKSEN KAUTTA KERÄTTYJÄ TIETOJA SAIRASKERTOMUKSEESI, VOIT TULOSTAA KOPIOT KYSEISISTÄ TIEDOISTA
SAIRASKERTOMUKSEESI LISÄTTÄVÄKSI.

7. Muun valmistajan tuo�eiden käy�ö

Ota huomioon, e�ä kolmannet osapuolet voivat tarjota valtuu�ama�omia palveluita, ohjelmistoja ja mobiilisovelluksia, ja
niiden saatetaan väi�ää olevan yhteensopivia sovelluksen ja/tai ICM-lai�een kanssa, mu�a Abbo� ei ole valtuu�anut niitä
tällaiseen käy�öön. ABBOTT EI SUOSITTELE KÄYTTÄMÄÄN SOVELLUSTA TAI ICM-LAITETTA VALTUUTTAMATTOMIEN MUUN
VALMISTAJAN TUOTTEIDEN KANSSA. NIIDEN KÄYTTÖ ON KOKONAAN KÄYTTÄJÄN OMALLA VASTUULLA.
VALTUUTTAMATTOMAT MUUN VALMISTAJAN TUOTTEET OVAT ABBOTTIN VALVONNAN ULKOPUOLELLA; ABBOTT EI OLE
VASTUUSSA NÄISTÄ TUOTTEISTA EIKÄ ANNA MITÄÄN TAKUITA TÄLLAISTEN TUOTTEIDEN KELVOLLISUUDESTA, TARKKUUDESTA,
LUOTETTAVUUDESTA TAI TILASTA EIKÄ VASTAA MAHDOLLISISTA VALTUUTTAMATTOMIIN MUUN VALMISTAJAN PALVELUIHIN,
OHJELMISTOIHIN, SOVELLUKSIIN TAI MUIHIN TUOTTEISIIN LIITTYVISTÄ VAATIMUKSISTA EIKÄ SILLÄ OLE MITÄÄN NIITÄ
KOSKEVAA KORVAUSVELVOLLISUUTTA.

 

8. Omistusoikeudet

Käy�äjä hyväksyy sen, e�ä Abbo�, sen tytäryh�öt, väli�äjät tai lisenssinantajat omistavat tai lisensoivat kaikki lailliset
oikeudet ja omistusoikeudet koko sovellukseen, dokumentaa�oon ja kaikkiin niiden paranne�uihin, päivite�yihin,
muoka�uihin, mukaute�uihin tai lisä�yihin osiin, mukaan lukien rajoitukse�a grafiikka, käy�ölii�ymä, sovelluksen
toteu�amiseen käytetyt komentosarjat ja ohjelmistot sekä kaikki ohjelmistot tai asiakirjat, jotka toimitetaan käy�äjälle osana
sovellusta ja/tai sen yhteydessä, mukaan lukien kaikki näihin sisältyvät immateriaalioikeudet huolima�a siitä, onko ne
rekisteröity, ja kaikkialla maailmassa. Tässä sopimuksessa Immateriaalioikeudet tarkoi�aa mitä tahansa tekijänoikeuksia,
paten�eja, liikesalaisuuksia, mallisuojaa, tavaramerkkejä, ulkoasua, liikearvoa, oikeuksia malleihin, tekniikkaan tai
kuvamateriaaliin, oikeuksia �etokoneohjelmiin (mukaan lukien lähdekoodi) tai �etokantaan ja vastaavia oikeuksia tai
suojauksia, joko nyt tai tulevaisuudessa voimassa olevia, kaikissa nykyisin tunnetuissa tai myöhemmin kehite�ävissä
välineissä, kaikkialla maailmassa. Käy�äjä sitoutuu pidä�äytymään kaikista toimista, jotka heikentäisivät näitä oikeuksia tai
ase�aisivat ne kyseenalaiseksi.

Lisäksi käy�äjä hyväksyy, e�ä sovellus sisältää yksityistä ja luo�amuksellista �etoa (mukaan lukien ohjelmistokoodi), jota
suojaavat sovelle�avat immateriaalioikeudet ja muut lait, mukaan lukien rajoitukse�a tekijänoikeudet. Käy�äjä sitoutuu
olemaan käy�ämä�ä tällaista yksityistä �etoa tai materiaalia millään tavalla tämän sopimuksen nimenomaises� sallimia
käy�ötarkoituksia lukuun o�ama�a. Mitään sovelluksen osaa ei saa jäljentää missään muodossa tai millään tavalla, lukuun
o�ama�a sitä, mitä tässä sopimuksessa tai sovelle�avassa laissa on nimenomaises� salli�u, eikä käy�äjä saa poistaa tuo�een
tunniste�etoja, tekijänoikeusilmoituksia tai omistusoikeuden rajoituksia. Sovelluksen luvaton kopioin� tai tämän sopimuksen
rajoitusten nouda�ama�a jä�äminen (tai muu tässä sopimuksessa myönnetyn lisenssin rikkominen) johtaa tämän
sopimuksen automaa�seen purkamiseen ja käy�äjä hyväksyy, e�ä se aiheu�aa välitöntä, korjaamatonta hai�aa Abbo�lle,
sen tytäryh�öille ja/tai lisenssinantajille, joille rahalliset korvaukset olisivat rii�ämätön oikaisukeino, ja e�ä kieltomääräys on
sopiva muutoksenhakukeino tällaiseen rikkomukseen. Saksassa asuvat käy�äjät: Edellä maini�u ei vaikuta käy�äjän
oikeuteen todistaa, e�ä vahinkoa ei ole tapahtunut. Jotkin yllä olevista säädöksistä voivat olla mitä�ömiä �etyissä



maissa/osaval�oissa/provinsseissa/lainkäy�öalueilla, joten kaikki yllä olevat ilmoitukset ja ehdot eivät ehkä koske sinua.
Algeriassa asuvat käy�äjät: Sovelluksen luvaton kopioin� tai tämän sopimuksen rajoitusten nouda�ama�a jä�äminen (tai
muu tässä sopimuksessa myönnetyn lisenssin rikkominen) johtaa tämän sopimuksen automaa�seen purkamiseen viiden
päivän kulu�ua ennakkoilmoituksesta, ellei käy�äjä korjaa rikkomusta viiden päivän kuluessa.

Sovelluksen rakenne, muoto ja koodi ovat Abbo�n, sen tytäryh�öiden ja/tai lisenssinantajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja
luo�amuksellisia �etoja. Käy�äjä ei saa poistaa sovelluksesta mitään tuotetunnisteita, tekijänoikeusilmoituksia tai
omistusoikeuden rajoituksia. Käy�äjä hyväksyy sen, e�ä hänellä ei ole käy�öoikeu�a sovelluksen lähdekoodiin.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ ja Merlin.net™ sekä niihin lii�yvät tuotemerkit, ovat Pacese�er, Inc.:n tavaramerkkejä eri
oikeudenkäy�öalueilla (Abbo�n tavaramerkit).  Kaikki liikearvo, joka saadaan käy�ämällä Abbo�n tavaramerkkejä tämän
sopimuksen ehtojen mukaises�, on yksinomaan Pacese�er, Inc.:n hyödyksi. Muut kolmannen osapuolen tavaramerkit, jotka
sisältyvät tai joita käytetään sovelluksen käytön yhteydessä, ovat omistajiensa tavaramerkkejä ja kaikki tällaisiin
tavaramerkkeihin lii�yvä liikearvo on kyseisten tavaramerkkien omistajien hyödyksi. Käy�äjälle ei myönnetä edellä
maini�uihin tavaramerkkeihin mitään nimenomaista tai olete�ua lisenssiä tai oikeu�a. Lisäksi käy�äjä hyväksyy sen, e�ei hän
saa poistaa, pei�ää tai muu�aa mitään omistusoikeudellisia ilmoituksia (mukaan lukien tavaramerkki- ja
tekijänoikeusilmoitukset), jotka on liite�y tai jotka sisältyvät sovellukseen tai Merlin.net™-etäseurantajärjestelmään. Mitään
Abbo�n tavaramerkkiä, kauppanimeä tai mallisuoja�ua mallia ei saa käy�ää ilman Abbo�n etukäteen antamaa kirjallista
lupaa muuten kuin yrityksen tuo�eiden tai palveluiden iden�fioimiseksi. Abbo� sekä sen tytäryh�öt, väli�äjät ja
lisenssinantajat pidä�ävät kaikki oikeudet, joita käy�äjälle ei ole nimenomaises� anne�u tässä sopimuksessa.

Joihinkin sovelluksen osiin voi sisältyä kolmansien osapuolten toimi�amaa materiaalia, johon lii�yy immateriaalioikeuksia.
Tällaisten kolmansien osapuolien materiaalien lisenssinantajat säily�ävät kaikki oikeudet ja omistusoikeudet tällaisiin
kolmansien osapuolien materiaaleihin ja kaikkiin niiden kopioihin, mukaan lukien rajoitukse�a kaikki immateriaalioikeudet.
Täten käy�äjä tunnustaa tämän kolmannen osapuolen materiaalin käytön ja siihen lii�yvät oikeudet, lukuun o�ama�a
�lanteita, joissa, ja vain siltä osin kuin, yllä oleva hyväksyntä on mitätön �etyissä
maissa/osaval�oissa/provinsseissa/lainkäy�öalueilla.

Huolima�a mistään päinvastaisesta lausumasta Abbo� ei siirrä käy�äjälle mitään sovelluksen, dokumentaa�on tai muun
tekniikan, �etojen tai materiaalien omistusoikeuksia tai immateriaalioikeuksia, ja osapuolten välillä Abbo�, sen tytäryritykset
ja lisenssinantajat säily�ävät yksinomaiset oikeudet ja omistusoikeudet koko sovellukseen, dokumentaa�oon ja kaikkeen
muuhun tekniikkaan, �etoihin ja materiaaleihin sekä kaikkiin niiden kopioihin tai muutoksiin (tekijästä tai ajankohdasta
huolima�a) mukaan lukien rajoitukse�a kaikki edellä maini�uihin lii�yvät immateriaalioikeudet.

9. Lisenssin myöntäminen ja laajuus

Käy�äjä voi ladata sovelluksen mobiililai�eeseen sovelluksen ja palvelujen tarkastelua, käy�öä ja esi�elyä varten ainoastaan
arvioidakseen sovelluksen mahdollista käy�öä ICM-lai�een kanssa. Abbo� lisensoi sovelluksen käy�äjälle, mu�a ei myy
sovellusta. Edelly�äen, e�ä käy�äjä nouda�aa tätä sopimusta, ja vain niin kauan kuin Abbo� on antanut käy�äjälle luvan
käy�ää sovellusta, myönnämme käy�äjälle rajoitetun, ei-poissulkevan, peruute�avissa olevan, siirtymä�ömän, ei-
luovute�avan, ei-alilisensoitavan lisenssin, joka sallii sovelluksen asentamisen ja ainoastaan henkilökohtaisen, ei-kaupallisen
käytön mobiililai�eessa (jäljempänä Lisenssi). Jos käy�äjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, sovelluksen käy�ö on he�
lopete�ava ja sovellus (sovelluksen asennus ja �edostot) on poiste�ava mobiililai�eesta.

Tässä myönne�y lisenssi ei anna käy�äjälle mitään omistusoikeu�a, oikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Käy�äjä hyväksyy
sen, e�ä hän ei hankki omistusoikeu�a tai oikeuksia sovellukseen, dokumentaa�oon, siihen lii�yviin immateriaalioikeuksiin
tai muuhun tekniikkaan, �etoihin tai materiaaleihin. Mahdollinen immateriaalioikeuksien käytöstä tämän sopimuksen ehtojen
mukaises� syntyvä liikearvo on yksinomaan Abbo�n, sen tytäryh�öiden ja/tai lisenssinantajien hyödyksi.

ABBOTT, SEN TYTÄRYHTIÖT, VÄLITTÄJÄT JA/TAI SEN LISENSSINANTAJAT VARAAVAT OIKEUDET, JOITA EI OLE TÄSSÄ
SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI MYÖNNETTY, PAITSI SILTÄ OSIN KUIN EDELLÄ MAINITTU ON PÄTEMÄTÖN TIETYISSÄ
MAISSA/OSAVALTIOISSA/PROVINSSEISSA/LAINKÄYTTÖALUEILLA. Käy�äjä sitoutuu käy�ämään sovellusta vain tässä
nimenomaises� sallitulla tavalla. Saksassa asuvat käy�äjät: Edellä maini�ua ei sovelleta Saksassa asuviin käy�äjiin sikäli kuin
Saksassa voimassa oleva tekijänoikeuslaki sen kieltää.

10. Lisenssin rajoitukset

Tässä sopimuksessa erikseen ilmaistuja �lanteita ja paikallisten lakien velvoi�eita lukuun o�ama�a käy�äjä sitoutuu
OLEMAAN TOIMIMATTA seuraavas�:



a. käy�ämään sovellusta millään mobiililai�eella, jota hän ei omista, johon hänellä ei ole hallintaoikeu�a tai johon
hänellä ei muutoin ole laillista käy�öoikeu�a;

b. yhdistämään sovellusta minkään kolmannen osapuolen ICM-lai�eeseen ilman kyseisen kolmannen osapuolen
suostumusta;

c. kopioimaan, jäljentämään, julkaisemaan, lähe�ämään tai muutoin ase�amaan saataville sovellusta tai
dokumentaa�ota tai sen osaa missään muodossa, interne�ssä tai muulla tavalla millekään muille henkilöille;

d. levi�ämään, myymään, vuokraamaan, alilisensoimaan, lainaamaan, kääntämään, siirtämään, yhdistämään,
mukau�amaan, muu�amaan tai muokkaamaan sovellusta;

e. tekemään muutoksia sovellukseen tai mihinkään sen osaan tai sallimaan sovelluksen tai sen osan yhdistämistä
mihinkään muuhun ohjelmaan;

f. purkamaan, takaisinkääntämään, takaisinmallintamaan tai dekoodaamaan sovelluksen tai sen osan lähdekoodia,
luomaan siitä johdannaisia tai pyrkimään muuten palau�amaan tai tutkimaan lähdekoodia tai
suunni�eludokumen�eja;

g. myymään, vuokraamaan, lainaamaan, luovu�amaan, lisensoimaan, alilisensoimaan, levi�ämään tai muuten
siirtämään sovelluksen tai dokumentaa�on oikeuksia muutoin kuin tässä sopimuksessa on nimenomaises� salli�u.
Sovellusta ei saa siirtää toiselle loppukäy�äjälle, ja sen asennus tulee poistaa, jos siirrät mobiililai�een, johon sovellus
on asenne�u, toiselle henkilölle. Tiedot, jotka tallennat tai siirrät sovelluksen avulla, ovat henkilökohtaisia. Jos toinen
loppukäy�äjä haluaa käy�ää sovellusta, hänen tulee ladata sovellus suoraan omalle lai�eelleen ja luoda uusi �li.

h. siirtämään, muokkaamaan tai pei�ämään mitään tuotetunnisteita, omistusoikeuden rajoituksia,
tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, iskulauseita tai muita sovelluksen käytön aikana esiin
tulevia ilmoituksia;

i. tarjoamaan tai muuten antamaan kenenkään käy�öön sovellusta tai sen osaa (mukaan lukien objek�- ja lähdekoodi)
missään muodossa ilman lisenssin myöntäjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa;

j. käy�ämään sovellusta mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen, mukaan lukien kaupallinen osituskäy�ö tai muu
palvelujen tarjoaminen kolmansille osapuolille;

k. yri�ää kiertää tai muuten poistaa käytöstä mitään toteu�amiamme turva- tai �etosuojatoimenpiteitä tai tehdä
mitään, mikä muutoin vaiku�aisi sovelluksen turvallisuuteen; ja

l. käsi�elemään, käy�ämään tai kopioimaan mitään sovelluksen osaa minkään sovelluksen kanssa kilpailevan tuo�een
tai palvelun suoraa tai epäsuoraa kehi�ämistä, edistämistä, levitystä, myyn�ä tai tukemista varten.

11. Hyväksy�ävän käytön rajoitukset

Sovelluksen käytön yhteydessä käy�äjän on toimi�ava seuraavas�:

1. pitää kaikki ak�voin�- ja/tai istuntokoodit sekä salasanat salassa eikä luovuta niitä kenellekään toiselle;

2. ei käytä sovellusta lakien vastaises� tai rikkomusperusteises� mihinkään lai�omaan tarkoitukseen tai tämän
sopimuksen ehtojen vastaises�, eikä toimi petollises� tai vahingoi�amistarkoituksessa esimerkiksi hakkeroimalla
sovellusta tai käy�öjärjestelmää tai lisäämällä niihin hai�aohjelmakoodia, kuten viruksia tai haitallista dataa;

3. ei lähetä, lataa, pos�ta, säilytä tai muuten aseta saataville mitään dataa tai muita �etoja, jotka ovat lai�omia,
haitallisia, häiritseviä, muuten kielteisiä tai toisen henkilön yksityisyyden suojaa loukkaavia, mukaan lukien alle 18-
vuo�aita koskevat �edot, tai muu ikäraja, jota nuoremmat henkilöt määritellään paikallisten lakien mukaan lapseksi,
paitsi jos käy�äjä on kyseisen lapsen vanhempi, huoltaja tai valtuute�u hoitaja;

4. ei esitä olevansa toinen henkilö tai ilmoita väärää henkilöllisyy�ä tai ikää eikä muutoin vääristele yhteyksiään
mihinkään henkilöön tai käytä sovellusta yhteyden muodostamiseen tai �etojen keräämiseen toisen henkilön ICM-
lai�eesta. Abbo� pidä�ää oikeuden hylätä tai estää kaikki �lit tai sähköpos�osoi�eet, joita voidaan pitää
tekeytymisenä toiseksi henkilöksi tai väärien henkilö�etojen esi�ämisenä tai toisen henkilön nimen tai
henkilöllisyyden väärinkäy�önä, tai jota on käyte�y toisen käy�äjän �etojen kaappaamiseen;

5. ei loukkaa immateriaalioikeuksiamme tai kolmansien osapuolien oikeuksia (mukaan lukien minkä tahansa sellaisen
sisällön lähe�äminen, jota käy�äjällä ei ole oikeu�a lähe�ää) eikä paljasta mitään luo�amuksellisia �etoja tai
liikesalaisuuksia tai loukkaa luo�amuksellisuus-, työ- tai salassapitosopimusta;

6. ei käytä sovellusta tavalla, joka voisi vahingoi�aa, tuhota, ylikuormi�aa, heikentää tai vaarantaa lisenssin myöntäjän
järjestelmiä tai �etoturvaa tai häiritä muita käy�äjiä;

7. käy�ää sovellusta ja väli�ää �etoja voimassa olevien lakien mukaises�, mukaan lukien ahdistelua,
oikeudenloukkausta, �etoturvaa, yksityisyy�ä ja lääke�eteellisten �etojen salassapitoa koskevat lait; ja



8. ei kerää tai kokoa sovelluksesta tai lisenssin myöntäjän järjestelmistä mitään �etoja (lukuun o�ama�a näissä ehdoissa
erikseen määriteltyjä �etoja) eikä yritä purkaa minkään palveluja tarjoavan palvelimen lähtevien tai saapuvien
lähetysten salausta.

Jos sovelluksen käy�ö tai käy�äjän muu toiminta uhkaa tarkoituksella tai taha�omas� Abbo�n valmiu�a tarjota palveluja,
Abbo�lla on oikeus ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin sovelluksen suojelemiseksi. Näihin toimiin voi kuulua
käy�äjän käy�öoikeuden keskey�äminen tai sovellus�lin lope�aminen.

12. Mobiililai�een yhteensopivuusvaa�mukset

Sovellus edelly�ää mobiililai�eelta seuraavia ominaisuuksia:

Apple‡ iOS‡ 13.0 tai uudempi käy�öjärjestelmä tai Google‡ Android‡ 9.0 tai uudempi käy�öjärjestelmä;

Internetyhteys (matkapuhelinverkko, Wi-Fi);

Langaton Bluetooth®1 4.0 tai uudempi (käytetään myös nimitystä Bluetooth®1 Low Energy).

Sovelluksen käy�ö edelly�ää �e�yjen toimintojen käy�ööno�oa mobiililai�eessa, mukaan lukien seuraavat:

Sovelluksen tausta�edot

Sijainnin käy�öoikeus salli�u aina (vain Android)

Ilmoitukset salli�u

Suosi�elemme myös sallimaan sovellusten automaa�set päivitykset tai päivitysten automaa�sen hyväksymisen

Täydellinen lue�elo mobiililai�een toiminnoista ja sovelluksen käytöstä on kohdassa Sovelluksen asetukset.

13. Sovelluspäivitykset

Sovelluskaupassa voi ajoi�ain olla saatavilla päivityksiä sovellukseen. Päivityksestä riippuen sovellusta ei ehkä voi käy�ää
ennen sovelluksen uusimman version lataamista ja mahdollisten uusien ehtojen hyväksymistä. Jo�a voit käy�ää
sovellusversiota, jonka Abbo� on tunnistanut päivitykseksi, sinulla on oltava käy�öoikeus alkuperäiseen sovellukseen, jonka
Abbo� on tunnistanut päivite�äväksi. Päivityksen jälkeen et voi enää käy�ää sitä sovellusversiota, johon oikeus päivitykseen
perustui, ja päivitetyn ohjelmiston katsotaan olevan tässä määritelty lisensoitu sovellus; edellä maini�ua ei sovelleta
Saksassa asuviin käy�äjiin sikäli kuin Saksassa voimassa olevat tekijänoikeuslait sen kieltävät. Tätä sopimusta sovelletaan
sovelluksen kaikkien versioiden kaikkiin päivityksiin tai täydennyksiin, paitsi jos Abbo� toimi�aa päivityksen tai täydennyksen
yhteydessä muut ehdot. Jos tämän sopimuksen ja päivityksiin tai lisäyksiin lii�yvien muiden ehtojen välillä on ris�riita, edellä
mainitut muut ehdot ovat etusijalla. Tämä osio 13 ei velvoita Abbo�a toimi�amaan uusia ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia,
jotka Abbo� hinnoi�elee erikseen, eikä mitään tulevia tuo�eita.

14. Ilmoitukset

a. Tämä sopimus koskee sovellusta ja kaikkia sen päivityksiä, ellei niiden mukana toimiteta erillisiä ehtoja, missä
tapauksessa voimassa ovat kyseiset erilliset ehdot.

b. Kun lataat sovelluksen sovelluskaupasta, vakuutat, e�ä omistat mobiililai�een tai olet saanut luvan sen mobiililai�een
omistajilta, johon lataat sovelluksen kopion ja jossa käytät sitä. Palveluntarjoaja voi veloi�aa sinua ja henkilökohtaisen
lai�een omistajaa mobiililai�eella muodostetusta internetyhteydestä tai suoritetusta �edonsiirrosta. Tämän
sopimuksen mukaises� käy�äjä o�aa vastuun kaikista maksuista, veloituksista ja veroista, jotka lii�yvät sovelluksen
käy�öön missä tahansa mobiililai�eessa, huolima�a siitä, onko laite käy�äjän omistuksessa.

c. Käy�äjän tulee ladata ja asentaa mobiililai�eeseen sovelluksen uusin saatavilla oleva versio.

d. Käy�äjä vastaa kaikkien niiden lai�eiden sekä �etoliikenteen ja muiden tarvikkeiden tai palvelujen hankkimisesta,
ylläpidosta ja kustannuksista, joita Abbo� ei tarjoa ja joita tarvitaan sovelluksen vastaano�amiseen tai käy�ämiseen.

e. Jos olet saanut sairaalasta tai terveydenhoitopalvelujen tarjoajalta mobiililai�een, joka sisältää sovelluksen, hyväksyt,
e�ä mobiililaite pysyy Abbo�-yh�ön omistuksessa eikä käy�äjällä ole oikeu�a yri�ää muokata tai muu�aa
mobiililaite�a millään tavalla.

f. Käy�ämällä sovellusta hyväksyt, e�ä internetlähetykset, mukaan lue�una �etojen lähetykset, eivät ole koskaan täysin
yksityisiä tai suoja�uja. Ymmärrät, e�ä ulkopuoliset voivat lukea tai salakuunnella internetlähetyksiä, vaikka olisi
erikseen ilmoite�u, e�ä lähetys on sala�u.



g. Käy�äjä hyväksyy sen, e�ä sovellus tai jokin sen ominaisuus tai osa ei ehkä ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa
maissa, eikä Abbo� lupaa, e�ä sovellus tai jokin sen ominaisuus tai osa olisi oikeanlainen tai saatavilla käy�öön jossain
�etyssä paikassa.

15. Sovellus�lin poistaminen

Voit poistaa sovelluksen asennuksen koska tahansa. Ota huomioon, e�ä terveydenhoitopalvelujen tarjoajasi on määri�änyt
oman �linsä Merlin.net™-etäseurantajärjestelmään luodakseen sinulle yksilöllisen po�lasprofiilin, ja sovelluksen poistamisella
ei ehkä ole vaikutusta terveydenhoitopalvelujen tarjoajan luomaan �liin tai po�lasprofiiliin. Abbo� ei ole vastuussa
sovelluksen �etojen säily�ämisestä, tallentamisesta tai varmuuskopioinnista. Käy�äjä on yksin vastuussa kaikkien niiden
�etojen säily�ämisestä, ylläpidosta, varastoinnista ja varmuuskopioinnista (sähköises� ja/tai paperikopioina), jotka halutaan
säily�ää. Abbo� ei ole vastuussa �etojen luva�omasta tarkastelusta, käytöstä tai muu�amisesta. Jos lähetät sähköpos�ssa,
varmuuskopioit, otat kuvakaappauksen sovelluksessa olevista �edoista tai jaat muuten henkilö�etojasi tai rapor�eja
kolmansille osapuolille, kyseisiä �etoja ei väl�ämä�ä salata eikä Abbo� voi hallita kyseisten �etojen yksityisyy�ä tai
turvallisuu�a. Käy�äjän on ryhdy�ävä sopivaksi katsomiinsa toimenpiteisiin tällaisten �etojen suojaamiseksi. Ellei laissa toisin
vaadita, käy�äjä hyväksyy, e�ei sovellus�li ole siirre�ävissä ja e�ä kaikki oikeudet sovellukseen tai sovelluksen sisältämiin
�etoihin raukeavat käy�äjän kuoleman yhteydessä.

Jos haluat sovelluksen poistamisen lisäksi peruu�aa Abbo�lle antamasi suostumuksen henkilö�etojesi käsi�elyyn, noudata
tämän sopimuksen osiossa 3 anne�uja ohjeita.

16. Tähän sopimukseen tehtävät muutokset

Pidätämme oikeuden muu�aa tätä sopimusta koska tahansa. Ilmoitamme muutoksista kohtuullisin menetelmin, muun
muassa näy�ämällä muutetun sopimuksen näytöllä seuraavan kerran sovellusta käy�äessäsi ja edelly�ämällä, e�ä käy�äjä
lukee ilmoituksen ja hyväksyy muutokset ennen sovelluksen käytön jatkamista. Jos käy�äjä hyväksyy ehdot, ne tulevat
voimaan he�, mu�a niitä ei sovelleta mihinkään sellaisiin käy�äjän ja Abbo�n välisiin kiistoihin, jotka ovat syntyneet ennen
tarkistetun sopimuksen julkaisua tai muutoksista ilmoi�amista. Jos käy�äjä kieltäytyy hyväksymästä muutoksia, meillä on
oikeus ir�sanoa tämä sopimus, jolloin käy�äjän tulee lope�aa sovelluksen käy�ö. Käy�äjä hyväksyy, e�ä Abbo� ei ole
vastuussa käy�äjälle tai kolmannelle osapuolelle sovelluksen muutoksista sen tai toiminnan keskeytymisestä.

Saksassa asuvat käy�äjät: Tämän sopimuksen muutoksista ilmoitetaan käy�äjälle sovellusta käynniste�äessä. Käy�äjän
katsotaan hyväksyneen muutokset, ellei hän ilmoita siitä Abbo�lle kirjallises� tai käy�ämällä Abbo�n kanssa sovi�ua
sähköistä menetelmää. Kiinnitämme huomionne tähän tosiseikkaan, kun muutoksista ilmoitetaan. Jos käy�äjä pää�ää
vastustaa muutoksia, tämä on tehtävä kuuden (6) viikon kuluessa muutoksesta kertovan ilmoituksen vastaano�amisesta.

ETA-alueella, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä asuvat käy�äjät: Tämän sopimuksen muutoksista ilmoitetaan käy�äjälle
sovellukseen kirjautuessa. Käy�äjän katsotaan hyväksyneen muutokset, ellei hän ilmoita siitä Abbo�lle kirjallises� tai
käy�ämällä Abbo�n kanssa sovi�ua sähköistä menetelmää. Abbo� kiinni�ää huomionne tähän tosiseikkaan, kun
muutoksista ilmoitetaan. Jos käy�äjä pää�ää vastustaa muutoksia, tämä on tehtävä kuuden (6) viikon kuluessa muutoksesta
kertovan ilmoituksen vastaano�amisesta. Jos käy�äjä vastustaa muutoksia, Abbo� voi lope�aa sovellus�lin neljän (4) viikon
ir�sanomisajalla. Muutoin tätä kohtaa 16 ei sovelleta käy�äjiin, jotka asuvat ETA-alueella, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä.

Algeriassa asuvat käy�äjät: Kaikki tässä osiossa 16 tarkoitetut muutokset, jotka lii�yvät sopimuksen olennaisiin osiin tai
Palvelujen ominaisuuksiin, tulevat voimaan vasta viiden päivän kulu�ua siitä, kun olemme ilmoi�aneet muutoksesta, ja
edelly�äen, e�ä käy�äjä on hyväksynyt kyseiset muutokset tämän varoitusajan kuluessa.

17. Sovellustuki

Saatavilla on ilmainen tekninen tukipalvelu, ja edustajamme saa�avat o�aa käy�äjään yhtey�ä implantoinnin jälkeen
tarjotakseen sovellukseen lii�yviä palveluita, mukaan lukien käy�ökoulutusta, �etoa sovelluksen ja mobiililai�een välisen
pariliitoksen muodostamisesta sekä sovelluksen ja mobiililai�een vianmäärityksen perusohjeita. Käy�äjä voi myös o�aa
suoraan yhtey�ä asiakaspalveluumme tarvitessaan teknistä tukea sovellukseen lii�yen.

Kaikkien �etojen, kommen�en ja materiaalien, jotka tarjoat saadaksesi tukea sovelluksen käy�öön, mukaan lukien
palaute�edot, kuten kysymykset, kommen�t, ehdotukset ja vastaavat (Palaute) katsotaan olevan ei-luo�amuksellisia ja ilman
omistusoikeu�a. Abbo�lla ei ole minkäänlaista velvoite�a tällaisen palau�een suhteen, ja sillä on oikeus vapaas� jäljentää,
käy�ää, luovu�aa, esi�ää ja siirtää, luoda johdannaisteoksia sekä levi�ää palaute�a muille rajoitukse�a, lukuun o�ama�a
henkilö�etoja ja terveyteen lii�yviä �etoja, jotka voidaan sisälly�ää palau�eeseen, mu�a joihin sovelletaan tämän
sopimuksen kohtaa 19. Lisäksi Abbo� voi vapaas� käy�ää tällaisen palau�een sisältämiä ideoita, käsi�eitä, �etämystä tai



tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien palau�eessa maini�ujen tuo�eiden kehi�äminen, valmistus ja
markkinoin�.

18. Järjestelmän kaatumisen analyysi�edot

Abbo� ilmoi�aa, kun sovellus kaatuu tai ilmenee �e�yjä ohjelmistovirheitä, jo�a voimme tarjota tukea ja kehi�ää sovellusta.
Nämä raportoin�ominaisuudet on integroitu sovellusohjelmistoon. Jos sovellus kaatuu tai siinä ilmenee �e�yjä
lähetysvirheitä normaalin käytön aikana, sovellus lähe�ää �etyt �edot tapahtumasta Abbo�lle. Jotkin �edot, joita Abbo� saa
sovelluksen ongelmien ratkaisemiseksi, voivat sisältää henkilö�etojasi tai ne on ehkä mahdollista yhdistää henkilö�etoihisi.
Sikäli kuin tällaisia �etoja vastaanotetaan, Abbo� nouda�aa aina sovelle�avia lakeja.

19. Siirre�yjä �etoja koskeva suostumus

a. Emme vaadi omistusoikeu�a �etoihin, jotka välität palveluihin sovelluksen kau�a. Luovu�amalla meille
henkilö�etojasi annat meille maailmanlaajuisen, lisenssimaksu�oman, ei-poissulkevan lisenssin tällaisten �etojen
käy�ämiseen, jakeluun, jäljentämiseen, muokkaamiseen, mukau�amiseen, kehi�ämiseen, julkaisemiseen ja
kääntämiseen palvelujen toimi�amista sekä sovelluksen ja/tai palvelujen laadun ylläpitämistä ja parantamista varten.

b. Käy�äjä hyväksyy sen, e�ä tämä sopimus antaa meille mahdollisuuden luoda, tarkastella, säily�ää ja käy�ää omiin
tarkoituksiimme ja luovu�aa tytäryh�öillemme ja muille tutkijoille palveluista johde�uja yhdisteltyjä, anonyymiin
muotoon muoka�uja, muute�uja tai tunnistama�omiksi muoka�uja �etoja seuraavia tarkoituksia varten:

parantaaksemme sydänlai�eidemme, lääke�eteellisten lai�eidemme ja järjestelmiemme laatua, turvallisuu�a
ja tehokkuu�a ja kehi�ääksemme innova�ivista ja tehokasta sydänsairauksien hoitoa kansanterveyden
edistämiseksi;

tutkimuskäy�öön selvi�ääksemme tuo�eidemme ja palveluidemme käy�öä, mitataksemme niiden
suorituskykyä ja tehokkuu�a, kehi�ääksemme parempia tuo�eita sekä toteu�aaksemme todelliseen
aineistoon perustuvia tutkimuksia, �lastollisiin tarkoituksiin ja analysoitavaksi itsellemme, tytäryh�öillemme ja
luovute�avaksi muille tutkijoille, terveydenhuollon yksiköille tai amma�henkilöille tai kansanterveydestä
vastaaville viranomaisille;

arvioidaksemme, miten sovellusta ja palveluja tarjotaan ja käytetään sekä miten tehokkaita ne ovat (mukaan
lukien demografiset �edot, kuten sijain�);

validoidaksemme sovelluksen ja palvelujen toiminnan ja päivitykset, mukaan lukien sovelluksen ja palvelujen
suojauksen ja �etoturvan valvonta ja kehi�äminen; ja tutkiaksemme, kehi�ääksemme ja testataksemme
lääke�eteellisiä lai�eita, mukaan lukien uudet ja olemassa olevat ominaisuudet ja toiminnot, sekä
testataksemme ja parantaaksemme sovellusta, palveluja ja Abbo�n lääke�eteellisiä lai�eita tuotekehitystä,
�edon analysoin�a, �lastoin�a ja arvioin�a varten.

20. Sopimuksen pää�yminen

Tämä sopimus tulee voimaan, kun hyväksyt tämän sopimuksen, ja se jatkuu, ellei sitä ir�sanota. Voit poistaa sovelluksen koska
tahansa tämän sopimuksen osiossa 15 kuvatulla tavalla. Tämä sopimus pää�yy väli�ömäs� ja ilman erillistä ilmoitusta, jos
käy�äjä rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen ehtoja ja/tai toimii niiden vastaises�. Abbo� voi myös ir�sanoa tämän
sopimuksen tai keskey�ää sen voimassaolon koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä tai ilman
syytä. Abbo� voi ir�sanoa tämän sopimuksen tai keskey�ää sen voimassaolon, jos Abbo� uskoo käy�äjän rikkoneen tätä
sopimusta tai toimineen sopimuksen kirjaimen tai hengen vastaises�. Abbo� voi lope�aa tuen tarjoamisen sovellukselle, jos
käy�äjä pää�ää lope�aa sovelluksen käytön, tai milloin tahansa, jos sovellusta, palveluja ja/tai ICM-laite�a ei enää tarjota.

Tämän sopimuksen ir�sanomisen tai voimassaolon keskey�ämisen yhteydessä:

a. käy�äjän on väli�ömäs� lopete�ava kaikki tällä sopimuksella sallitut toiminnot. Käy�äjä ei voi enää käy�ää sovellusta,
mukaan lukien sovelluksen käy�ö �etojen tarkasteluun; edellä maini�ua ei sovelleta Saksassa asuviin käy�äjiin sikäli
kuin Saksassa voimassa olevat tekijänoikeuslait sen kieltävät;

b. Abbo� voi ilman korvausvelvollisuu�a käy�äjälle tai kolmannelle osapuolelle väli�ömäs� keskey�ää, poistaa käytöstä
tai lope�aa käy�öoikeudet sovellukseen, rekisteröin��etoihin ja kaikkiin niihin lii�yviin materiaaleihin ilman
velvollisuu�a tarjota jatkossa käy�öoikeu�a tällaisiin materiaaleihin;

c. käy�äjän on lopete�ava sovelluksen ja dokumentaa�on käy�ö ja poiste�ava kaikki sovelluksen ja dokumentaa�on
kopiot; ja

d. kaikkien tämän sopimuksen nojalla käy�äjälle myönne�yjen oikeuksien, mukaan lukien kaikki lisenssit, voimassaolo
pää�yy.



Algeriassa asuvat käy�äjät: Jos käy�äjä rikkoo mitä tahansa tämän sopimuksen ehtoja ja/tai toimii niiden vastaises�,
ir�sanomme tämä sopimuksen viiden päivän ir�sanomisajalla, ellei käy�äjä korjaa rikkomusta tämän ir�sanomisajan
kuluessa, paitsi jos kyseinen rikkomus ei ole korja�avissa tai velvoi�een täy�äminen ei ole mahdollista käy�äjän virheen
vuoksi tai siksi, e�ä käy�äjä kieltäytyy täy�ämästä velvoi�eitaan. Jos Abbo� ir�sanoo tämän sopimuksen tai keskey�ää sen
voimassaolon, ir�sanomisaika on viisi päivää, ja myönnämme ir�sanomisesta Algerian velvoi�avien lakien mukaisen
korvauksen. Jos Abbo� uskoo käy�äjän rikkoneen tätä sopimusta tai toimineen sopimuksen kirjaimen tai hengen vastaises�,
Abbo� voi ir�sanoa tämän sopimuksen tai keskey�ää sen voimassaolon viiden päivän ir�sanomisajalla, ellei käy�äjä korjaa
rikkomusta tämän ir�sanomisajan kuluessa, paitsi jos kyseinen rikkomus ei ole korja�avissa tai velvoi�een täy�äminen ei ole
mahdollista käy�äjän virheen vuoksi tai siksi, e�ä käy�äjä kieltäytyy täy�ämästä velvoi�eitaan. Abbo� voi lope�aa tuen
tarjoamisen sovellukselle, jos käy�äjä pää�ää lope�aa sovelluksen käytön, tai milloin tahansa, jos sovellusta, palveluja ja/tai
ICM-laite�a ei enää tarjota, viiden päivän ir�sanomisajalla.

 

21. Vastuuvapauslauseke

Sovelluksen avulla voit lähe�ää �etoja ICM-lai�eestasi mobiililai�een avulla Merlin.net™-etäseurantajärjestelmään, jossa
terveydenhoitopalvelujen tarjoaja voi tarkastella niitä. KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI HYVÄKSYY, ETTÄ SOVELLUKSEN
KÄYTTÄMINEN SEKÄ SEN TYYDYTTÄVÄ LAATU, SUORITUSKYKY, TARKKUUS JA TEHOKKUUS OVAT HÄNEN OMALLA
VASTUULLAAN.

Sovellusta ei ole tarkoite�u käyte�äväksi mobiililai�eessa, jota on muute�u tai mukaute�u poistamalla, korvaamalla tai
kiertämällä valmistajan hyväksy�y käy�öjärjestelmäydin, järjestelmän kokoonpano tai käy�örajoitukset tai joka on
valmistajan takuuehtojen vastainen. Sovelluksen käy�ö voi vaiku�aa haitallises� muiden ohjelmistojen ja lai�eiden
toimintaan. Minkä tahansa sovellukselle luodun tai siihen sisältyvän sisällön tarkoituksena on tarjota �etoja, jotka
mahdollistavat datan siirron. SOVELLUSTA EI OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON ANTAMISEEN TAI
PALVELUJEN TARJOAMISEEN, EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU TARJOAMAAN YKSILÖLLISIÄ LÄÄKETIETEELLISIÄ PALVELUJA TAI
HOITOA.

NIIN LAAJASTI KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, ABBOTT, SEN TYTÄRYHTIÖT JA VÄLITTÄJÄNÄ TOIMIVAT KOLMANNET
OSAPUOLET TARJOAVAT SOVELLUKSET JA PALVELUT "SELLAISENAAN" JA "KULLOISENKIN SAATAVUUDEN MUKAAN"
KAIKKINE VIKOINEEN JA PUUTTEINEEN JA ILMAN MITÄÄN MUUTA TAKUUTA, JA KIISTÄVÄT TÄTEN KAIKKI MUUT TAKUUT JA
EHDOT, JOKO SUORAAN TAI EPÄSUORASTI ILMOITETUT TAI LAKISÄÄTEISET, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT
OMISTUSOIKEUDESTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA SEKÄ KAUPPAKELPOISUUTTA, TIETTYYN
TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA, LAATUA TAI VIRUKSETTOMUUTTA KOSKEVAT OLETETUT TAKUUT. ABBOTTIN TAI
ABBOTTIN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA
TAKUUTA. SOVELLUSTA EI TULE KÄYTTÄÄ KORVAAMAAN KOULUTETUN TERVEYDENHOITOPALVELUJEN TARJOAJAN
ARVIOTA, SUORAA LÄÄKETIETEELLISTÄ VALVONTAA TAI HÄTÄTOIMENPITEITÄ, TAI HÄTÄTAPAUKSISSA TAI REAALIAIKAISTEN
HÄLYTYSTEN LÄHETTÄMISEEN TAI KIIREELLISTEN TIETOJEN ILMOITTAMISEEN. ASIANMUKAISEN TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISEN TULEE SUORITTAA KAIKKI POTILAAN LÄÄKETIETEELLISET DIAGNOOSIT JA HOIDOT. ABBOTT TAI SEN
TYTÄRYHTIÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄN TEKEMISTÄ DIAGNOOSEISTA, PÄÄTÖKSISTÄ TAI ARVIOISTA TAI
KÄYTTÄJÄLLE SOVELLUKSEN JA DOKUMENTAATION SISÄLTÖÖN PERUSTUVIEN PÄÄTÖSTEN VUOKSI MAHDOLLISESTI
AIHEUTUVISTA VAMMOISTA.

Käytämme �etojen suojaamiseen kaupallisessa toiminnassa kohtuullisia turvatoimia, muun muassa sovellukseen paikallises�
tallennetut sekä ICM-lai�een ja sovelluksen välillä langa�oman Bluetooth®1-tekniikan avulla lähete�ävät �edot salataan,
mu�a emme takaa minkään interne�in yhdistetyn järjestelmän tai sovelluksen käy�öön käyte�ävän mobiili- tai älylai�een
kau�a välite�ävän tai niihin tallennetun �edon yksityisyy�ä, �etoturvaa, luote�avuu�a tai ehey�ä. ABBOTT EI ANNA
LUPAUKSIA TAI TAKUITA KÄYTTÄJÄN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMITTAMIEN TIETOJEN TAI MINKÄÄN KÄYTTÄJÄN
SOVELLUKSEEN TALLENTAMAAN TIETOON PERUSTUVAN SISÄLLÖN TARKKUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ,
LUOTETTAVUUDESTA TAI AJANTASAISUUDESTA. ERITYISESTI ABBOTT EI ANNA LUPAUKSIA TAI TAKUITA SIITÄ, ETTÄ EDELLÄ
MAINITTUIHIN LÄHTEISIIN PERUSTUVAT TIEDOT OVAT TIETOJEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVIEN VIRANOMAISMÄÄRÄYSTEN
MUKAISIA. 

Abbo�, sen tytäryh�öt ja ulkopuoliset toimi�ajat EIVÄT takaa, e�ä sovelluksen toiminnot täy�ävät käy�äjän vaa�mukset tai
e�ä sen toiminta on keskeytymätöntä tai virheetöntä tai e�ä mahdolliset virheet korjataan. Sovelluksessa käyte�y ohjelmisto,
kuten muutkin ohjelmistot, on luontaises� al�s virheille ja mahdollisille yhteensopima�omuusongelmille muiden
�etokoneohjelmistojen ja lai�eistojen kanssa. Sovellusta ei tule käy�ää tarkoituksiin, joissa toimintahäiriö voi aiheu�aa
merki�äviä henkilövahinkoja tai vammoja tai vahingoi�aa aineellista tai aineetonta omaisuu�a.



MISSÄÄN TAPAUKSESSA ABBOTT EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA TAI LUPAUSTA, JOKA KOSKEE MUUN VALMISTAJAN LAITTEISTOA
TAI OHJELMISTOA TAI SOVELLUKSESSA NÄYTETTÄVIEN TIETOJEN TARKKUUTTA, JA ABBOTT KIELTÄÄKAIKEN VASTUUN NIIDEN
MAHDOLLISISTA HÄIRIÖISTÄ. ABBOTT KIELTÄÄ KAIKEN VASTUUN, JOKA PERUSTUU ABBOTTIIN TAI SEN TYTÄRYHTIÖIHIN,
EDUSTAJIIN TAI OIKEUDENOMISTAJIIN TAI MUIHIN KOLMANSIIN OSAPUOLIIN KOHDISTUVIIN TOIMIIN TAI VAATIMUKSIIN
TÄMÄN SOPIMUKSEN SOVELTAMISEEN LIITTYEN, LUKUUN OTTAMATTA TILANTEITA, JOISSA VASTUU PERUSTUU PETOKSEEN
TAI TÖRKEÄÄN TUOTTAMUKSEEN.

Jotkin maat/osaval�ot/provinssit/lainkäy�öalueet eivät salli implisii�sten takuiden tai implisii�sten takuiden keston
rajoi�amista, joten yllä olevat vastuuvapauslausekkeet eivät ehkä koske sinua. Sikäli kuin sovelle�ava laki edelly�ää takuiden
myöntämistä, hyväksyt, e�ä tällaisen takuun laajuus ja kesto on sovelle�avan lain vähimmäisvaa�musten mukainen.

Saksassa ja Sveitsissä asuvat käy�äjät: Tätä Saksassa ja Sveitsissä asuvia käy�äjiä koskevaa alaosiota lukuun o�ama�a kohtaa
21 ei sovelleta Saksassa ja Sveitsissä asuviin käy�äjiin. Sen sijaan sovellus ja palvelut tarjotaan käy�äjille Saksassa ja Sveitsissä
"sellaisenaan" ja "saatavuuden mukaan". Pyrimme mahdollisuuksien mukaan väl�ämään laajoja käy�ökatkoja ja merki�äviä
esteitä sovelluksen ja palvelujen käyte�ävyydelle, mu�a emme takaa sovelluksen tai minkään sen sisältämien toimintojen
virheetöntä ja keskeytymätöntä käyte�ävyy�ä. Edellä maini�u ei vaikuta käy�äjän lakisääteisiin takuuoikeuksiin.

Isossa-Britanniassa asuvat käy�äjät: Mikään tässä kohdassa 21 ei vaikuta lakisääteisiin takuisiin, jotka koskevat tyydy�ävää
laatua, käy�ötarkoitukseen soveltuvuu�a tai kuvauksen tarkkuu�a.

Australiassa asuvat käy�äjät: Mikään kohdassa 21 ei vaikuta käy�äjän oikeuksiin Kilpailu- ja kulu�ajalaissa 2010 (Cth)
maini�ujen kulu�ajatakuiden osalta. Tuo�eemme ja palvelumme sisältävät takuita, joita ei voida poissulkea Australian
kulu�ajalainsäädännön nojalla. Palvelun merki�ävien virheiden vuoksi käy�äjällä on oikeus:

a. peruu�aa palvelun tarjoajan kanssa tehty palvelussopimus; ja

b. saada hyvitys käy�ämä�ömästä osasta tai korvaus arvonalennuksesta.

Käy�äjällä on myös oikeus valita joko hyvitys tai korvaus tuo�eiden suurista virheistä. Jos tuo�een tai palvelun virhe ei ole
vakava, käy�äjällä on oikeus siihen, e�ä virhe korjataan kohtuullisessa ajassa. Jos tätä ei tehdä, käy�äjällä on oikeus tuo�eista
saatavaan hyvitykseen ja palvelusopimuksen peruu�amiseen sekä käy�ämä�ömästä osasta saatavaan hyvitykseen. Käy�äjällä
on myös oikeus saada korvaus muista kohtuudella ennakoitavissa olevista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat
tuo�een tai palvelun virheestä.

Algeriassa asuvat käy�äjät: Mikään tässä kohdassa 21 maini�u ei rajoita lisenssin tarjoajan vastuuta seuraavissa tapauksissa:

a. tarjota käy�äjälle sovellusta ja palveluja koskeva takuu kulu�ajansuojaa ja petosten torjuntaa koskevan lain No. 09-03,
päivä�y 25.2.2009, pykälän 13 (sekä sen lisäyksen) mukaises�; tai

b. sovelluksessa ja palveluissa kuuden kuukauden sisällä siitä päivämäärästä, josta alkaen ne ovat käy�äjän käyte�ävissä,
mahdollises� ilmenevien puu�eiden osalta, tuo�eiden ja palvelujen takuun toimeenpanoa koskevat ehdot
määri�ävän täytäntöönpanevan säädöksen n° 13-327, päivä�y 26.9.2013, mukaises�. 

22. Tärkeää �etoa vastuunrajoituksistamme

ELLEI VOIMASSA OLEVA LAKI TOISIN MÄÄRÄÄ, ABBOTT, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI VÄLITTÄJÄNÄ TOIMIVAT KOLMANNET
OSAPUOLET EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN RAHALLISISTA KORVAUKSISTA, MUKAAN LUKIEN
ERITYISET, SATUNNAISET, EPÄSUORAT, VÄLILLISET TAI ESIMERKILLISET VAHINGONKORVAUKSET TAI
RANGAISTUSKORVAUKSET, LUKUUN OTTAMATTA SEURAAVAA:

a. New Jerseyssä asuvat käy�äjät: Mikään tämän sopimuksen kohta ei sulje pois vahingonkorvauksia, jotka kulu�aja voi
tarvi�aessa periä takaisin New Jerseyn lain nojalla. Sovelle�avia lakeja voivat olla New Jerseyn rangaistuskorvauslaki,
New Jerseyn tuotevastuulaki, New Jerseyn yhteinen kauppalaki ja New Jerseyn laki kulu�ajiin kohdistuvista petoksista.

b. Saksassa asuvat käy�äjät: Abbo� on vastuussa moi��avista olennaisten sopimusvelvoi�eiden (perusvelvoi�eiden)
rikkomuksista. Perusvelvoi�eet ovat sopimusvelvoi�eita, jotka on täyte�ävä, jo�a tämän sopimuksen asianmukainen
toteutuminen on mahdollista ja joita käy�äjä säännöllises� tarvitsee. Muuten Abbo�n vastuu rajoi�uu törkeään
tuo�amukseen ja tahallisiin rikkomuksiin. Jos Abbo� on vastuussa lievästä tuo�amuksellisesta perusvelvoi�eiden
rikkomuksesta tai yksinkertaisten epäsuorien tekijöiden aiheu�amasta lievästä rikkomuksesta, Abbo�n vastuu
rajoi�uu normaalis� odote�avissa oleviin vahinkoihin. Tämä ei vaikuta mihinkään pakollisiin lakisääteisiin
velvollisuuksiin, erityises� Abbo�n vastuuseen kuolemantapausten, henkilövahinkojen tai sairauksien osalta tai



Saksan tuotevastuulain mukaiseen vastuuseen. Tätä Saksassa asuviin käy�äjiin sovelle�avaa alaosiota lukuun
o�ama�a kohta 22 ei koske Saksassa asuvia käy�äjiä.

c. Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä asuvat käy�äjät: Mikään tämän sopimuksen kohta ei sulje pois vastuutamme
kuolemantapauksista tai henkilövahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistämme tai vilpillisestä toiminnastamme
sovelluksen yhteydessä.

d. Australiassa asuvat käy�äjät: Mikään kohdissa 21 tai 22 ei vaikuta käy�äjän oikeuksiin Kilpailu- ja kulu�ajalaissa 2010
(Cth) maini�ujen kulu�ajatakuiden osalta. Huolima�a muista näiden ehtojen säädöksistä, jos Kilpailu- ja
kulu�ajalaissa 2010 (Cth) tai muussa lainsäädännössä todetaan, e�ä toimitetuille tuo�eille tai palveluille on takuu, ja
vastuumme tämän takuun rikkomuksesta ei ole poissulje�u, mu�a se voi olla rajoite�u, vastuumme rikkomuksesta
rajoi�uu tuo�eiden toimi�amisen yhteydessä tuo�eiden korvaamiseen tai vastaavien tuo�eiden toimi�amiseen tai
tuo�eiden korjaamiseen, tai palvelujen toimi�amisen yhteydessä palvelujen toimi�amiseen uudelleen tai palvelujen
uudelleen toimi�amisesta johtuvien kustannusten maksamiseen.

e. Algeriassa asuvat käy�äjät: Mikään tämän sopimuksen kohta ei sulje pois vastuutamme vahingoista, jotka aiheutuvat
oikeudenloukkauksesta (mukaan lue�una tuo�amus), eikä vahingonkorvauksista, jotka perustuvat petokseen tai
törkeään tuo�amukseen. Lukuun o�ama�a petoksia tai törkeää tuo�amusta, olemme vastuussa vain vahingoista,
jotka olivat ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä.

EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS ULOTTUU KORVAUKSIIN TULOJEN, TIETOJEN TAI MUUN AINEETTOMAN OMAISUUDEN
MENETYKSESTÄ, SOVELLUKSEN KAUTTA LÄHETETTYJEN TIETOJEN TIETOTURVAN MENETYKSESTÄ (MUKAAN LUKIEN
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SUORITTAMA LUVATON TIETOJEN SIEPPAUS), LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ,
HENKILÖVAHINGOISTA, SOVELLUKSEN TAI SOVELLUKSEN KANSSA MAHDOLLISESTI KÄYTETTÄVÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN
OHJELMISTON JA/TAI LAITTEISTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN KESKEYTYMISESTÄ JOHTUVASTA TAI SIIHEN MUUTEN LIITTYVÄSTÄ
TIETOSUOJAN MENETYKSESTÄ, SOVELLUKSEN TAI MINKÄ TAHANSA SIIHEN LIITTYVÄN
MOBIILISOVELLUKSEN/MATERIAALIN/VERKKOSIVUSTON LATAUKSEN YHTEYDESSÄ TAI MUUTEN TÄMÄN SOPIMUKSEN
EHTOIHIN LIITTYEN LAITTEESEEN MAHDOLLISESTI PÄÄSSEIDEN VIRUSTEN TAI MUUN TEKNISESTI VAHINGOLLISEN
MATERIAALIN AIHEUTTAMISTA MENETYKSISTÄ, VAIKKA ABBOTTILLE, SEN TYTÄRYHTIÖLLE TAI VÄLITTÄJÄNÄ TOIMIVALLE
KOLMANNELLE OSAPUOLELLE OLISI ILMOITETTU KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA, JA VAIKKA KORJAUS EI
TUOTTAISI TARKOITETTUA TULOSTA.

EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET OVAT VOIMASSA HUOLIMATTA SIITÄ, PERUSTUVATKO VAATEET SOPIMUKSEEN,
RIKKOMUKSEEN (MUKAAN LUETTUNA TUOTTAMUS), ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN TEORIAAN.

Lukuun o�ama�a �etoja, jotka jaat terveydenhoitopalvelujen tarjoajallesi sovelluksen kau�a, jolloin päätät jakaa
henkilö�etojasi, mukaan lukien terveyteen lii�yviä �etoja, sovelluksesta kolmansille osapuolille, mukaan lukien kolmansien
osapuolten sovellukset, hyväksyt sen, e�ä lain sallimassa laajuudessa Abbo� tai sen liikekumppanit eivät ole vastuussa
päätöksestäsi jakaa ja/tai luovu�aa henkilö�etoja, mukaan lukien terveyteen lii�yvät �edot, ja vapautat täten Abbo�n ja sen
liikekumppanit vastuusta, joka voi syntyä tällaisesta kolmansien osapuolten suori�amasta henkilö�etojen keräämisestä tai
muusta käsi�elystä.

RAJOITTAMATTAEDELLÄ MAINITTUA SEKÄ HUOLIMATTA MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ JA NIIN LAAJASTI
KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, ABBOTTIN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN JA VÄLITTÄJIEN KOKO VASTUU TÄMÄN SOPIMUKSEN
MINKÄ TAHANSA EHDON NOJALLA TAI MUUTEN SOPIMUKSEEN LIITTYEN SEKÄ YKSINOMAINEN HYVITYSVELVOITE KAIKESTA
EDELLÄ MAINITUSTA RAJOITTUU JOMPAANKUMPAAN SEURAAVISTA:

a. SOVELLUKSEN VIRHEIDEN KORJAUS TAI MUU OIKAISEMINEN, HUOLIMATTA SIITÄ, OLIKO MENETYS ODOTETTAVISSA TAI
OLIVATKO OSAPUOLET HARKINNEET SEN MAHDOLLISUUTTA, TAI

b. SOVELLETTAVIN OSIN JOKO TODELLINEN SOVELLUKSESTA MAKSETTU SUMMA TAI 10,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA SEN
MUKAAN, KUMPI ON SUUREMPI.

Jotkin muut maat/val�ot/provinssit/lainkäy�öalueet voivat kieltää vastuun, �e�yjen epäsuorien takuiden tai satunnaisten tai
välillisten vahinkojen poissulkemisen tai rajoi�amisen tai rajoi�aa sitä; yksinomaan siltä osin kuin tällainen laki on voimassa
käy�äjän osalta, jotkin tai kaikki yllä olevista vastuuvapauslausekkeista, rajoituksista tai poissulkemisista eivät väl�ämä�ä
koske käy�äjää, ja käy�äjällä voi olla sovelle�avan lain nojalla �e�yjä lisäoikeuksia.

23. Vahingonkorvaus

Ellei voimassa oleva laki toisin määrää, käy�äjä sitoutuu vapau�amaan Abbo�n sekä sen tytäryh�öt ja niiden virkailijat,
johtajat, työntekijät, edustajat, seuraajat, oikeudenomistajat ja lisenssinantajat vastuusta ja puolustamaan niitä mahdollisilta



kolmansien osapuolten vaateilta, korvausvaa�muksilta, tuomioilta, menetyksiltä, kustannuksilta ja kuluilta (mukaan lukien
rajoitukse�a asianajajan ja asiantun�joiden palkkiot), jotka johtuvat (i) sovelluksen käytöstä tai sen yhteydessä suorite�avista
toimista; ja (ii) tämän sopimuksen tai lakien, säädösten tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomuksista tai väitetyistä
rikkomuksista, mukaan lukien kaikki kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien loukkaukset käy�äjän tai muiden saman
ko�talouden tai organisaa�on jäsenten toimesta tai muuten lii�yen sovelluksen käy�öön edellä maini�ujen toimesta,
mukaan lukien tuo�amukselliset teot, laiminlyönnit ja tahalliset rikkomukset. Saksassa asuvat käy�äjät: Edellä maini�u ei
vaikuta käy�äjän oikeuteen todistaa, e�ä vahinkoa ei ole tapahtunut.

24. Viennin valvonta

Sovellukseen sovelletaan Yhdysvaltain viennin valvontaa koskevia rajoituksia, mukaan lukien kaikki Yhdysvaltain vien�kiellot
tai muut vien�ä rajoi�avat lii�oval�on säännöt ja määräykset. Emme aseta sovellusta �etoises� käy�äjän saataville, jos
käy�äjä on, ja vakuu�aa, e�ä ei ole (a) sellaisen maan asukas tai kansalainen, johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen
vien�kieltoa tai pako�eita (lisä�etoja Yhdysvaltojen pako�eista on osoi�eessa h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx); tai (b) missä tahansa Yhdysvaltain hallituksen rajoite�ujen loppukäy�äjien
lue�elossa (esimerkiksi erityises� nime�yjen kansalaisten lue�elossa, joka on saatavilla osoi�eessa
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Ilmoitukset

Tämän sopimuksen ehtojen nojalla tehtävät tai tähän lii�yvät ilmoitukset on laadi�ava kirjallises� ja toimite�ava pos�maksut
makse�uina lainopilliselle osastollemme Yhdysvaltoihin osoi�eeseen Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul,
Minnesota 55117, United States. Jos lisenssin tarjoajan on ote�ava yhtey�ä käy�äjiin tai toimite�ava heille kirjallinen
ilmoitus, tämä tapahtuu sähköpos�tse (mikäli sähköpos�osoite on etukäteen �edossamme) tai, pos�maksut ennakkoon
makse�uina, käy�äjän sovellusta koskevassa pyynnössä ilmoi�amaan pos�osoi�eeseen.

26. Väliin tulevat tekijät

Emme ole vastuussa mistään tämän sopimuksen velvoi�eiden täy�ämistä koskevasta häiriöstä tai viiveestä, jonka
aiheu�ajaan se ei kohtuudella voi vaiku�aa, mukaan lue�una julkisen tai yksityisen �etoliikenneverkon häiriöt ("Väliin tuleva
tekijä"). Jos ilmenee väliin tuleva tekijä, joka estää meitä täy�ämästä tämän sopimuksen velvoi�eita: (i) tämän sopimuksen
mukaisten velvoi�eidemme voimassaolo keskeytyy ja velvoi�eiden suori�amisen määräaika pitenee väliin tulevan tekijän
kestoajan verran; ja (ii) pyrimme kohtuullisin ponnistuksin löytämään ratkaisun, jolla sopimuksen mukaiset velvoi�eet voi
suori�aa väliin tulevasta tekijästä huolima�a.

27. Oikeuksien siirtäminen

Voimme ilman käy�äjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa antaa, siirtää, valtuu�aa tai antaa aliurakaksi mitkä tahansa
tämän sopimuksen mukaiset velvoi�eemme toiselle organisaa�olle, eikä se vaikuta tämän sopimuksen mukaisiin käy�äjän
oikeuksiin tai meidän velvollisuuksiimme. Käy�äjä voi siirtää tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa tai velvollisuutensa
toiselle henkilölle ainoastaan antamallamme kirjallisella luvalla.

28. Luopuminen oikeudesta

Jos emme vaadi käy�äjää suori�amaan joitakin tämän sopimuksen mukaisia velvoi�eita tai pane täytäntöön oikeuksiamme
käy�äjää kohtaan tai jos nämä toimet viivästyvät, se ei tarkoita kyseisistä oikeuksista luopumista tai sitä, e�ei käy�äjän
tarvitse nouda�aa kyseisiä velvollisuuksia. Jos lisenssin myöntäjä luopuu jostakin oikeudesta käy�äjää kohtaan, se tapahtuu
aina kirjallises�, eikä se tarkoita, e�ä lisenssin myöntäjä automaa�ses� luopuisi mistään myöhemmästä oikeudesta.

29. Jae�avuus

Kukin tämän sopimuksen ehto on voimassa erikseen. Jos jokin oikeusistuin tai toimivaltainen viranomainen pää�ää, e�ä jokin
ehto on mitätön, laiton tai täytäntöpakoton, muut ehdot pysyvät täysimääräises� voimassa.

30. Vallitseva laki

Tämän sopimuksen ehtoja säätelevät Yhdysvaltain Illinoisin osaval�on lait ja tätä tulee tulkita näiden lakien mukaan,
o�ama�a huomioon sen lainvalintaa koskevia määräyksiä. Jos ulkomaiset lait, asetukset ja määräykset ovat ris�riidassa
Yhdysvaltain vastaavien lakien, asetusten ja määräysten kanssa, Yhdysvaltain lakeja, asetuksia ja määräyksiä sovelletaan
mahdollisimman laajas�. Huolima�a edellä mainitusta, jos käy�äjä rikkoo luo�amuksellisuu�a tai immateriaalioikeuksia
koskevia velvollisuuksiaan tai uhkaa rikkoa niitä, meillä on oikeus kohtuulliseen korvaukseen, mukaan lukien kieltotuomio,



velvoite, luontoissuoritus ja muut mahdolliset korvaukset, joita voi olla saatavana mistä tahansa toimivaltaisen
lainkäy�öalueen tuomioistuimesta. Käy�äjä hyväksyy, e�ä tämä sopimus on täysin toteute�avissa Illinoisin osaval�ossa, ja
hyväksyy, e�ä Yhdysvaltain Illinoisin osaval�ossa sijaitsevissa osaval�on ja lii�oval�on tuomioistuimissa on asianmukainen
lainkäy�övalta kaikissa tähän sopimukseen tai sen osapuolten väliseen suhteeseen lii�yvissä oikeudenkäynneissä. Osapuolet
sopivat täten, e�ä tämä tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskeva sopimus ei ole YK:n kansainvälistä kauppaa koskevan
yleissopimuksen alainen.

ETA-alueella, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä asuvat käy�äjät: Tätä ETA-alueella, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä asuviin
käy�äjiin sovelle�avaa osiota lukuun o�ama�a sopimuksen kohta 30 ei koske ETA-alueella, Isossa-Britanniassa ja Sveitsissä
asuvia käy�äjiä, paitsi siltä osin, e�ä tämä sopimus ei ole YK:n kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen alainen.
Tällaisiin käy�äjiin sovelletaan käy�äjän asuinmaan vallitsevaa lakia.

ETA-alueella asuvat käy�äjät: Vaihtoehtoisessa riitojen ratkaisuprosessissa riippumaton elin tutkii riitaan lii�yvät tosiseikat ja
pyrkii ratkaisemaan sen ilman, e�ä asia viedään tuomioistuimeen. Jos käy�äjä ei ole tyytyväinen siihen, miten olemme
käsitelleet mahdolliset valitukset, hän voi o�aa yhtey�ä Euroopan komission verkkoväli�eiseen riidanratkaisufoorumiin.

Australiassa asuvat käy�äjät: Mikään kohdassa 30 ei sulje pois tai pyri sulkemaan pois Kilpailu- ja kulu�ajalain 2010 (Cth)
soveltamista tarvi�aessa.

Algeriassa asuvat käy�äjät: Sovelluksen tarjoajan ko�paikka on Illinoisin osaval�ossa Yhdysvalloissa. Vastaavas� tätä
sopimusta koskeva laki perustuu yhteyteen kyseisen lainkäy�öalueen kanssa. Vaikka lainkäy�övalta tähän sopimukseen
lii�yvissä oikeudenkäynneissä on Yhdysvaltain Illinoisin osaval�ossa sijaitsevissa osaval�on ja lii�oval�on tuomioistuimissa,
mikään tässä sopimuksessa ei rajoita osapuolen oikeu�a aloi�aa oikeustoimia tai vastata niihin missä tahansa muussa
toimivaltaisen lainkäy�öalueen tuomioistuimessa.

31. Kokonainen sopimus

Tämä sopimus on kokonainen käy�äjän ja lisenssin myöntäjän välinen sopimus ja se syrjäy�ää ja mitätöi kaikki aiemmat tai
samanaikaiset kirjalliset ja suulliset tätä aihe�a koskevat osapuolten väliset keskustelut, sopimukset, lupaukset, vakuutukset,
takuut, lausunnot, esitykset ja välipuheet. Käy�äjä ja sovelluksen toimi�aja sopivat, e�eivät ne esitä korvausvaa�muksia
mistään (hyvässä uskossa tai tuo�amuksellises� esitetystä) väi�ämästä, lausunnosta, vakuutuksesta tai takuusta, jota ei ole
ilmaistu tässä sopimuksessa. Osapuolet sopivat, e�eivät ne esitä vaa�muksia hyvässä uskossa esitetyistä vääristä �edoista tai
virheellisistä väi�ämistä minkään tämän sopimuksen pykälän perusteella. Jos tämän sopimuksen englanninkielinen versio ja
jokin käännös ovat keskenään ris�riidassa, sovelletaan englanninkielistä versiota. Kohdat 5, 15, 19, 21, 22, 23 ja 30–34 pysyvät
voimassa tämän sopimuksen voimassaolon pää�yessä.

32. Appleen lii�yvät ehdot, jos käytetään sovelluksen iOS-versiota

Tämän sopimuksen muiden ehtojen lisäksi ja huolima�a mistään päinvastaisesta lausumasta tämä lisäsäädös koskee
sovelluksen käy�öä Apple Inc.:n ("Apple") iOS-käy�öjärjestelmässä. Apple ei ole tämän sopimuksen osapuoli eikä omista
sovellusta tai ole vastuussa siitä. Apple ei anna sovellukselle mitään takuuta lukuun o�ama�a soveltuvin osin sen ostohinnan
palau�amista. Apple ei ole vastuussa sovelluksen ylläpidosta tai muista tukipalveluista eikä muista sovellukseen lii�yvistä
vaa�muksista, menetyksistä, vastuista, vahingoista, kustannuksista tai kuluista, mukaan lukien mahdolliset kolmannen
osapuolen tuotevastuuvaa�mukset, vaa�mukset, joiden mukaan sovellus ei ole sovelle�avien lakien tai säädösten mukainen,
kulu�ajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön perustuvat vaa�mukset ja immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevat
vaa�mukset. Kaikki sovelluksen käy�öä koskevat �edustelut ja valitukset, mukaan lukien immateriaalioikeuksia koskevat, on
osoite�ava Abbo�lle siten, kuin tämän sopimuksen osassa Ilmoitukset on kuva�u. Tässä myönne�y lisenssi on rajoite�u
sovelluksen siirtymä�ömään käy�öoikeuteen käy�äjän omistuksessa tai hallinnassa olevassa Applen lai�eessa, jossa on
Applen iOS-käy�öjärjestelmä, tai muutoin siten kuin Applen App Store -palvelun ehdot sen sallivat. Käy�äjän on noudate�ava
kaikkia sovelle�avia kolmansien osapuolten sopimusehtoja, jotka koskevat sovelluksen käy�öä, kuten langa�oman
datapalvelusopimuksen ehtoja. Apple ja sen tytäryh�öt ovat tämän sopimuksen ulkopuolisia edunsaajia, ja kun käy�äjä
hyväksyy tämän sopimuksen, niillä on oikeus (ja niiden katsotaan hyväksyneen oikeuden) panna täytäntöön tämän
sopimuksen mukaiset oikeutensa käy�äjää vastaan sopimuksen ulkopuolisena edunsaajana; huolima�a edellä mainitusta,
Abbo�n oikeus tehdä, purkaa tai lope�aa tämän sopimuksen mukaisia muutoksia, luopumispykäliä tai sovintoratkaisuja ei
edellytä minkään kolmannen osapuolen suostumusta.

33. Muut käy�öehdot

a. Tämä sopimus ei muodosta, eikä sen tule tulkita muodostavan, minkäänlaista kumppanuussuhde�a, yhteisyritystä,
työnantaja-työntekijä-suhde�a, edustajasuhde�a tai toimiluvan antajan ja hal�jan välistä suhde�a käy�äjän ja



Abbo�n välille.

b. Jos jokin tämän sopimuksen määräys todetaan lai�omaksi, pätemä�ömäksi tai mistä tahansa syystä
täytäntöönpanokelvo�omaksi, kyseisen määräyksen katsotaan olevan erote�avissa tästä sopimuksesta eikä se vaikuta
jäljellä olevien määräysten pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen.

c. Käy�äjä ei voi luovu�aa, siirtää tai alilisensoida mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ilman
erillistä kirjallista suostumustamme.

d. Voimme luovu�aa, siirtää tai alilisensoida kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeutemme tai velvollisuutemme tai
osan niistä ilman rajoituksia.

e. Minkään tämän sopimuksen mukaisen rikkomuksen tai laiminlyönnin anteeksiantoa kumman tahansa osapuolen
toimesta ei pidetä sitoutumisena antaa anteeksi mitään aiempaa tai myöhempää rikkomusta tai laiminlyön�ä.

f. Kaikilla yksikkömuodossa määritellyillä termeillä on tarvi�aessa samat merkitykset myös monikossa käyte�ynä, ellei
toisin mainita. Kaikki termin "mukaan lukien" tai sen muunnelmien käy�ö tässä sopimuksessa tulkitaan siten, e�ä sitä
seuraa sana "rajoitukse�a".

g. Ilmoitukset käy�äjälle (mukaan lukien ilmoitukset tämän sopimuksen muutoksista) voidaan näy�ää sovelluksessa tai
lähe�ää sähköpos�tse (molemmissa tapauksissa tarvi�aessa linkin kau�a) tai pos�tse. Tämän sopimuksen ja kaikkien
sähköisessä muodossa anne�ujen ilmoitusten paine�u versio hyväksytään rajoitukse�a sopimukseen perustuvissa tai
siihen lii�yvissä oikeudenkäynneissä tai hallinnollisissa mene�elyissä samassa laajuudessa ja samoin ehdoin kuin alun
perin painetussa muodossa tuotetut ja ylläpidetyt liiketoiminnan asiakirjat ja arkistomateriaalit.

h. Abbo� ei ole vastuussa mistään velvoi�eiden laiminlyönnistä, joka johtuu syistä, jotka eivät ole sen hallinnassa.

Jos jokin tämän sopimuksen määräys on toimivaltaisen tuomioistuimen mukaan lain vastainen, kyseistä määräystä muutetaan
ja sitä tulkitaan siten, e�ä alkuperäisen määräyksen tavoi�eet saavutetaan parhaiten lain sallimassa laajuudessa, samalla kun
tämän sopimuksen jäljellä olevat määräykset pysyvät täysimääräises� voimassa.

34. Hyväksy-painikkeen napsau�aminen

KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA LUKENEENSA TÄMÄN SOPIMUKSEN JA YMMÄRTÄNEENSÄ KAIKKI SEN EHDOT, JA VAHVISTAA
OLEVANSA VELVOITETTU NOUDATTAMAAN NIITÄ.

NAPSAUTTAMALLA "HYVÄKSY"-PAINIKETTA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ SOVELLUSTA:

KÄYTTÄJÄ VAKUUTTAA OLEVANSA TÄYSI-IKÄINEN JA VALTUUTETTU LAILLISESTI HYVÄKSYMÄÄN SOPIMUS;

VAHVISTAA, ETTÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN VASTAA KÄYTÄNNÖN TOIMIEN JA VELVOITTEIDEN
OSALTA PAPERIKOPION FYYSISTÄ ALLEKIRJOITUSTA;

VAKUUTTAA, ETTÄ JOS HÄN ASENTAA SOVELLUKSEN TAI KÄYTTÄÄ SITÄ TOISEN HENKILÖN PUOLESTA, HÄNELLÄ ON
VALTUUDET LAILLISESTI HYVÄKSYÄ SOPIMUS KYSEISEN HENKILÖN PUOLESTA.

JOS YKSITYISHENKILÖ ASENTAA SOVELLUKSEN TAI KÄYTTÄÄ SITÄ ORGANISAATION PUOLESTA, HÄN HYVÄKSYY
TÄMÄN SOPIMUKSEN SEKÄ HENKILÖKOHTAISESTI ETTÄ KYSEISEN ORGANISAATION PUOLESTA JA VAKUUTTAA, ETTÄ
HÄNELLÄ ON VALTUUDET LAILLISESTI HYVÄKSYÄ SOPIMUS ORGANISAATION PUOLESTA.

JOS ET HYVÄKSY KAIKKIA TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, ÄLÄ NAPSAUTA HYVÄKSYNTÄPAINIKETTA ÄLÄKÄ KÄYTÄ SOVELLUSTA.

Symboli ™ osoi�aa, e�ä nimi on Abbo�-konsernin tavaramerkki.

Symboli ‡ osoi�aa, e�ä nimi on kolmannen osapuolen tavaramerkki, joka on vastaavan omistajan omaisuu�a.

© 2021 Abbo�. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sopimuksen loppu.



[1]
 Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc. -yh�ön rekisteröity tavaramerkki.


