
myMerlin™  אפליקציית
הודעת פרטיות וסיכום הסכמה עבור האפליקציה לנייד

תאריך גרסה: אפריל 2021
 

�Abbo מספקת את אפליקציית  ™myMerlin ('האפליקציה') המשדרת נתונים לרשת הטיפול במטופלים  ™Merlin.net  ('Merlin.net') (ביחד,
'השירותים') כדי שהרופא או המרפאה שלך יוכלו לפקח מרחוק על המוניטור הלבבי שלך ולספק לך את הטיפול הרפואי.  .Pacese�er, Inc (חברה

.Merlin.net מספקת את (Abbo� של

אנו מחויבים להגן על המידע האישי שלך. הודעת פרטיות והסכמה זו ('הודעת הפרטיות') מסבירה כיצד אנו מטפלים במידע האישי שלך לצורך
השירותים ומה אנו עושים בכדי לשמור על אבטחת המידע האישי שלך. אנו מבינים שבהודעת פרטיות זו נכלל מידע רב. ברצוננו לספק לך סיכום
קצר ונגיש לאופן שבו אנו מטפלים במידע האישי שלך, מגנים ושומרים עליו, מאחסנים וחושפים אותו. למידע נוסף, ראה +אודות השירותים וכן

+אבטחת מידע אישי בהמשך.
 

סיכום זה אינו מקיף. עליך לקרוא את החלקים הרלוונטיים בהודעת הפרטיות להלן בכדי להבין באופן מלא כיצד אנו מעבדים את המידע האישי
שלך.

אנו משתמשים במידע אישי בעת התקנת האפליקציה, הכולל את תאריך הלידה שלך ואת המספר הסידורי של המכשיר. אנו משתמשים בכתובת
הדוא"ל או במספר הטלפון שלך לצורכי אימות במהלך שיוך המוניטור הלבבי שלך. אפליקציה זו מעבירה אלינו מידע מהמכשיר שלך, ואם תיצור
קשר עם שירותי הלקוחות שלנו, אנו נשמור על רישום נפרד בנוגע לבקשתך לקבלת תמיכה טכנית. אנו גם משתמשים במידע אישי שמוזן על ידי

ספק שירותי הבריאות שלך לרשת Merlin.net. למידע נוסף, ראה +איסוף ועיבוד המידע האישי שלך וכן +הוראות ספציפיות למדינה בהמשך.

אנו משתמשים במידע אישי כדי: (1) לספק לך את השירותים; (2) לעמוד בהתחייבויות משפטיות, לרבות אלה הקשורות לבטיחות, לאיכות ולשיפור
של מכשירים רפואיים; וגם (3) לערוך מחקר ברגע שהמידע האישי יהפוך לאנונימי ללא כל פרטים מזהים אישיים שעלולים לזהות אותך ולהפוך
אותו חלק ממידע נצבר, כך שלא ניתן לזהותך בשמך. אנו מנהלים מחקר במטרה להבין כיצד נעשה שימוש במוצרים ובשירותים שלנו, למדוד את
יעילותם ולצורך מחקרי ראיות בעולם האמיתי. למידע נוסף, ראה +השימוש של �Abbo עצמה במידע האישי שלך, +מכשירים רפואיים ודרישות

משפטיות אחרות, +מחקר, +שמירת מידע אישי בהמשך.
 

אנו מגבילים בקפדנות את מי שאנו חולקים עמו את המידע האישי שלך ולעולם לא נמכור את המידע לצדדים שלישיים לצרכינו המסחריים. אנו אכן
משתפים מידע אישי עם החברות המסונפות שלנו כדי להעניק תמיכה וסיוע טכני עבור השירותים, למטרות תאימות, לשם ביצוע מחקרים, או
Abbo� לצורך פתרון בעיות/אבחון וניתוח רחב יותר לאיתור בעיות מערכתיות. למידע נוסף, ראה +חשיפת מידע אישי על ידינו וכן +הגישה של

למידע אישי בעת מתן השירותים לספק שירותי הבריאות שלך בהמשך.

כאשר במקום מושבך ניתנות לך זכויות מסוימות ביחס למידע האישי שלך, אנו נגיב לבקשות מסוג זה. למידע נוסף, ראה +כיצד משתמשים פרטיים
יכולים לגשת למידע אישי ולתקנו וזכויותיך בהמשך.

 
אנו מאחסנים מידע אישי הקשור לשירותים בשרתים הממוקמים בארצות הברית של אמריקה. למידע נוסף, ראה +אחסון נתונים וכן +העברות
חוצות גבולות של מידע אישי בהמשך. אנו גם ממליצים לך לעיין בסעיף +הוראות ספציפיות למדינות לקבלת הוראות נוספות החלות בהתאם

למדינת מגוריך.
 

בפנייה הראשונה, פנה למרפאה והפנה אליה את כל השאלות בנוגע לשירותים. המרפאה שלך היא 'בקר' המידע האישי שלך כשהיא מספקת לך
טיפול רפואי. אנחנו ה'מעבד' של המידע האישי שלך מטעמה כדי לספק לך ולמרפאה שלך את השירותים. בכל שאלה או הערה הקשורות לפרטיות,
באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת privacy@abbo�.com. אם מקום מושבך הוא באזור הכלכלי האירופי, באפשרותך
לפנות לממונה על הגנת המידע האירופי או לרשות להגנה על המידע במקום מגוריך. פרטי הקשר של הממונה על הגנת המידע האירופי של

�Abbo וכן פרטי קשר שימושיים אחרים זמינים בכתובת www.EU-DPO.abbo�.com. למידע נוסף, ראה +צור קשר בהמשך.
 

אם נעדכן הודעת פרטיות זו בשינויים מהותיים, אנו נודיע לך על כך באמצעות הדוא"ל או האפליקציה בעת השימוש הבא שלך באפליקציה. למידע
נוסף, ראה +שינויים בהודעת פרטיות זו בהמשך.



myMerlin™ 
הודעת פרטיות והסכמה עבור האפליקציה לנייד

תאריך גרסה: אפריל 2021
 

 .Pacese�er, Inc (חברה של �Abbo) מספקת את רשת הטיפול במטופלים  ™Merlin.net'). Abbo�')  Merlin.net מספקת את האפליקציה
',Abbo�' לכל אורך הודעת פרטיות זו, הפניות אל .('והאפליקציה נקראות 'השירותים Merlin.net ,ביחד) ('האפליקציה') myMerlin™  לנייד

'אנחנו', 'אותנו', או 'שלנו' מתייחסות לקבוצת חברות �Abbo, שבסיסה בכתובת Abbo� Park, Illinois, ארצות הברית של אמריקה.

אנו מכירים בחשיבות ההגנה על מידע ופרטיות ומחויבים להגן על מידע אישי, כולל מידע הקשור לבריאות. הודעת פרטיות זו מתארת כיצד המידע
האישי שלך נאסף ומשמש את �Abbo בעת השימוש שלך בשירותים.

קרא הודעת פרטיות זו בעיון לפני הרישום לשימוש באפליקציה זו מכיוון שהיא חלה על העיבוד, ההעברה והאחסון של המידע האישי שלך, כולל
נתונים הקשורים לבריאות, על ידי �Abbo וחברות קשורות מסוימות כמתואר להלן. ההודעה חלה גם על עיבוד המידע האישי שלך על ידי החברות

המסונפות אלינו ועל ידי המעבדים שלנו, ככל שהדבר נדרש על מנת לפתור בעיה בשירות הלקוחות הקשורה לשירותים.

הודעת פרטיות זו אינה חלה על מידע אישי המעובד או הנאסף על ידי חברות מסונפות או חברות בנות אחרות של �Abbo או כאשר העיבוד
והאיסוף מבוצעים בדרכים אחרות, לדוגמה, דרך אתרי האינטרנט או מרכזי שירות לקוחות אחרים של �Abbo. השימוש שעושה הרופא שלך ברשת

Merlin.net וכתבי מדיניות פרטיות אחרים עשויים לחול על המידע האישי המעובד או הנאסף בדרכים אחרות אלה.
 

על ידי רישום לאפליקציה זו ושימוש בה אתה מקבל הודעת פרטיות זו ואתה:

מאשר כי אתה בגיר המורשה לקבל הודעת פרטיות זו; וכן
מאשר בשמך או בשמו של אדם אחר שעבורו יש לך סמכות בפועל לקבל כדין הודעת פרטיות זו.

על ידי קבלת הודעת פרטיות זו או הסכמה לתנאיה, אתה מאשר באופן מפורש שהשימוש שלך באפליקציה זו ובשירותים כפוף להודעת פרטיות
זו ולעיבוד ולהעברת מידע אישי, כולל מידע קשור לבריאות, כמתואר בהודעת פרטיות זו.

 
ככל שנדרש על פי החוק במדינת מגוריך, לחיצה על 'קבלה' או 'הסכמה' פירושה שאתה נותן אישור מפורש לעיבוד המידע האישי שלך, כולל

מידע הקשור לבריאות, ולהעברת המידע האישי שלך לשרתי ABBOTT הממוקמים בארצות הברית של אמריקה.
 

הסכמתך ניתנת מרצונך החופשי ואתה מאשר שאינך כפוף לכל חובה חוקית למסור ל-�Abbo מידע אישי.
 

+אודותינו

.Jot Dx™ ICM וכן ('ICM')  Confirm Rx™  היא יצרנית האפליקציה, המוניטור הלבבי המושתל Abbo�

 .Pacese�er, Inc (חברה מסונפת של St. Jude Medical, LLC וחברה בת בבעלות מלאה של Abbo� Laboratories) שמקום מושבה בכתובת
.Merlin.net ארצות הברית של אמריקה, היא הספקית של ,Valley View Court, Sylmar, California 91342 15900

ספק שירותי הבריאות שלך הוא הבקר של המידע האישי שלך לצורך מתן הטיפול הרפואי שלך. ספק שירותי הבריאות שלך אחראי על אופן עיבוד
המידע והוא צריך להבטיח כי המידע המשודר דרך השירותים עומד בהוראות חוקי ההגנה על הפרטיות והמידע החלים. ההתייחסות למונח 'בקר'
מבוססת על הגדרתו בחוקי הגנת המידע של ה-EEA, בריטניה ושווייץ, ובמידת הצורך, פירושו יהיה זהה לזה של מונחים דומים בחוקי הגנת המידע

והפרטיות של מדינה אחרת שבה אתה מתגורר.

�Abbo היא הבקר של המידע האישי כאשר אנו משתמשים במידע אישי כדי: (1) לספק לך את השירותים; (2) לעמוד בהתחייבויות משפטיות,
לרבות אלה הקשורות לבטיחות, לאיכות ולשיפור של מכשירים רפואיים; וגם (3) לערוך מחקר הקשור לשירותים. למידע נוסף ראה +השימוש של

�Abbo במידע האישי שלך.

+אודות השירותים

Merlin.net היא מערכת טיפול מרחוק המחזיקה במידע המשודר מה-ICM שלך באמצעות השירותים.

השירותים מאפשרים לבצע שידור מהיר ואוטומטי של מידע שנאסף מה-ICM שלך והועלה דרך האפליקציה למסד נתונים פרטי ומאובטח של
�Abbo. באמצעות Merlin.net, ספק שירותי הבריאות שלך יכול לראות מתי פעימות הלב שלך מתחילות להשתנות. האפליקציה שולחת את נתוני
הלב שלך למרפאה, בהתאם להגדרות שהגדיר ספק שירותי הבריאות שלך. השירותים מסייעים לספק שירותי הבריאות שלך לפקח על קצב הלב

שלך ולשנות את הטיפול שלך מבלי שתידרש לבקר באופן אישי במרפאה.



עליך לשמור על חיבור המכשיר הנייד שלך לרשת Wi-Fi או לרשת נתונים סלולרית, ועליך להשתמש באפליקציה כדי שספק שירותי הבריאות שלך
יוכל לנטר מרחוק את נתוני הלב שלך. לפני שתוכל להשתמש בשירותים, על ספק שירותי הבריאות שלך לרשום אותך לרשת Merlin.net. לאחר
הזנת תאריך הלידה והמספר הסידורי של ה-ICM שלך באפליקציה, ייתכן שתזדקק לקוד הפעלה, שבאפשרותך לבקש שיישלח אליך. לאחר הזנת

 נשארת במצב 'מופעל' בכדי לשייך את ה-ICM שלך עם
[1]

  Bluetooth®    קוד ההפעלה באפליקציה, עליך לוודא שהטכנולוגיה האלחוטית
האפליקציה. השאר את האפשרות 'הודעות' במצב 'פועל' כדי לקבל עדכוני מצב ותזכורות. האפליקציה תודיע לך ברגע שההתקנה תושלם.

במרווחי זמן קבועים, האפליקציה תחבר את ה-ICM שלך ותשדר מידע אודות ביצועיו. האפליקציה גם תשדר מידע אודות קצב הלב לספק שירותי
הבריאות שלך, אשר יוכל לקבל התראות ועדכונים ולהיכנס לרשת Merlin.net כדי לנטר את קצב הלב שלך.  

+איסוף ועיבוד המידע האישי שלך

הקטגוריות הבאות של המידע האישי שלך מעובדות בעת השימוש באפליקציה:

המספר הסידורי של ה-ICM ותאריך הלידה שלך;

כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון שלך, כדי שנוכל לשלוח לך קוד הפעלה;

;Merlin.net שלך לרשת ICM-פרטי היום, החודש והשעה נשלחים מה

פרטי השם ומספר הדגם של ה-ICM שלך;

דוחות תקופתיים המפרטים כיצד ה-ICM שלך מתקשר עם האפליקציה ואיך האפליקציה מתקשרת עם שרתי �Abbo מאז הדוח האחרון;

מידע על ביצועי האפליקציה, כולל דוחות קריסה; וכן

דוחות יומן תקופתיים המתעדים את פעילות האפליקציה מאז דוח התחזוקה האחרון.

האפליקציה מקושרת לרשת Merlin.net ומשדרת אליה נתונים מה-ICM שלך. השירותים הקשורים לרשת Merlin.net משתמשים במידע אישי
נוסף, כולל נתונים הקשורים לבריאות, שאותם מזין ספק שירותי הבריאות שלך בעת יצירת פרופיל מטופל Merlin.net עבורך. מידע אישי זה עשוי
לכלול את מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך, דגם ומספר סידורי של ה-ICM, ושדות אופציונליים אחרים כוללים מגדר, גזע, שפה מועדפת,
הערות של המרפאה ותפקוד ה-ICM שלך, תאריכי הטיפול וההעברות, מידע על מצבך, מספר מטופל או מזהה מטופל אחר שהוקצה על ידי
המרפאה. ספק שירותי הבריאות שלך יכול להזין גם את פרטי איש קשר החירום עבורך. �Abbo עשויה לגשת למידע אישי זה לצורכי תמיכה

בשירותים ותחזוקתם.
 

+השימוש של ספק שירותי הבריאות שלך במידע שלך

ספק שירותי הבריאות שלך יאסוף את המידע האישי שלך כחלק מהטיפול הרפואי שלך ויזין אותו אל Merlin.net. ספק שירותי הבריאות שלך
משתמש בשירותים כדי לסייע במעקב אחר ה-ICM שלך וקצב הלב.

 
ספק שירותי הבריאות או המרפאה שלך מעבדים את המידע האישי שלך למטרות הבאות:

מתן טיפול רפואי, כולל טיפול רפואי מתמשך על ידי מעקב אחר ה-ICM וקצב הלב שלך כדי לעזור להם במתן טיפול רפואי;

כדי להעניק ל-�Abbo גישה למידע האישי שלך על מנת לספק תמיכה טכנית עבור השירותים, כולל קבלת תמיכה טכנית וקלינית, כגון
סיוע באיתור באגים, שדרוג או פתרון בעיות בשירותים או פירוש נתונים; וכן

ככל שנדרש אחרת על פי החוק החל.

+הגישה של �Abbo למידע אישי בעת מתן השירותים לספק שירותי הבריאות שלך

אנו מעבדים את המידע האישי שלך כמעבד מטעם ספק שירותי הבריאות או המרפאה שלך. עיבוד כאמור מבוצע על פי הוראות ספק שירותי
הבריאות או המרפאה שלך ומתייחס למטרות הבאות:

מתן השירותים לספק שירותי הבריאות שלך לצורך מעקב אחר ה-ICM וקצב הלב והתסמינים שלך;

מתן תמיכה טכנית וקלינית לספק שירותי הבריאות שלך, כגון איתור באגים, שדרוג או פתרון בעיות; או

באישור ספק שירותי הבריאות שלך, קבלת גישה למידע הרפואי שלך כדי לעזור לו בפרשנות נתונים המועברים מה-ICM שלך.

בהתאם למיקומך, אנו עשויים לספק שירותי תמיכה לספק שירותי הבריאות או למרפאה שלך מהמקומות הבאים: שבדיה, מקומות אחרים
באירופה, במיוחד אם אנו מנהלים פעילות במדינת מגוריך; או ממרכזי תמיכה אחרים שלנו הממוקמים בארצות הברית של אמריקה או במלזיה. אנו
עשויים גם להשתמש בגורמי צד שלישי אחרים כדי לספק תמיכה טכנית או קלינית לספק שירותי הבריאות או למרפאה שלך. כשאנו משתמשים
בצד שלישי כלשהו בכדי לעזור לנו במתן שירותי תמיכה לספק שירותי הבריאות או למרפאה שלך, אנו נוקטים אמצעים הולמים לשמירה על

הסודיות, השלמות והאבטחה של המידע האישי שלך.
 



ההתייחסות למונח 'מעבד' מבוססת על הגדרתה בחוקי הגנת המידע של ה-EEA, בריטניה ושווייץ, ובמידת הצורך, פירושו יהיה זהה לזה של מונחים
דומים בחוקי הגנת המידע והפרטיות של מדינה אחרת שבה אתה מתגורר.

 
+השימוש של �Abbo במידע האישי שלך

 
�Abbo מעבדת כבקר את המידע האישי שלך, כולל המידע האישי שלך הקשור לבריאות, למטרות הבאות:

כדי לספק לך את השירותים בהתאם להסכם הרישיון למשתמש הקצה של האפליקציה;

כדי לנהל רישום של הקשר שלך עם �Abbo כשאתה פונה ישירות ל-�Abbo בנוגע לשירותים;

כדי לספק לספק שירותי הבריאות שלך או למרפאה את השירותים, כולל תמיכת לקוחות הקשורה ל-ICM שלך;

ככל שנדרש על פי החוקים החלים המסדירים את השימוש והסיווג של מכשירים רפואיים, לרבות לצורכי מעקב אחר מכשירים רפואיים
לאחר מכירה, ניהול איכות, כולל פיתוח ושיפור מוצרים, בטיחות, ביצועים וערנות;

ככל הנדרש על מנת לבסס טענות משפטיות, לממשן או להגן עליהן; וכן

ככל הנדרש אחרת על פי החוק החל.

כאשר ספק שירותי הבריאות שלך יוצר עבורך פרופיל מטופל ברשת Merlin.net, וככל שנדרש על פי החוק החל, אתה נותן ל-�Abbo את
הסכמתך המפורשת לבצע הסרת פרטים מזהים, יצירת שמות בדויים, צבירה ו/או התממה של המידע האישי שלך לצורך ביצוע מחקר. למידע נוסף,

עיין בסעיף +מחקר.
 

ההתייחסות למונח 'בקר' מבוססת על הגדרתו בחוקי הגנת המידע של ה-EEA, בריטניה ושווייץ, ובמידת הצורך, פירושו יהיה זהה לזה של מונחים
דומים בחוקי הגנת המידע והפרטיות של מדינה אחרת שבה אתה מתגורר.

+אחסון נתונים

אנו מקבלים מידע המועבר על ידי האפליקציה וה-ICM לפני אחסונו בשרתי Merlin.net, הממוקמים בארצות הברית של אמריקה. כאשר המידע
האישי שלך מתארח במדינה שאינה מדינת המגורים שלך, הוא עשוי להיות כפוף לחוקי המדינה המארחת, שעשויים להיות שונים מחוקי מדינת
מגוריך. ישמנו אמצעי אבטחה ובקרה הולמים להגנה על המידע האישי שלך. בעוד שבארצות הברית ישנם חוקים החלים על מידע רפואי של

מטופלים, ייתכן שחוקים אלה שונים מחוקי הפרטיות או הגנת המידע של מדינת מגוריך.

ראה גם +אבטחת המידע האישי וכן +העברות חוצות גבולות של מידע אישי.

+מכשירים רפואיים ודרישות חוקיות אחרות

�Abbo רשאית להשתמש במידע אישי ככל שנדרש על פי חוק ובמידת האפשר תסיר פרטים מזהים, תיצור שמות בדויים, תצבור ו/או תתמים
מידע כדי לעמוד בחובותיה החוקיות כיצרנית ההתקן הרפואי. מידע זה מוחזק באופן מאובטח על ידי �Abbo ולא ישמש לזיהויך באופן אישי לפי
שמך או כתובת הדוא"ל שלך, אלא כאשר אנו מחויבים על פי חוק לכלול מידע זה. כאשר שימוש כזה במידע אישי כפוף לדרישות משפטיות, איננו

דורשים הסכמה.
 

הדרישות החוקיות שלשמן �Abbo תשתמש במידע זה הן:

להבטיח את הבטיחות השוטפת של ICM מסוים וכל פיתוח עתידי;

לפקח על האיכות, האבטחה והיעילות של מכשירים ומערכות רפואיים ולשפרם;

לאמת שדרוגים וכדי לשמור על ההגנה והאבטחה של Merlin.net ו/או אפליקציות קשורות לנייד;

לבצע ניתוח רחב יותר לאיתור סוגיות מערכתיות למען האינטרס הציבורי בתחום בריאות הציבור.

לחקור, לפתח ולבדוק מכשירים רפואיים, כולל תכונות ופונקציונליות חדשות וקיימות ולבדוק ולשפר את Merlin.net ו/או אפליקציות
קשורות לנייד לצורך פיתוח מוצרים; וכן

ככל שנדרש אחרת על פי חוק, גם כדי להגיב לכל גורם מוסמך רגולטורי או של אכיפת חוק, רשויות ממשלתיות, כדי להתמודד עם ביטחון
לאומי או מגיפות, הליך שיפוטי, צו בית משפט, בקשה ממשלתית או הליך משפטי שיוגש לנו, או כדי להגן על הבטיחות, הזכויות, או הרכוש

של לקוחותינו, הציבור, �Abbo או אחרים, וכדי לממש את הזכויות החוקיות של �Abbo, להוכיח אותן או להגן עליהן, או כשאנו מאמינים
כי יש צורך לבצע חקירה, מניעה או נקיטת פעולה בנוגע לפעילויות בלתי חוקיות, חשד להונאה, מצבים הכרוכים באיומים פוטנציאליים

לביטחונו של כל אדם, הפרות של הודעת פרטיות זו, או כראיה בהתדיינויות משפטיות בהן אנו מעורבים.

 
אנו משתמשים לחילופין במונחים 'הסרת פרטים מזהים' ו'יצירת שמות בדויים'. חוק ניידות ביטוח הבריאות (HIPAA) האמריקני מתאר מידע ללא
פרטים מזהים כמידע שבו "אין שום בסיס סביר להאמין שניתן להשתמש במידע כדי לזהות אדם". תקנת הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי
(2016/679) (GDPR) מגדירה 'מידע שהוסרו ממנו פרטים מזהים' באופן הבא: "עיבוד נתונים אישיים באופן שלא ניתן לייחס את המידע האישי



לנבדק ספציפי ללא שימוש במידע נוסף". מידע מותמם הוא מידע שאינו קשור לאדם ושלא ניתן לזהות אדם בעזרתו, ומידע מסוג זה בדרך כלל אינו
כלול בחוקי הגנת מידע ופרטיות.

 
למידע נוסף על GDPR, ראה +האזור הכלכלי האירופי, איי קיימן, שוויץ ותאילנד מטה.

+מחקר
ככל שנדרש על פי החוק החל, ספק שירותי הבריאות שלך יקבל את הסכמתך המפורשת לאפשר לנו לבצע במידע האישי שלך הסרת פרטים

מזהים, יצירת שמות בדויים, צבירה ו/או התממה כדי לערוך מחקר למטרות מוגבלות. 

אם מערך נתונים מסוים משמש למטרות מחקר, הנתונים לא יכללו את השם, הכתובת, מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך. אנו נוקטים צעדים
כדי להבטיח שאין בסיס סביר לשימוש בנתונים שמהם הוסרו פרטים מזהים או יוצרו שמות בדויים כדי לזהות אותך באופן אישי. נתונים המשמשים
במחקר עשויים לכלול את הדגם והמספר הסידורי של ICM מסוים, מרווחים בין תאריך ההשתלה לתאריכי הביקור הבאים, תאריך ההשתלה

ונתונים דמוגרפיים כגון מקום מגורים וגיל.

אנו מבצעים מחקרים המשתמשים בנתונים שמהם הוסרו פרטים מזהים או יוצרו שמות בדויים, או בנתונים צבורים, סטטיסטיים ו/או מותממים,
למטרות הבאות:

שיפור האיכות, האבטחה והיעילות של המכשירים והמערכות הרפואיים והלבביים שלנו וכדי לאפשר את הפיתוח של טיפול חדשני ויעיל
במצבים הקשורים ללב לטובת בריאות הציבור;

עריכת מחקר, למטרות סטטיסטיות וניתוח וחשיפה בפני חוקרי צד שלישי, גורמי או אנשי מקצוע בתחום הטיפול הרפואי, או רשויות
בריאות הציבור;

הערכת יעילות השירותים ואופן אספקתם והשימוש בהם;

אימות הפונקציונליות והשדרוגים של השירותים, כולל ניטור ושיפור הבטיחות והביטחון של שירותים כאלה;

ביצוע מחקר, פיתוח ובדיקה של מכשירים רפואיים, כולל תכונות ופונקציונליות חדשות וקיימות, וכן בדיקה ושיפור של השירותים
והמכשירים הרפואיים שלנו לצורך פיתוח מוצרים, ניתוח נתונים, למטרות סטטיסטיות ומטרות סקר; וכן

למען האינטרס הציבורי בתחום בריאות הציבור, לרבות כאשר השירותים והמכשירים הרפואיים זכאים להחזר כספי רפואי או זכאים בדרך
אחרת למימון על ידי הביטוח הלאומי, ביטוח או מימון ציבורי.

אם אי פעם תתבקש להשתתף בניסוי קליני, וכאשר הדבר נדרש על פי הדין החל, תתבקש להעניק הסכמה מדעת נפרדת לאתר המחקר לפני
ביצועו והשתתפותך בו תהיה אך ורק בהתנדבות. המחקר בסעיף זה אינו קשור להשתתפות בניסוי קליני.

למידע נוסף על GDPR, ראה +האזור הכלכלי האירופי, איי קיימן, שוויץ ותאילנד מטה.

+שמירת מידע אישי

מידע שנאסף מה-ICM שלך יישמר לתקופה מרבית של שבע (7) שנים ממועד השידור האחרון שלך (כלומר, התאריך שבו השתמשת לאחרונה ב-
ICM ו/או באפליקציה), למעט ככל שיידרש על ידי חוק.

הסעיף +מחיקת המידע שלך מרשת Merlin.net מסביר כיצד באפשרותך לגרום לכך שספק שירותי הבריאות או המרפאה שלך ימחקו את המידע
.Merlin.net שלך מרשת הטיפול במטופלים

+ חשיפת מידע אישי על ידינו

אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך באופן הבא:

אנו חולקים מידע אישי עם ספקים של צד שלישי אך ורק על מנת לספק את השירותים, לתחזקם, לארחם ולתמוך בהם. לדוגמה, כשאנו
מספקים את המידע האישי שלך לספקי צד שלישי כדי לסייע לנו במתן השירותים, הם נדרשים לשמור על המידע האישי שלך בסודיות

ובאופן בטוח ולהשתמש בו במידה המינימלית הדרושה.

כשניתן, �Abbo תשתמש בספקי שירות צד שלישי כדי לדווח על שגיאות במערכת כך שנוכל לתמוך ובשירותים ולשפרם, ובמקרים כאלה
המידע שנשלח לגורמי צג שלישי אלה לא יהיה מעורב בשימוש במידע האישי שלך.

Android מחייבת לקבל הרשאות לשירותי מיקום כדי לחבר אפליקציות להתקני Bluetooth®1. שירותי המיקום של Google כוללים
תכונות שאוספות נתוני מיקום מדויקים של המשתמש, כולל אותות GPS, חיישני מכשירים, נקודות גישה ל- Wi-Fi ומזהי מגדל סלולרי.

מידע זה ייאסף על ידי Google אם משתמש מעניק גישה למיקום שלו. למידע נוסף על נוהלי הפרטיות של Google בנוגע לנתונים אלה,
.Google אנו לא נשתמש במידע האישי שלך הנגזר משירותי המיקום של .Android אנא עיין באתר התמיכה של

אנו לא נמכור את פרטיך האישיים לגורמי צד שלישי או נעניק להם רישיון לפרטים אלה אלא בקשר למכירה, מיזוג או העברה של קו מוצרים
או חטיבה, כך שהקונה יוכל להמשיך לספק לך את השירותים. למען הסר ספק, לעולם לא נמכור את המידע האישי שלך לגורמי צד שלישי

למטרות מסחריות.



אנו עשויים לשתף מידע שממנו הוסרו פרטים מזהים, נוצרו שמות בדויים, צבור ו/או מותמם, עם החברות המסונפות שלנו, ספק שירותי
הבריאות או המרפאה שלך, חוקרי צד שלישי ורשויות בריאות או חברות ביטוח כדי להוכיח את יעילות השירותים או כנדרש לצורך קבלת

החזר כספי רפואי. מידע זה לא ישמש כדי לזהותך באופן אישי.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף את המידע האישי שלך כדי לענות לבקשות מורשות של מידע מרשויות ממשלתיות, לטפל במצבי
ביטחון לאומי, או כשנדרש אחרת על פי החוק. יתר על כן, ככל שהדבר מותר או נדרש על פי חוק, אנו גם עשויים לחשוף את המידע שאנו

אוספים ממך אם נאמין שהדבר נדרש על מנת לבצע חקירה, מניעה או נקיטת פעולה בנוגע לפעילויות לא חוקיות, לחשד להונאה, למצבים
הכרוכים באיומים פוטנציאליים על ביטחונו של אדם, להפרות של הודעת פרטיות זו או כראיה בהתדיינות משפטית שבה אנו מעורבים.

המידע האישי שלך עשוי להיות כפוף לחוקים זרים ונגיש לגופי ממשל, בתי משפט, רשויות אכיפת חוק וגופים רגולטוריים זרים.

+ אבטחת המידע האישי

�Abbo יישמה בשירותים אמצעים הולמים לבקרת אבטחה כדי להגן על המידע האישי שלך מפני הרס בשוגג או שלא כדין או אובדן, שינוי, חשיפה
או גישה בשוגג.

מידע שהתקבל מה-ICM שלך מוצפן לפני השידור בכדי להבטיח שהוא יישאר מאובטח וסודי. השירותים כוללים אמצעי אבטחה מגוונים כדי לשפר
את האבטחה של פרופיל המטופל שלך וכדי למנוע גישה לא מורשית למידע האישי שלך או את חשיפתו. רק אלה המורשים על ידי ספק שירותי
Abbo� .הבריאות או המרפאה שלך, כולל הצוות המורשה שלהם, יקבלו גישה לפרופיל המטופל שלך ורק באמצעות מזהים וסיסמאות ייחודיים
יישמה אמצעים שונים לבקרת אבטחה וגישה בכדי להבטיח שרק מורשים בתוך �Abbo רשאים לגשת לנתונים שמהם הוסרו פרטים מזהים, יוצרו

שמות בדויים, צבורים או מותממים.

אנו משתמשים בטכנולוגיה אלחוטית Bluetooth®1 4.0 ומעלה בכדי לשדר קבוצות שונות של מידע אישי בין מכשירים רפואיים למכשירי iOS או
.Bluetooth שלך משודר באמצעות טכנולוגיית ICM-כל מידע הנוגע למדידות שנלקח מה.Android

לידיעתך, ייתכן שהשירותים אינם זמינים בתקופות של תחזוקה שוטפת.

+ העברות חוצות גבולות של מידע אישי

מידע שנאסף באמצעות השירותים יועבר לאחסון בארצות הברית של אמריקה. חוקי הגנת המידע של ארה"ב עשויים שלא לספק הגנות על מידע
אישי המקבילות לאלה של האיחוד האירופי, בריטניה, שווייץ או מדינת מגוריך. הנתונים האישיים שלך יועברו על בסיס סעיפים חוזיים תקניים
שאושרו על ידי האיחוד האירופי ושווייץ. אתה גם מסכים במפורש להעברת המידע האישי שלך לשרתי �Abbo הממוקמים בארצות הברית של

אמריקה.

אם אתה פונה אלינו ישירות ומבקש תמיכה טכנית, המידע האישי שלך (כולל נתונים הקשורים לבריאות) עשוי להיות נגיש לצוותי הטיפול
המרוחקים שלנו בארה"ב, באיחוד האירופי או במלזיה (העברות למלזיה אינן חלות על תושבי האיחוד האירופי, בריטניה או שווייץ). העברות מידע

על ידי �Abbo בתוך החברה מוסדרות בהסכם העברת נתונים הקובע אמצעי הגנה הולמים.
 

על ידי שימוש באפליקציה זו ועל ידי אישור של הודעת פרטיות זו, אנו מודיעים לך על העברות אלה של מידע אישי שלך לארצות הברית של
אמריקה, לשבדיה ו/או למלזיה (העברות למלזיה אינן חלות על תושבי האיחוד האירופי, בריטניה או שווייץ) וגישה למידע האישי שלך, כולל מידע
שקשור לבריאות, אשר עשויות להידרש במקרים חריגים כדי לענות לבקשת תמיכה כלשהי שאתה או הרופא שלך תגישו. מדינות אלה עשויות

שלא להציע רמת הגנה מקבילה למידע האישי שלך בהשוואה לחוקי הגנת הנתונים או הפרטיות במדינת מגוריך.
 

+ כיצד �Abbo שולחת חומרי שיווק וחומרים אחרים

לא נשלח אליך ביודעין מידע פרסומי או מידע הקשור בשיווק, אלא אם בחרת לקבל מאיתנו תקשורת מסוג זה ביחס למוצרים ושירותים אחרים
שלנו.  

 
הן �Abbo והן החברות המסונפות ובעלי הרישיון שלה לא ישלחו ביודעין מידע פרסומי או שיווקי לילדים.

 
איננו מוכרים את המידע האישי שלך לגורמי צד שלישי לצורך שיווק ישיר.

 
לתשומת לבך, אנו עשויים לשלוח לך מידע שאינו שיווקי בנושא עדכוני אפליקציה ושירות נחוצים או סוגיות הנוגעות לבטיחות המוצר.

 
+ כיצד �Abbo מגנה על פרטיותם של ילדים

ילדים יכולים להירשם לרשת Merlin.net על ידי ספק שירותי בריאות או מרפאה. בכל עת, הורה / אפוטרופוס רשאי להפסיק את איסוף המידע
האישי של הילד, כולל מידע הקשור לבריאות, על ידי פנייה לספק שירותי הבריאות או המרפאה והגשת בקשה למחוק את החשבון. פעולה זו תמחק
את חשבון Merlin.net המשויך לילד, אך אנו נשמור מידע צבור ומידע שהוסרו ממנו פרטים מזהים וייתכן שיהיה עלינו לשמור מידע אישי מסוים

כנדרש על פי חוק.



+כיצד משתמשים פרטיים יכולים לגשת למידע אישי ולתקנו וזכויותיך

כדי לממש זכויות כלשהן להגנה על המידע או הפרטיות שלך, עליך ליצור תחילה קשר עם ספק שירותי הבריאות או המרפאה שלך. איננו יכולים
לתקן או לשנות קריאות מה-ICM שלך שהועלו.

בהתאם למקום מגוריך, ייתכן שאתה זכאי: (א) לגשת למידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך; (ב) להגיש בקשה לתיקון מידע אישי לא מדויק כלשהו
שאנו מחזיקים אודותיך; (ג) למחוק כל מידע אישי אודותיך שיש בידינו; (ד) להגביל את עיבוד המידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך; (ה) להתנגד
לעיבוד מידע אישי שיש בידינו אודותיך; ו/או (ו) לקבל כל מידע אישי שמסרת לנו על סמך הסכמתך בתבנית קריאה על ידי מכונה מובנית ונפוצה, או
שמידע אישי כזה יועבר לחברה אחרת. לתשומת לבך, �Abbo אינה נדרשת על פי חוק להטמיע או לתחזק מערכות התואמות מבחינה טכנית

למערכות של חברות אחרות. ייתכן ש-�Abbo לא תוכל לשדר ישירות את המידע האישי שלך לחברה אחרת.

לילדים עשויה להיות גם הזכות לגשת למידע האישי המוחזק אודותיהם. כאשר אנו מקבלים בקשה לגישה למידע אישי של ילד מהורה /
מאפוטרופוס שלו, אנו עשויים להגיב ישירות להורה / לאפוטרופוס של הילד או להמליץ להם לפנות לרופא או למרפאה של ילדם. אנו תמיד נבקש

לאמת את זהותו של אדם המבקש גישה למידע של ילד, בין אם הבקשה הגיעה מהילד עצמו, או מהורה או אפוטרופוס.

כדי להגיש בקשה למימוש זכויות אלה, פנה תחילה לספק שירותי הבריאות או למרפאה שלך כבקר המידע האישי שלך לצורך מתן טיפול רפואי
עבורך. באפשרותך ליצור איתנו קשר כאשר אנו בקר המידע האישי שלך, באחת מהדרכים המפורטות בסעיף שכותרתו +יצירת קשר.

Merlin.net מחיקת המידע שלך מרשת+

אם ברשותך שתל עם ICM, הדרך היחידה שבה יוכל ספק שירותי הבריאות שלך לעקוב אחר מצבך היא דרך Merlin.net. לפיכך, אם תבחר שלא
להירשם לרשת Merlin.net, הדבר ישפיע על יכולתו של ספק שירותי הבריאות שלך לעקוב אחר מצבך ועשוי להשפיע על יכולתו לטפל בך.

 
אם ברצונך למחוק את המידע שלך מרשת Merlin.net, תוכל לעשות זאת בפנייה לספק שירותי הבריאות או למרפאה שלך. אם תבקש למחוק את
המידע האישי שלך מרשת Merlin.net ועדיין להחזיק ב-ICM שלך, ספק שירותי הבריאות שלך לא יוכל לנטר מרחוק את קצב הלב שלך. לידיעתך,
אם ספק שירותי הבריאות או המרפאה שלך ימחקו את המידע שלך מרשת Merlin.net, אנו נשמור מידע צבור שהוסרו ממנו פרטים מזהים וייתכן

שיהיה עלינו לשמור מידע אישי מסוים כנדרש על פי חוק.

+יצירת קשר

בכל שאלה, חשש או תלונה שיש לך בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך לצורך הטיפול הרפואי שלך, או אם ברצונך לממש את זכויותיך להגנה על
הנתונים, פנה ישירות לספק שירותי הבריאות או למרפאה שלך. 

 
אם יש לך שאלות, הערות או תלונות הנוגעות לנוהלי הפרטיות שלנו, צור איתנו קשר על ידי לחיצה על הקישור 'Contact Us' (צור קשר) באחד

מאתרי האינטרנט שלנו, או שלח לנו דוא"ל לכתובת cnprivacy@abbo�.com. לחלופין, תוכלו לכתוב לנו לכתובת:
 

לכבוד: הממונה על הפרטיות, Abbo�One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117, ארצות הברית
 

למשתמשים ב-EEA, בבריטניה ובשווייץ, עיין גם בהמשך בסעיף האזורי שלך לקבלת פרטים נוספים ליצירת קשר.
 

עבור משתמשים בברזיל: בעל שאלה, הערה או תלונה הנוגעות לנוהלי הפרטיות שלנו, או אם ברצונך לממש זכות מזכויותיך המפורטות בסעיף
+כיצד משתמשים פרטיים יכולים לגשת למידע אישי ולתקנו וזכויותיך, צור איתנו קשר על ידי לחיצה על הקישור 'Contact Us' (צור קשר) באחד

מאתרי האינטרנט שלנו, או שלח לנו דוא"ל לכתובת privacybrasil@abbo�.com. לחלופין, תוכל לכתוב לנו בכתובת:
 

לכבוד: ג'וליאנה רוגיירו, ממונה על הפרטיות
Laboratórios do Brasil Ltda. 

Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP:  04566-905 

 
 

בכל ההודעות אלינו, כלול את כתובת הדוא"ל ששימשה לרישום לאפליקציה זו והסבר מפורט על בקשתך.
 

+שינויים בהודעת פרטיות זו

הודעת פרטיות זו עוברת בדיקות שוטפות. אם אנו מבצעים שינויים מהותיים בנוהלי הפרטיות שלנו, גרסה מעודכנת של הודעת פרטיות זו תשקף
שינויים אלה. אתה תקבל התראה על עדכונים להודעת פרטיות זו באמצעות הדוא"ל או האפליקציה בעת השימוש הבא באפליקציה.

מבלי לגרוע מזכויותיך בהתאם לדין החל, אנו שומרים על הזכות לעדכן ולתקן את הודעת פרטיות זו ללא הודעה מוקדמת על מנת לשקף התקדמויות
טכנולוגיות, שינויים חוקיים ורגולטוריים ובשיטות העבודה המומלצות, ככל שאלה אינם משנים את נוהלי הפרטיות המפורטים בהודעת פרטיות זו.

+הוראות ספציפיות למדינות



+ארה"ב

Health Insurance Portability and -פועלת כשותף עסקי לספק שירותי הבריאות שלך בהעמדת אפליקציה זו לרשותך בהתאם ל Abbo�
Accountability Act (חוק הניידות וחבות האחריות של ביטוח הבריאות) ותקנות היישום שלו. (ביחד, HIPAA'). כתוצאה מכך, מידע אישי, כולל

מידע הקשור לבריאות, שנאסף באמצעות אפליקציה זו מוסדר על פי HIPAA, ואנחנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך ולחשוף אותו בהתאם
להתחייבויותינו כשותף עסקי וכמפורט בהודעת פרטיות והסכמה זו.

+קליפורניה

סעיף 1798.83 לקודקס האזרחי (Civil Code) של קליפורניה, מתיר לתושבי מדינת קליפורניה לבקש מעסקים מסוימים עימם הם כוננו קשר עסקי
רשימה של כל גורמי צד שלישי שלהם חשף העסק, במהלך השנה הקלנדרית הקודמת, מידע מסוים המאפשר זיהוי אישי למטרות שיווק ישיר.
�Abbo נדרשת להגיב לבקשה של הלקוח פעם אחת בלבד במהלך כל שנה קלנדרית. כדי להגיש בקשה כזו, עליך לשלוח מכתב אל הממונה על
הפרטיות, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117. בבקשתך, ציין את העובדה שאתה תושב קליפורניה וספק כתובת
עדכנית בקליפורניה לצורך תגובתנו. לידיעתך, לא כל שיתוף מידע מכוסה בדרישות זכויות הפרטיות בקליפורניה, ורק שיתוף המידע שמכוסה

בדרישות אלה ייכלל בתגובתנו.
 

אם יש לך שאלות בנוגע לעמידתה של �Abbo בהוראות California Consumer Privacy Act (חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה) (CCPA) ובנוגע
.h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html בקר בכתובת ,CCPA לזכויותיך במסגרת

 
+ארגנטינה

ל-Public Informa�on Access Agency (סוכנות הגישה למידע ציבורי), בתפקידה כגוף הפיקוח על פי חוק מספר 25.326, יש סמכות שיפוט בכל
ההאשמות והתלונות שהושמעו על ידי מי שנפגעו זכויותיו עקב הפרות של תקנות חלות המתייחסות להגנה על מידע אישי.

 
+אוסטרליה

אם ברצונך להגיש תלונה על הפרת חוק הפרטיות, Australian Privacy Principle (עקרון הפרטיות האוסטרלי) ('APPs') או קוד פרטיות החל
עלינו, או אם יש לך שאלות או חששות בנוגע להודעת הפרטיות שלנו או לאופן הטיפול שלנו במידע האישי שלך, פנה אלינו באמצעות הפרטים

הרשומים לעיל ואנו ננקוט צעדים סבירים כדי לבצע חקירה ולהשיב לך.
h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy- אם לאחר תהליך זה אינך מרוצה מתגובתנו, תוכל להגיש תלונה למשרד נציב המידע. ראה
complaints לקבלת טופסי התלונה הרלוונטיים, או לשם יצירת קשר עם משרד נציב המידע. אין זה סביר שנחשוף את המידע האישי שלך בחו"ל,
אלא אם הדבר מותר על פי Privacy Act (חוק פרטיות) 1988 (Cth), אלא אם כן הודענו לך אחרת בכתב. אנו עשויים להעביר את המידע האישי
שלך לארצות הברית. אתה מסכים לחשיפה זו ומסכים לכך שעל ידי מתן הסכמה זו, Australian Privacy Principle (עקרון הפרטיות האוסטרלי)

8.1 אינו חל עוד, ואיננו נדרשים לנקוט צעדים סבירים על מנת להבטיח שהמקבל בחו"ל לא יפר את ה-APPs ביחס למידע זה.
 

+ברזיל

במקרה של עדכונים להודעת פרטיות זו המחייבים קבלה מחדש של הסכמה, אתה תקבל על כך הודעה באמצעות הפרטים ליצירת קשר שסיפקת
לנו.

 
הסכמה: על מנת לעבד מידע אישי בנוגע לבריאותך, עליך לספק ל-�Abbo הסכמה חיובית לשימוש באפליקציה. אתה רשאי לבטל את הסכמתך

.privacy@abbo�.com בכל עת על ידי פנייה אלינו בכתובת
 

Lei Geral de מעבדת את המידע שלך על סמך הבסיס המשפטי הבא, כפי שנקבע במסגרת Abbo� :בסיס משפטי לעיבוד המידע האישי שלך
:(LGPD)  Proteção de Dados

הסכמה לעיבוד מידע הקשור לבריאות כשאתה יוצר חשבון באפליקציה לאחסון מידע הקשור לשירותים;

הסכמה לעיבוד מידע הקשור לבריאות כאתה פונה לקו התמיכה בלקוחות שלנו, לפי הצורך, כדי שנגיב לשאלותיך או לבקשת התמיכה
שלך, לדוגמה, כדי לפתור בעיות ביצועים כלשהן או כשיש צורך לשתף את המידע שלך עם מעבדים צג שלישי כדי לפתור בעיות שירות.

הסכמה כשאתה משתף איתנו את נתוני האבחון / פתרון הבעיות שלך (כולל נתונים הקשורים לבריאות) מהמכשיר הנייד שלך דרך
האפליקציה, לפי הצורך, כדי שאנו נגיב לבקשת התמיכה שלך, לדוגמה, בנוגע לסוגיות אבחון ופתרון בעיות ביצועים כלשהן.

הסכמה כשאתה משתף מידע אישי שלך, כולל מידע הקשור לבריאות, עם שותפי צד שלישי שלנו.

אינטרסים עסקיים לגיטימיים של �Abbo, והסכמה כשאנו מבצעים הסרה של פרטים מזהים, יצירת שמות בדויים, צבירה ו/או התממה
של נתונים כדי להבין טוב יותר כיצד אתה מתקשר עם השירתים ומשתמש בהם.

זכויותיך: אם ברצונך לממש זכות מהזכויות שלך המפורטות בסעיף שכותרתו + כיצד משתמשים פרטיים יכולים לגשת למידע אישי ולתקנו
וזכויותיך ואתה פונה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני, רשום את שורת נושא הדוא"ל שלך בהתאם (לדוגמה, "בקשת תיקון" או "בקשת גישה", או

זכות אחרת לפי העניין בשורת הנושא של הדוא"ל). אנו נעשה את מרב המאמצים להגיב לכל בקשה סבירה בתוך פרק זמן סביר, או לכל הפחות,



בהתאם לדרישות כל דין חל. יש לך זכות להגיש תלונה לרשות המקומית שלך להגנת נתונים אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של עיבוד המידע
.Abbo� האישי שלך על ידי

 
+סין (למעט הונג קונג, מקאו וטייוואן)

על ידי אישור הודעת פרטיות זו או הסכמה לתנאיה, אתה תיחשב כמי שמיודע בנוגע לאיסוף המידע האישי שלו ומסכים לכך במפורש, כולל מספר
זיהוי אישי ומידע קשור לבריאות ושימוש במידע אישי ביחס לכל התכנים שלהלן. לגבי משתמשים מתחת לגיל 14, ההסכמה חייבת להינתן על ידי

האפוטרופוס שלהם. אם נגלה שמידע אישי של כל קטין כלשהו מתחת לגיל 14 נאסף ללא הסכמת האפוטרופוס שלו, ננסה למחוק את המידע
הרלוונטי בהקדם האפשרי. אתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת על ידי פנייה לספק שירותי הבריאות שלך. לידיעתך, אם תבטל את הסכמתך,
הדבר ישפיע על יכולתו של ספק שירותי הבריאות שלך לנטר מרחוק את המכשיר שלך ועשוי להשפיע על הטיפול שלך. אם תבטל את הסכמתך,

�Abbo תשמור מידע צבור ומידע שהוסרו ממנו פרטים מזהים וייתכן שיהיה עלינו לשמור מידע אישי מסוים כנדרש על פי חוק.
 

איננו נדרשים על פי חוק לקבל הסכמה לאיסוף המידע האישי שלך או לשימוש בו, כולל מידע הקשור לבריאות, בנסיבות מסוימות שבהן איסוף
המידע האישי שלך או השימוש בו, כולל מידע הקשור לבריאות:

קשור לקיום התחייבויות המוטלות על ידי חוקים ותקנות;

קשור ישירות לביטחון לאומי או להגנה לאומית;

קשור ישירות לבטיחות הציבור, לבריאות הציבור או לאינטרסים ציבוריים משמעותיים;

קשור ישירות לחקירה פלילית, לתביעה או למשפט, או לאכיפת פסק דין וכו';

נדרש על מנת להגן על הזכויות והאינטרסים הבסיסיים של אנשים (כגון הזכות לחיים ורכוש) כאשר קבלת הסכמה אינה מעשית;

שייך לנתונים אישיים שאתה או מטופליך או האפוטרופוסים שלהם (לגבי ילדים מתחת לגיל 14) העמדתם לרשות הציבור;

הוא של נתונים אישיים שהושגו ממקורות ציבוריים לגיטימיים, כגון דיווחי חדשות לגיטימיים או מידע ממשלתי פתוח;

הכרחי לחתימה על חוזה וביצועו כמבוקש על ידיך, על ידי המטופל שלך או האפוטרופוס של המטופל שלך אם המטופל מתחת לגיל 14; או

הכרחי לשמירה על הפעולה הבטוחה והיציבה של המוצרים או השירותים המסופקים, כגון גילוי ופתרון בעיות טכניות של המוצרים או
השירותים.

בנוסף לזכויות אחרות שעומדות לרשותך במסגרת הודעת פרטיות זו, עומדות לך הזכויות הנוספות הבאות:

הזכות להתנגד להחלטה שמבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי. עומדת לך את הזכות, בנסיבות מסוימות, שלא להיות כפוף להחלטה
המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי ללא התערבות אנושית.

אם יש לך שאלות או אם ברצונך לממש זכות מהזכויות הללו ביחס למידע האישי שלך, כולל מידע הקשור לבריאות, צור תחילה קשר עם ספק
שירותי הבריאות שלך. אם תיצור איתנו קשר, אנו נעבוד עם נותן שירותי הבריאות שלך ונעשה כמיטב יכולתנו להשיב לכל בקשה סבירה במועד,

בהתאם לדרישות החוקיות החלות. אנו עשויים לגבות דמי ניהול סבירים עבור בקשות שחוזרות על עצמן בתוך 3 חודשים. אם חל שינוי מהותי
בהודעת פרטיות זו, אנו עשויים לפרסם את התיקונים בצורה של הודעה לציבור.

 
ייתכן שלא נוכל לעבד בקשות למימוש זכויותיך המופנות אלינו אם הן בלתי סבירות או חוזרות על עצמן. לא נוכל לעבד את בקשתך אם:

בקשתך מתייחסת לחובות שלנו על פי חוקים ותקנות חלים;

בקשתך קשורה ישירות לביטחון לאומי או להגנה לאומית;

בקשתך קשורה ישירות לבטיחות הציבור, לבריאות הציבור, לאינטרסים ציבוריים מרכזיים;

בקשתך קשורה ישירות לחקירה פלילית, לתביעה, לפסיקה ולאכיפה;

ישנן ראיות מספיקות המוכיחות לנו שאתה מגיש את הבקשה בחוסר תום לב או מנצל לרעה את זכותך;

מתן מענה לבקשתך יפגע קשות באינטרסים החוקיים שלך או של אנשים או ארגונים אחרים; או

בקשתך נוגעת לסודות המסחריים שלנו.

אלא אם כן מחיקה נדרשת כחוק או בהתאם לבקשתך, �Abbo רשאית לשמור כל מידע אישי, לרבות מידע הקשור לבריאות, שתספק לנו לצורך
.Abbo� שיפור הנחיות הטיפול למטופלים המשתמשים באפליקציה זו ומוצרים הקשורים למכשיר הלבבי של

 
מידע אישי, כולל מידע הקשור לבריאות, שנוצר ונאסף על ידינו בסין (למעט הונג קונג, מקאו וטייוואן) מאוחסן בסין (למעט הונג קונג, מקאו

וטייוואן). בהתחשב בכך ש-�Abbo פועלת באופן גלובלי, המידע האישי שלך עשוי להיות מועבר לגופים מחוץ לסין ונגיש על ידיהם (למעט הונג
קונג, מקאו וטייוואן).

 
יצרנו תוכנית אבטחה מקיפה העומדת מכל בחינה בהוראות החוק החל ונוהלי התעשיה להגנה על המידע האישי שלך, כולל מידע הקשור לבריאות.

אנו ננקוט כל פעולה סבירה מבחינה מסחרית כדי להבטיח שאיננו אוספים מידע אישי כלשהו כולל מידע הקשור לבריאות שאינו רלוונטי למטרות



המפורטות בהודעת פרטיות זו, ונשמור את המידע האישי שלך, כולל מידע הקשור לבריאות, רק במהלך תקופת השמירה, או לפרק זמן ארוך יותר
כנדרש על פי החוקים החלים. אנו נעדכן ונפרסם מידע בנוגע לסיכוני אבטחה, והערכת ההשפעה על אבטחת המידע האישי כנדרש על פי החוקים

החלים.
 

במקרה של אירוע אבטחה הקשור למידע האישי שלך, כולל מידע הקשור לבריאות, אנו נודיע לך במועד, כנדרש על פי החוקים החלים, באמצעות
הדוא"ל או באמצעים זמינים אחרים, ונכלול מידע כללי על האירוע והשפעתו האפשרית, פעולות התיקון שנקטנו ושננקוט, ונייעץ לך בנוגע לפעולות

לצמצום הסיכונים ולטיפול בהשפעה. אנו עשויים לדווח על אירוע כזה ועל פעולות התיקון כנדרש לגופים רגולטוריים.
 

+האזור הכלכלי האירופי, בריטניה, איי קיימן, שווייץ ותאילנד

אנו מעבדים את המידע האישי שלך כמעבד כשאנו מספקים את השירותים שלנו לרופא או למרפאה שלך, ואנו עשויים לגשת למידע הרפואי שלך
כדי לספק לרופא או למרפאה שלך סיוע טכני ותמיכה בלקוחות. 

 
בסיס משפטי לעיבוד המידע האישי שלך: �Abbo מעבדת כבקר את המידע האישי שלך, כולל המידע האישי שלך הקשור לבריאות, על סמך

:GDPR -הבסיסים המשפטיים הבאים כמפורט ב

לפי הצורך כדי לסייע לספק שירותי הבריאות שלך באבחון רפואי בהתאם לחוזה שלנו עימו וכנדרש לביצוע חוזה לאספקת האפליקציה לך
בהתאם להסכם הרישיון למשתמש הקצה;

הסכמתך, וכנדרש לצורך ביצוע חוזה (הסכם הרישיון למשתמש הקצה) על מנת לשמור רישום של הפניות שלך ל-�Abbo כשאתה פונה
אליה ישירות; וכן

לפי הצורך כדי לספק לספק שירותי הבריאות שלך את השירותים בהתאם לחוזה שלנו איתו, כולל תמיכה בלקוחות;

לפי הצורך כדי לספק לספק שירותי הבריאות שלך את השירותים בהתאם לחוזה שלנו איתו ומסיבות של אינטרס ציבורי בתחום בריאות
הציבור כשהדבר נדרש על פי חוקי האיחוד האירופי או חוקים ארציים המסדירים את השימוש במכשירים רפואיים ואת סיווגם, לרבות

לצורכי מעקב אחר מכשירים רפואיים לאחר מכירה, ניהול איכות, כולל פיתוח ושיפור מוצרים, בטיחות, ביצועים וערנות;

לפי הצורך על מנת לבסס טענות משפטיות, לממשן או להגן עליהן; וכן

ככל שנדרש אחרת למען אינטרס ציבורי משמעותי הנדרש על פי החוק החל.

כאשר ספק שירותי הבריאות שלך יצר עבורך פרופיל מטופל ברשת Merlin.net, נתת ל-�Abbo את הסכמתך המפורשת לבצע הסרת פרטים
מזהים, יצירת שמות בדויים, צבירה ו/או התממה של המידע האישי שלך לצורך ביצוע מחקר. אנו מבצעים מחקרים המשתמשים בנתונים שמהם

הוסרו פרטים מזהים או יוצרו שמות בדויים, או בנתונים צבורים, סטטיסטיים ו/או מותממים, למטרות הבאות:

למען האינטרס הציבורי בתחום בריאות הציבור לצורך שיפור האיכות, האבטחה והיעילות של המכשירים והמערכות שלנו וכדי לאפשר את
הפיתוח של טיפול חדשני ויעיל במצבים הקשורים ללב;

עריכת מחקר, למטרות סטטיסטיות וניתוח וחשיפה בפני חוקרי צד שלישי, גורמי או אנשי מקצוע בתחום הטיפול הרפואי, או רשויות
בריאות הציבור;

למען האינטרסים העסקיים הלגיטימיים של �Abbo לשם הערכת יעילות השירותים ואופן אספקתם והשימוש בהם;

למען האינטרסים העסקיים הלגיטימיים של �Abbo, לשם אימות הפונקציונליות והשדרוגים של השירותים, כולל ניטור ושיפור הבטיחות
והאבטחה של שירותים כאלה;

כדי לחקור, לפתח ולבדוק מכשירים, כולל תכונות ופונקציונליות חדשות וקיימות, וכדי לבדוק ולשפר את השירותים והמכשירים לצורך
פיתוח מוצרים, ניתוח נתונים, למטרות סטטיסטיות ולמטרות סקר; וכן

למען האינטרס הציבורי בתחום בריאות הציבור, לרבות כאשר השירותים והמכשירים זכאים להחזר כספי רפואי או זכאים בדרך אחרת
למימון על ידי הביטוח הלאומי, ביטוח או מימון ציבורי.

למידע נוסף, עיין בסעיף +מחקר.
 

אנו גם מעבדים את המידע האישי שלך כמעבד ועושים זאת מטעם ספק שירותי הבריאות שלך. ספק שירותי הבריאות שלך מעבד את המידע
האישי שלך על סמך הבסיסים המשפטיים הבאים במסגרת החוק של האיחוד האירופי או חוק לאומי:

מתן טיפול רפואי, כולל טיפול רפואי מתמשך על ידי מעקב אחר המכשיר שלך ומצבך כדי להקל עליו במתן טיפול רפואי;

כדי להעניק ל-�Abbo גישה למידע האישי שלך על מנת לספק תמיכה טכנית עבור השירותים, כולל קבלת תמיכה טכנית וקלינית, כגון
סיוע באיתור באגים, שדרוג או פתרון בעיות בשירותים או פירוש נתונים; וכן

אם נדרש אחרת על ידי האיחוד האירופי או החוק הלאומי.

המונח 'GDPR' מתייחס לאסדרה הכללית להגנת נתונים (2016/679) הנוגעת למדינה חברה באיחוד האירופי המיישמת חקיקה, ולגבי בריטניה,
הוא מתייחס ל-Data Protec�on Act (חוק הגנת המידע) בבריטניה 2018, כל אחד מהם בנוסחו המעודכן מעת לעת. כשכללנו לעיל מדינה



.GDPR -הנמצאת מחוץ לאיחוד האירופי, הסיבה לכך היא שבמדינות אלה ישנם חוקים דומים במהותם או כמעט מקבילים ל
 

העברות נתונים: מידע שנאסף דרך השירותים יועבר לאחסון בארצות הברית של אמריקה. אם תבקש תמיכה טכנית, המידע האישי שלך (כולל
נתונים הקשורים לבריאות) יהיה נגיש לצוותי הטיפול המרוחק שלנו בארה"ב או בשבדיה בלבד. הנתונים האישיים שלך יועברו על בסיס סעיפים

חוזיים תקניים של האיחוד האירופי.

הממונה על הגנת המידע: פרטי הקשר של הממונה על הגנת המידע האירופי של �Abbo וכן פרטי קשר שימושיים אחרים זמינים בכתובת
.www.eu-dpo@abbo�.com

זכויותיך: אם ברצונך לממש זכות מהזכויות שלך המפורטות בסעיף שכותרתו + כיצד משתמשים פרטיים יכולים לגשת למידע אישי ולתקנו
וזכויותיך ואתה פונה אלינו באמצעות דואר אלקטרוני, רשום את שורת נושא הדוא"ל שלך בהתאם (לדוגמה, "בקשת תיקון" או "בקשת גישה", או
זכות אחרת לפי העניין בשורת הנושא של הדוא"ל).אנו נעשה את מרב המאמצים להגיב לכל בקשה סבירה בתוך פרק זמן סביר, או לכל הפחות,
בהתאם לדרישות כל דין חל. יש לך זכות להגיש תלונה לרשות המקומית שלך להגנת נתונים אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של עיבוד המידע

.Abbo� האישי שלך על ידי
 

+נציגי האיחוד האירופי

 .Pacese�er, Inc מינתה את החברות הבאות להיות נציגותיה במדינות:
 

כתובת הנציגשם הנציגמדינה

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

Abbo� Medical BelgiumThe Corporate Village, Building Figueras, Da Vinciבלגיה, לוקסמבורג
laan, 11 Box F1, Zaventem, Belgium

בולגריה, קרואטיה,
רפובליקת קפריסין,

הרפובליקה הצ'כית,
איסלנד, לטביה,

מלטה, סלובקיה,
סלובניה

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

Abbo� Medical Danmark A/SProduk�onsvej 14, 2600 Glostrup, Denmarkדנמרק

,Abbo� Medical Estonia OÜMõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinnאסטוניה
Estonia

Abbo� Medical Finland OyVantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finlandפינלנד

Abbo� Medical France SASesplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les ,1-3צרפת
Moulineaux Cedex, France

Abbo� Medical GmbHHelfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germanyגרמניה

Abbo� Medical Hellas Limitedיוון
Liability Trading Company (שם

(.Abbo� Medical Hellas Ltd :מסחרי
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς :ביוונית

Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Άμποτ והשם המסחרי של Ευθύνης

Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Abbo� Medical Korlátoltהונגריה

 
Felelősségű Társaság

(.Abbo� Medical K� :שם מקוצר)

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

Abbo� Medical Ireland LimitedRiverside One, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2אירלנד
D02X576, Ireland

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

UAB Abbo� Medical LithuaniaSeimyniskiu str.   3, LT-09312 Vilnius, Lithuaniaליטא

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

Abbo� Medical Norway ASGullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norwayנורבגיה



כתובת הנציגשם הנציגמדינה

Abbo� Medical spółka zפולין
 ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

.Lda

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

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

Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (משרד עסקי)Abbo� Medical Sweden ABשבדיה
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,

Sweden (משרד רשום)
 

+בריטניה

על פי European Union Withdrawal Act (חוק הפרישה מן האיחוד האירופי) משנת 2020, חוק האיחוד האירופי ימשיך לחול בבריטניה עד 31
Abbo� Medical בדצמבר 2020. אנו ננקוט אמצעים הולמים להגנה על המידע האישי שלך בעת העברתו לארצות הברית. נציגנו המקומי הוא

.U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK
 

+אלג'יריה, צ'ילה, קולומביה, מרוקו, פקיסטן, פנמה, פרגוואי, ערב הסעודית, טרינידד וטובגו, ותוניסיה

�Abbo זקוקה להסכמתך כדי לעבד את המידע האישי שלך באופן כללי. על ידי אישור תנאי הודעת פרטיות זו, אתה נחשב כמי שהסכים לעיבוד
המידע האישי שלו כמתואר כאן. אם ברצונך למחוק את חשבון Merlin.net שלך, תוכל לעשות זאת בפנייה לספק שירותי הבריאות או למרפאה
שלך. לידיעתך, אם תמחק את חשבונך, אנו נשמור מידע צבור שהוסרו ממנו פרטים מזהים וייתכן שיהיה עלינו לשמור מידע אישי מסוים כנדרש על

פי חוק.

+צרפת

 .Pacese�er, Inc מוסמכת עם ASIP Santé לארח נתונים רפואיים אישיים, כולל הפעילויות הבאות:

1. אספקה ותחזוקה במצב פעולה תקין של האתרים הפיזיים המאפשרים את התשתית הפיזית של מערכת המידע המשמשת לעיבוד
הנתונים הרפואיים שיש לארח;

2. אספקה ותחזוקה במצב פעולה תקין של התשתית הפיזית של מערכת המידע המשמשת לעיבוד הנתונים הרפואיים;

3. אספקה ותחזוקה במצב פעולה תקין של הפלטפורמה לאירוח אפליקציות של מערכת המידע;

4. אספקת ותחזוקה תפעולית של התשתית הווירטואלית של מערכת המידע המשמשת לעיבוד נתונים רפואיים;

5. ניהול ותפעול מערכת המידע המכילה נתונים רפואיים;

6. שמירת נתונים רפואיים.

St. Jude Medical, LLC כחברה מסונפת של) Pacese�er, Inc.  .בקר הנתונים האישיים שלך לצורכי טיפול רפואי הוא הרופא / המרפאה שלך
וחברה בת בבעלות מלאה של  .Abbo� Laboratories, Inc) מ- Valley View Court, Sylmar, California 91342 15900, ארצות הברית של
אמריקה, היא בקר הנתונים האישיים למטרות הבאות: (1) אספקת אפליקציה זו לך; (2) עמידה בחובות חוקיות, לרבות אלה הקשורות לבטיחות,
לאיכות ולשיפור של מכשירים רפואיים; וכן (3) עריכת מחקר לאחר הסרת פרטים מזהים, יצירת שמות בדויים, צבירה ו/או התממה של המידע
האישי, כך שהוא אינו יוכל לשמש לזיהוייך לפי שמך. אנו מנהלים מחקר על מנת להבין כיצד מעשה שימוש במוצרים ובשירותים שלנו, למדוד את
יעילותם ולצורך מחקרי ראיות בעולם האמיתי. למידע נוסף, ראה +השימוש של �Abbo עצמה במידע האישי שלך,+מכשירים רפואיים ודרישות
Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS משפטיות אחרות, +מחקר וכן +שמירת מידע אישי. הנציג המקומי שלנו הוא

Issy les Moulineaux Cedex 92442 ,90087, צרפת.
 

+יפן

הסכמתך נדרשת כדי ש-�Abbo תטפל ב"נתוניך האישיים הדורשים טיפול מיוחד" (המכונים בהודעת פרטיות זו המידע הקשור לבריאות שלך)
ותעביר את המידע האישי שלך, כולל מידע הקשור לבריאות, לצד שלישי מחוץ ליפן (למעט העברות לאיחוד האירופי, אשר לגביהן הוציאה ממשלת

יפן החלטת נאותות). על ידי אישור הודעת פרטיות זו או הסכמה לתנאיה, אתה תיחשב כמי שהסכים לעיבוד המידע האישי שלו, כולל מידע הקשור
לבריאות, כמתואר כאן. אתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת על ידי פנייה לספק שירותי הבריאות שלך. לידיעתך, אם תבטל את הסכמתך, הדבר
Abbo� ,ישפיע על יכולתו של ספק שירותי הבריאות שלך לנטר מרחוק את המכשיר שלך ועשוי להשפיע על הטיפול שלך. אם תבטל את הסכמתך

תשמור מידע צבור ומידע שהוסרו ממנו פרטים מזהים וייתכן שיהיה עלינו לשמור מידע אישי מסוים כנדרש על פי חוק.

+דרום אפריקה



SALU Building, 316 ,עומדת לך הזכות להגיש תלונה לרגולטור המידע בנוגע לעיבוד המידע האישי שלך, באמצעות כתיבה אל: רגולטור המידע
.inforeg@jus�ce.gov.za  , 086 500 3351 :טל': 4818 406 012 , פקס ,Thabo Sehume Street, PRETORIA

 
+דרום קוריאה

על ידי אישור הודעת פרטיות זו או הסכמה לתנאיה, אתה תיחשב כמי שיּודע לגבי כל התנאים שלהלן ונתן להם את הסכמתו המפורשת. לגבי
משתמשים מתחת לגיל 14, ההסכמה חייבת להינתן על ידי האפוטרופוס שלהם. אם ברצונך למחוק את חשבון Merlin.net שלך, תוכל לעשות

זאת בפנייה לספק שירותי הבריאות שלך. לידיעתך, אם תמחק את חשבונך, אנו נשמור מידע צבור שהוסרו ממנו פרטים מזהים וייתכן שיהיה עלינו
לשמור מידע אישי מסוים כנדרש על פי חוק.

הודעת פרטיות זו מפרטת מידע לגבי איסוף המידע האישי שלך, כולל מידע הקשור לבריאות, השימוש בו, אספקתו לצדדים שלישיים, מיקור חוץ
שלו וכן עיבוד והעברה חוצה גבולות שלו, המבוצעים על ידי  .Pacese�er, Inc בקשר לאספקת האפליקציה והשירותים. כל הסוגים הבאים של

עיבוד מידע אישי, כולל מידע הקשור לבריאות, נחוצים לצורך אספקת האפליקציה והשירותים. לפיכך לא תוכל לקבל אפליקציה זו ואת השירותים
אם תבחר שלא להסכים לעיבוד כזה.

אתה רשאי לתת את הסכמתך באופן קולקטיבי לכל סוגי ההסכמות הבאים על ידי אישור הודעת פרטיות זו או הסכמה לתנאיה:

(הכרחי) הסכמה לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו, כולל מידע הקשור לבריאות, כמתואר בסעיפים +איסוף ועיבוד המידע האישי שלך,
+הגישה של �Abbo למידע אישי בעת מתן השירותים לספק שירותי הבריאות שלך, +השימוש של �Abbo במידע האישי שלך,

+מכשירים רפואיים ודרישות משפטיות אחרות, +מחקר

Abbo� (הכרחי) הסכמה לאיסוף ושימוש מידע הקשור לבריאות, כמתואר בסעיפים +איסוף ועיבוד המידע האישי שלך, +הגישה של
למידע אישי בעת מתן שירותים לספק שירותי הבריאות שלך, +השימוש של �Abbo במידע האישי שלך, +מכשירים רפואיים ודרישות

חוקיות אחרות, +מחקר

(הכרחי) הסכמה להעברה חוצה גבולות של נתונים רפואיים (נתונים רגישים) לגורמי צד שלישי, כמתואר בסעיפים +אחסון נתונים,
+חשיפת מידע אישי על ידינו, +העברות חוצות גבולות של מידע אישי

אתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת על ידי פנייה לספק שירותי הבריאות שלך. לידיעתך, אם תבטל את הסכמתך, הדבר ישפיע על יכולתו של
ספק שירותי הבריאות שלך לנטר מרחוק את המכשיר שלך ועשוי להשפיע על הטיפול שלך. אם תבטל את הסכמתך, �Abbo תשמור מידע צבור

ומידע שהוסרו ממנו פרטים מזהים וייתכן שיהיה עלינו לשמור מידע אישי מסוים כנדרש על פי חוק.

+אוקראינה

�Abbo זקוקה להסכמתך כדי לעבד את המידע האישי שלך, אלא אם אנו עושים זאת על מנת לעמוד בחובה חוקית כמתואר בסעיף +מכשירים
רפואיים ודרישות חוקיות אחרות. על ידי אישור תנאי הודעת פרטיות זו, אתה נחשב כמי שהסכים לעיבוד המידע האישי שלו כמתואר כאן. אם
ברצונך למחוק את המידע שלך מרשת Merlin.net, תוכל לעשות זאת בפנייה לספק שירותי הבריאות או למרפאה שלך. לידיעתך, אם תבקש
מספק שירותי הבריאות או המרפאה שלך למחוק את המידע שלך מרשת Merlin.net, אנו נשמור מידע צבור שהוסרו ממנו פרטים מזהים וייתכן

שיהיה עלינו לשמור מידע אישי מסוים כנדרש על פי חוק.
 

סוף הודעת הפרטיות - מטרתה של הודעת פרטיות זו היא לחשוף בפניך כיצד �Abbo משתמשת בנתונים האישיים שלך משמשים
ומעבדת אותם. הודעה זו אינה מהווה הסכם ואינה חלק מהסכם הרישיון למשתמש הקצה שמופיע בהמשך.

 

myMerlinTM  האפליקציה לנייד

הסכם רישיון למשתמש קצה

תאריך גרסה: אפריל 2021

לידיעתך, הכותרות בהסכם זה מיועדות לנוחיותך בלבד ואינן מגבילות, מגדירות או מסבירות סעיף כלשהו.

1. מבוא

2. תנאים מרכזיים בהסכם זה

3. המידע האישי שלך

('Merlin.net™ PCN')  Merlin.net™  4. רקע לאפליקציה ולרשת הטיפול במטופלים

5. הרשמה לאפליקציה



6. אין ייעוץ רפואי

7. שימוש במוצרי צד שלישי

8. זכויות בעלות

9. הענקת הרישיון ותחולתו

10. הגבלות על הרישיון

11. הגבלות שימוש קביל

12. דרישות תאימות למכשירים ניידים

13. עדכונים ושדרוגים לאפליקציה

14. אישורים

15. מחיקת חשבון האפליקציה

16. שינויים בהסכם זה

17. תמיכה באפליקציה

18. נתוני ניתוח קריסות

19. הסכמה לנתונים משודרים

20. סיום ההסכם

21. כתב ויתור שלנו על אחריות

22. מידע חשוב על הגבלת החבות שלנו

23. שיפוי

24. בקרות ייצוא

25. הודעות

26. העברת זכויות

27. גורמים זרים מתערבים

28. כתב ויתור

29. נתיקות

30. הדין החל

31. כלל ההסכמות

32. תנאים הקשורים ל-Apple, אם אתה משתמש בגרסת iOS של האפליקציה

33. תנאים משפטיים נוספים

34. לחיצה על לחצן 'קבלה'

קרא בעיון הסכם רישיון למשתמש קצה זה ('ההסכם) לפני אישורו והתקנת האפליקציה  myMerlinTM ('האפליקציה'). האפליקציה מקשרת
את המוניטור הלבבי המושתל שלך ('ICM') לרשת Merlin.net ומשדרת ממנו נתונים אליה ('השירותים'). נתונים המשודרים דרך האפליקציה

יועברו לארצות הברית ויאוחסנו שם.

לפני השימוש באפליקציה תתבקש לאשר הסכם זה. על ידי לחיצה על לחצן 'קבלה' למטה אתה מסכים לתנאי הסכם זה. אם אינך מסכים לתנאי
ההסכם, לא נעניק לך רישיון לאפליקציה, ונאסר עליך להשתמש (או לנסות להשתמש) בה.

על ידי אישור תנאי הסכם זה ושימוש באפליקציה, אתה מאשר כי גילך מאפשר לך לחתום כדין על הסכם זה, וכי אתה מסכים, בעצמך או בשם
אדם אחר שאתה מוסמך לחייבו כדין, לתנאי הסכם זה. על הורים או אפוטרופוסים לקרוא הסכם זה אם האפליקציה מיועדת לשימוש על ידי ילד

שנמצא תחת השגחתם.

אם אתה אדם פרטי שמתקין את האפליקציה, משתמש בה או ניגש אליה באופן אחר בשם או לטובת תאגיד, שותפות או ישות אחרת כלשהי
שאליה אתה משויך ('ארגון'), אזי אתה מאשר תנאי הסכם זה בשם עצמך ובשם הארגון האמור, ואתה מצהיר ומתחייב כי ברשותך הסמכות

החוקית לחייב את הארגון האמור בהסכם זה. 

הפניות למילים 'אתה', 'שלך' או 'משתמש' בהסכם זה כוללות הן את האדם המשתמש באפליקציה והן (כשרלוונטי) כל ארגון כאמור. 



קרא גם את (א) החרגות והגבלות החבות שבסעיפים 6, 7 ו-22 ואת (ב) כתבי ויתור על אחריות בסעיף 21. סעיפים אלה מגבילים את הסעדים
העומדים לרשותך ואת חבותנו.

הסכם זה מחייב משפטית בינך לבין �Abbo בכל הנוגע לשימוש שלך באפליקציה. הסכם זה כולל:

את התקנת האפליקציה על ידיך והשימוש שלך בה (כולל עדכונים, שדרוגים, תיקוני באגים או גרסאות מתוקנות שלה) במכשיר נייד, וכן

מדריכים למשתמש, הנחיות, תיאורים, מפרטים או חומרים אחרים כלשהם, בעותק קשיח או בצורה אלקטרונית, המסופקים על ידי
�Abbo ('התיעוד') ואשר מתארים את השימוש באפליקציה או הקשורים לכך.

על ידי קבלת האפליקציה והשימוש בה במכשיר נייד, אתה מסכים לתנאים אלה: (א) השימוש שלך קשור לביצוע הערכה ו/או לשימוש הקליני
.ICM-שלך, וכן (ב) אם אתה משתמש באפליקציה למטרות קליניות, ספק השירות הרפואי שלך רשם עבורך את ה ICM-באפליקציה ביחד עם ה

.Abbo� של (ICM) האפליקציה מיועדת אך ורק לשימוש עם מכשירים לבביים מושתלים

הנתונים שניתן לגשת אליהם באפליקציה או דרכה עשויים לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. האפליקציה עשויה לעבור שינוי או עדכון ללא
הודעה מוקדמת. אנו רשאים לשנות הסכם זה בכל עת ותינתן לך הודעה על כך במהלך השימוש הבא באפליקציה. תינתן לך ההזדמנות להסכים

לכל השינויים.

ם מרכזיים בהסכם זה

בהסכם זה, למונחים המרכזיים הבאים תינתן המשמעות הבאה:

ICM-שלך. לחלופין, באפשרותך לשלוח ידנית שידור מה ICM-מקבלת ומשדרת מעת לעת נתונים מה myMerlinTM   אפליקציה. האפליקציה לנייד
 .Merlin.net™  שלך למערכת הניטור מרחוק של רשת הטיפול במטופלים

נתונים. הנתונים האישיים שלך, כולל נתונים רפואיים, וכל מידע אחר הזמין דרך האפליקציה או נמצא בה, כוללים מידע שאתה מזין באפליקציה,
מידע מסוים הנוגע ל-ICM שלך או מידע שנאסף על-יד ה-ICM ומוצג או משודר דרך האפליקציה, ומידע מסוים הנוגע למכשיר הנייד שלך.

מכשיר נייד. טלפון חכם או מכשיר כף יד, בין אם המכשיר נמצא בבעלות אישית או הועמד לרשותך על ידי המרפאה ו/או ספק שירותי הבריאות
שלך או על ידי �Abbo או מטעמה, המשמש להתקנת האפליקציה ולשימוש בה (לדוגמה, מכשיר דיגיטלי נייד  ‡Apple‡ iPhone או מכשיר דיגיטלי

.(Samsung‡ Galaxy‡   נייד מדגמי

.Abbo� שניתנה על ידי ICM משתמש, אתה ו/או שלך. משתמש פרטי כלשהו באפליקציה בעל

אנחנו, אנו, שלנו ו/או  .Abbo�. Pacese�er, Inc, חברה בת בבעלות מלאה של Abbo� Laboratories. המונחים 'אנחנו', 'אנו' וכן 'שלנו' עשויים
להתייחס גם אל  .St. Jude Medical LLC  ,Pacese�er, Inc ולחברות המסונפות ל-�Abbo, כולל החברה המסונפת של �Abbo במקום מגוריך

ומרכזי התמיכה הטכנית של  Merlin.netTM PCN, ככל שהם עוזרים בביצוע השירותים. שום דבר בהגדרת המונחים 'אנחנו', 'אנו' וכן 'שלנו' לא
יפורש ככולל את החברה המסונפת של �Abbo במקום מגוריך או חברות מסונפות אחרות של �Abbo כצד או כצדדים להסכם זה.

כל המילים הבאות לאחר המונחים 'כולל', 'בפרט', 'במיוחד', 'לדוגמה' או ביטויים דומים כלשהם יפורשו כאמצעי להמחשה, ולא יגבילו את כלליות
המילים הכלליות הקשורות.

דע האישי שלך

השימוש שלך באפליקציה ובשירותים כפוף גם להודעת הפרטיות של האפליקציה, המסבירה כיצד אנו מטפלים במידע האישי שלך, כולל מידע
קשור לבריאות, שאתה מספק לנו באמצעות השימוש שלך באפליקציה.

למשתמשים באזור הכלכלי האירופי ('EEA'), בריטניה, מקסיקו ושווייץ: המרפאה ו/או ספק שירותי הבריאות שלך הם הבקר של המידע האישי
שלך, כולל נתונים הקשורים לבריאות, המשודר דרך האפליקציה והשירותים. עליך לברר במרפאה ו/או עם ספק שירותי הבריאות שלך את הפרטים

לגבי מדיניות הפרטיות שלהם, ואת כל השאלות הנוגעות לעיבוד המידע האישי שלך יש להפנות אליהם. תוכל למצוא מידע על אופן הטיפול של
�Abbo בנתונים שלך בהודעת הפרטיות של האפליקציה שלנו.

�Abbo היא גם בקר המידע האישי שלך, כולל נתונים הקשורים לבריאות, למטרות עיבוד מוגדרות ומוגבלות כמתואר בהודעת הפרטיות של
האפליקציה שלנו. הסכמתך המפורשת מתבקשת באמצעות האפליקציה כבסיס משפטי לכך ש-�Abbo תוכל לבצע הסרת פרטים מזהים, יצירת

שמות בדויים, צבירה ו/או התממה בנתונים האישיים שלך על מנת לבצע ניתוח נתונים. כשאתה מתבקש להסכים לעיבוד המידע האישי שלך,
באפשרותך לבטל את הסכמתך בכל עת בפנייה אלינו. כל ביטול הסכמה לא ישפיע על חוקיות העיבוד המבוסס על הסכמתך לפני הביטול. שים לב
גם כי כשאתה מבטל את הסכמתך, �Abbo תפסיק לעבד רק את המידע האישי שלך הקשור לביטול ההסכמה. �Abbo תמשיך לעבד מידע אישי

,EEA-כשהיא מצויה תחת חובה חוזית או חובה חוקית אחרת לעשות זאת, לדוגמה, כדי לעמוד במסגרת הרגולטורית של מכשירים רפואיים ב
בבריטניה, בשווייץ או בכל תחום שיפוט רלוונטי אחר.

Merlin.net™ PCN-לאפליקציה ול



�Abbo הוא יצרנית ה-ICM שלך. �Abbo פיתחה את האפליקציה ומחזיקה בהרשאות ו/או ברישומים הרלוונטיים הנדרשים לה על פי החוקים
החלים.

האפליקציה מאפשרת לבצע שידור מהיר ואוטומטי של מידע שנאסף מה-ICM שלך והועלה דרך האפליקציה למסד נתונים פרטי ומאובטח. דרך
Merlin.net™ PCN, ספק שירותי הבריאות שלך יכול לראות מתי קצב הלב שלך מתחיל להשתנות. אם אתה מרגיש שמשהו אינו כשורה,

באפשרותך גם ללכוד בעצמך תסמינים באמצעות האפליקציה, לדוגמה, אם אתה חש בכאב ראש קל או בחולשה, סובל מקוצר נשימה או אם
התחושה בלב דומה לרטט או אם הוא פועם בקצב מהיר מאוד. האפליקציה שולחת באופן אוטומטי את נתוני קצב הלב שלך למרפאה, בהתאם

להגדרות שהגדיר ספק שירותי הבריאות שלך. האפליקציה מסייעת לספק שירותי הבריאות שלך לנטר את קצב הלב והתסמינים שלך ולשנות את
הטיפול שלך מבלי שתידרש לבקר בתדירות גבוהה באופן אישי במרפאה. עליך לשמור על חיבור המכשיר הנייד שלך לרשת Wi-Fi או לרשת

 נשמרת במצב 'פועל' עבור ה-ICM שלך והאפליקציה משויכת ומתקשרת,
[1]

 Bluetooth®  נתונים סלולרית, ולוודא שהטכנולוגיה האלחוטית
ועליך להשתמש באפליקציה כדי שספק שירותי הבריאות שלך יוכל לנטר מרחוק את קצב הלב שלך.

 

מה לאפליקציה

על מנת להירשם עליך להזין מידע אישי מסוים שלך באפליקציה, לרבות תאריך הלידה והמספר הסידורי של ה-ICM שלך במסך האפליקציה, ומידע
מפרופיל המטופל שלך ב-Merlin.net™ PCN, קרי כתובת הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון שלך ('נתוני הרישום'). לצורך שיוך מאוחר יותר של

האפליקציה ל-ICM שלך, לדוגמה, עם קבלת טלפון חכם חדש, ייתכן שיהיה עליך לקבל קוד אישור ולשייך את האפליקציה ל-ICM שלך כדי
להשתמש באפליקציה. אתה מסכים לספק מידע מדויק ומלא כשאתה נרשם אלינו. אתה מאשר ומסכים כי האפליקציה נועדה ומיועדת לשימוש
אישי על בסיס אישי. עליך להודיע לנו לאלתר אם נודע לך על אירוע אבטחה או הפרה המשפיעים על חשבון האפליקציה שלך, גם כאשר לדעתך

ייתכן שנתוני הרישום שלך נפרצו.

עוץ רפואי

האפליקציה וכל אחד מהשירותים הזמינים דרכה אינם שירותי בריאות למטופלים. על המשתמשים להיות מודעים לכך שהאפליקציה הינה
שירות ניהול מידע המאפשר לספק שירותי הבריאות שלך לפקח על ה-ICM שלך. האפליקציה אינה מיועדת להוות תחליף למתן ייעוץ רפואי

מקצועי, וחברת ABBOTT אינה ספקית של שירותי טיפול רפואי כלשהם דרך האפליקציה. אנשים צריכים תמיד להתייעץ עם ספק שירותי
הבריאות המוסמך שלהם בנוגע לכל שאלה שעשויה להיות להם בנוגע למצב רפואי, כולל שאלות או חששות לגבי מצב הלב.אסור לך לעולם

להתעלם מייעוץ רפואי מקצועי או להתעכב בבקשת ייעוץ כזה על סמך הנתונים או כל מידע אחר המשודרים לאפליקציה או כלול בה.עליך לפעול
על פי ההנחיות הנהוגות שקבע ספק שירותי הריאות שלך כאשר הנתונים הנקראים חריגים או אם אתה חש בשינויים כלשהם במצבך הרפואי

הקשורים ללב או לכל דבר אחר.

אנחנו לא מספקים ייעוץ או טיפול רפואי למשתמשים. אם אתה חושד שנקלעת למצב חירום רפואי, עליך ליצור קשר עם ספק שירותי הבריאות
שלך או עם שירותי החירום המקומיים. ABBOTT אינה אחראית להודיע לספק שירותי בריאות אישי על שינויים כלשהם בנתונים שלך. צוות

התמיכה הטכנית שלנו אינו מורשה או מוסמך לספר לך על המהות, המשמעות או ההשלכות האפשריות של נתונים הנגישים באפליקציה או
המשודרים דרכה.

האפליקציה מיועדת לסייע לאנשים פרטיים ולספק שירותי הבריאות שלהם לנהל טוב יותר את קצב הלב של המטופל באמצעות מידע, ניתוח
ותקשורת. אתה וספק שירותי הבריאות שלך אחראים באופן בלעדי על העברת הנתונים שלך, מתן משוב ועריכת דיון ומתן המלצות על אפשרויות

הבדיקה והטיפול. �Abbo אינה ממליצה על בדיקות, מוצרים, נהלים או חוות דעת ספציפיים או תומכת בהם. ההחלטה שלך לנקוט פעולה
,Abbo� המבוססת על מידע כלשהו המשודר דרך האפליקציה או המאוחסן בה, או על מידע כלשהו שהתקבל מעובדים, מסוכנים או מספקים של

תתקבל על אחריותך הבלעדית.

עבור משתמשים ב-EEA, בבריטניה ובשווייץ: המידע העומד לרשותך באמצעות האפליקציה אינו מהווה רשומה רפואית אלקטרונית. אם אתה
רואה צורך, לפי שיקול דעתך הבלעדי, להוסיף מידע כלשהו שנאסף באמצעות האפליקציה שלך לרשומה הרפואית שלך, באפשרותך ליצור עותקים

של מידע זה כדי להוסיף אותו לרשומה הרפואית שלך על ידי הדפסתו.

ש במוצרי צד שלישי

ICM-לידיעתך, גורמי צד שלישי עשויים להציע שירותים, תוכנה ואפליקציות לנייד שאינם מורשים העשויים לטעון כי הם תואמים לאפליקציה ו/או ל
שלך אך אינם מורשים על ידי �Abbo לשימוש זה. ABBOTT אינה ממליצה להשתמש באפליקציה או ב-ICM שלך עם מוצרי צד שלישי שאינם

מאושרים. פעולה כזו תבוצע באחריותך הבלעדית. מוצרים לא מורשים של צד שלישי אינם נמצאים בשליטתה של �Abbo�  ;Abbo אינה נושאת
בכל אחריות למוצרים אלה ואינה מעלה כל טענה באשר לתוקף, לדיוק, לאמינות או למצבם של מוצרים אלה ולא תישא באחריות בגין כל טענה

הקשורה לכך ולא תישא בכל חבות ביחס לכל שירות, תוכנה, אפליקציה או מוצר אחר של צד שלישי שאינם מורשים.

 

ת בעלות



אתה מאשר ומסכים כי �Abbo, החברות המסונפות שלה, ספקיה או בעלי הרישיונות שלה הם הבעלים או בעלי הרישיון של כל זכות, זיקה
ואינטרס חוקיים ושל כל היבטי האפליקציה, התיעוד וכל שיפור, עדכון, שדרוג, שינוי, התאמה אישית או חלקים נוספים שלה, כוללים, בין היתר,

גרפיקה, ממשק משתמש, הסקריפטים והתוכנה המשמשים ליישום האפליקציה וכל תוכנה או מסמך המסופק לך כחלק מהאפליקציה ו/או בקשר
אליה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני שבה, רשומות או שאינן רשומות, ובכל מקום בעולם שבו הן עשויות להתקיים. למטרות הסכם זה, 'זכויות קניין

רוחני' פירושן זכות יוצרים, פטנט, סוד מסחרי, זכויות תצורה, סימן מסחר, זכות במראה המוצר, מוניטין, זכות בעיצוב, טכנולוגיה, יצירת אמנות,
זכות בתוכנת מחשב (לרבות קוד מקור), מסד נתונים וזכויות או צורות הגנה דומות או מקבילות הקיימות או שיתקיימו, כעת או בעתיד, בכל מדיה

הידועה או שתומצא בהמשך, בכל מקום בעולם. אתה מסכים להימנע מכל פעולה שתביא לפגיעה בזכויות כאלה או שתעמיד אותן בספק.

כמו כן, אתה מסכים כי האפליקציה מכילה מידע קנייני וסודי (כולל קוד תוכנה) המוגן על ידי זכויות קניין רוחני חלות וחוקים אחרים, לרבות, בין
היתר, זכויות יוצרים. אתה מסכים לא להשתמש במידע או בחומרים קנייניים כאמור בשום דרך פרט לאופן המותר במפורש על פי הסכם זה. אין

לשכפל חלק כלשהו מהאפליקציה בשום צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, למעט כפי שמותר במפורש בהסכם זה או כשפעולה זו מותרת על פי
החוק החל, ואתה לא תסיר כל זיהוי מוצר, הודעות על זכויות יוצרים או הגבלות קנייניות. העתקה לא מורשית של האפליקציה או אי עמידה

בהגבלות בהסכם זה (או הפרה אחרת של הרישיון שניתן כאן) יביאו לסיום אוטומטי של הסכם זה ואתה מסכים שפעולה זו תהווה פגיעה מיידית
ובלתי הפיכה בחברת �Abbo, בחברות המסונפות שלה ו/או בבעלי הרישיון שלה, אשר בגינה נזקים כספיים יהווה סעד בלתי מספק, וכי סעד של

צו מניעה יהיה סעד הולם להפרה כזו. עבור משתמשים בגרמניה: זכותך להוכיח כי לא נגרם כל נזק אינה מושפעת מהאמור לעיל. חלק מההוראות
שלעיל עשויות להיות חסרות תוקף בארצות / במדינות / במחוזות / בתחומי שיפוט מסוימים, לכן יתכן כי האישורים והתנאים שלעיל לא יחולו עליך

במלואם. עבור משתמשים באלג'יריה: העתקה לא מורשית של האפליקציה או אי עמידה בהגבלות שבהסכם זה (או הפרה אחרת של הרישיון
שניתן כאן) יביאו לסיום אוטומטי של הסכם זה ואתה מסכים שפעולה זו תהווה פגיעה מיידית ובלתי הפיכה בחברת �Abbo, בחברות המסונפות

שלה ו/או בבעלי הרישיון שלה, אשר בגינה נזקים כספיים יהווה סעד בלתי מספק, וכי סעד של צו מניעה יהיה סעד הולם להפרה כזו.

המבנה, הארגון והקוד של האפליקציה הם הסודות המסחריים והמידע הסודי החשובים של �Abbo, החברות המסונפות שלה ו/או בעלי רישיון
שלה. לא תסיר מהאפליקציה כל זיהוי מוצר, הודעות על זכויות יוצרים או הגבלות קנייניות. אתה מכיר בכך שאין לך כל זכות לקבל גישה לאפליקציה

בצורת קוד המקור.

 ™myMerlin™   ,Jot DX™   ,Confirm Rx וכן   ™Merlin.net וסימני מותג קשורים הם סימני מסחר של  .Pacese�er, Inc בתחומי שיפוט שונים
Pacese�er, על פי תנאי הסכם זה, יפעל אך ורק לטובת Abbo� כל המוניטין הנובע מהשימוש בסימני המסחר של .('Abbo� סימני המסחר של')

 .Inc. סימני מסחר אחרים של צד שלישי הכלולים באפליקציה או הנגישים במהלך השימוש בה, הם סימני המסחר של בעליהם, בהתאמה, וכל
המוניטין הקשור לסימני מסחרי כאמור יגיע לבעלי סימני המסחר האמורים. לא מוענק לך כל רישיון או זכות, מפורשים או משתמעים, בסימני

המסחר המפורטים לעיל, ואתה גם מסכים שלא תסיר, תטשטש או תשנה הודעות קנייניות כלשהן (לרבות הודעות של סימני מסחר וזכויות יוצרים)
שעשויות להיות מצורפות לאפליקציה או לרשת Merlin.net™ PCN או כלולות בהן. אין לעשות שימוש בסימן מסחר, בשם מסחרי או בזכויות

תצורה של �Abbo ללא אישור מוקדם בכתב של �Abbo, למעט לצורך זיהוי המוצר או השירותים של החברה. �Abbo, החברות המסונפות שלה,
ספקיה ובעלי הרישיון שלה שומרים על כל הזכויות שלא הוענקו לך במפורש בהסכם זה.

חלקים מהאפליקציה עשויים לכלול חומר המסופק על ידי גורמי צד שלישי שבו מתקיימות זכויות קניין רוחני. בעלי הרישיון של חומרי צד שלישי
כאמור שומרים על זכות, זיקה ואינטרס מתאימים שלהם בחומרים של צד שלישי כאמור ובכל העותקים שלהם, כולל, בין היתר, זכויות קניין רוחני

כלשהן. אתה מכיר בזאת בשימוש בחומר של צד שלישי כאמור ובזכויות המשויכות לו, למעט ואך ורק ככל שהכרה כאמור לעיל אינה תקפה
בארצות / במדינות / במחוזות / בתחומי שיפוט מסוימים.

חרף כל הוראה נוגדת, �Abbo אינה מעבירה למשתמש כל זכויות בעלות או קניין רוחני באפליקציה, בתיעוד או בכל טכנולוגיה, מידע או חומר, ובכל
הנוגע ליחסים בין הצדדים, �Abbo, החברות המסונפות שלה ובעלי רישיונות שלה שומרים על הבעלות הבלעדית בכל זכות, זיקה ואינטרס בכל
היבטי האפליקציה, התיעוד וכל שאר הטכנולוגיה, המידע והחומרים, כמו גם בכל העותקים שלהם או השינויים בהם (ללא התייחסות למבצעיהם

ולמועד ביצועם), לרבות, בין היתר, כל זכויות הקניין הרוחני ביחס לכל אחד מהפרטים המנויים לעיל. 

קת הרישיון ותחולתו

אתה רשאי להוריד את האפליקציה למכשיר נייד כדי לצפות באפליקציה ובשירותים, להשתמש בהם ולהציגם, אך ורק לצורך הערכת השימוש
האפשרי, והשימוש שלך, באפליקציה ביחד עם ה-ICM שלך. האפליקציה ניתנת לך ברישיון, היא אינה נמכרת לך, על ידי �Abbo. בכפוף לעמידתך

בתנאי הסכם זה, ואך ורק כל עוד אתה מורשה על ידי �Abbo להשתמש באפליקציה, אנו מתירים לך בזאת, על בסיס מוגבל, לא בלעדי, ניתן
לביטול, שאינו ניתן להעברה ואינו ניתן להמחאה או להעברה ברישיון משנה, להתקין את האפליקציה ולהשתמש בה במכשיר נייד אך ורק לשימוש
אישי ולא מסחרי שלך ('הרישיון'). אם לא תעמוד במי מהתנאים וההגבלות של הסכם זה, עליך להפסיק לאלתר את השימוש באפליקציה, ולהסיר

(כלומר, להסיר התקנה ולמחוק) את האפליקציה מהמכשיר הנייד שלך.

הרישיון שניתן כאן אינו מקנה כל זיקה, זכות בעלות, אינטרס או זכויות קניין רוחני. אתה מאשר שאינך רוכש כל זיקה , בעלות או זכויות קנייניות, או
כל אינטרס באפליקציה, בתיעוד, בזכויות קניין רוחני שבהם או בכל טכנולוגיה, מידע או חומר. מוניטין הנובע מהשימוש בזכויות הקניין הרוחני לפי

תנאי הסכם זה יפעל אך ורק לטובת �Abbo, החברות המסונפות שלה ו/או בעלי הרישיון שלה.

ABBOTT, החברות המסונפות שלה, ספקיה ו/או בעלי הרישיון שלה שומרים לעצמם זכויות שלא הוענקו במפורש בהסכם זה, למעט אך ורק ככל
שהאמור לעיל אינו תקף במדינות / בארצות / במחוזות / בתחומי שיפוט מסוימים. אתה מסכים להשתמש באפליקציה רק כפי שמותר במפורש

להלן. למשתמשים בגרמניה: האמור לעיל לא יחול על משתמשים בגרמניה, בהיקף האיסור על פי חוק זכויות היוצרים החל בגרמניה.



בלות על הרישיון

אלא אם נקבע במפורש בהסכם הזה או הותר בחוק מקומי כלשהו, אתה מסכים לא לבצע את הדברים הבאים:

a. להשתמש באפליקציה בכל מכשיר נייד שאינו בבעלותך, בשליטתך או שלא הוענקה לך גישה חוקית אליו בדרך אחרת;

b. לחבר את האפליקציה ל-ICM של צד שלישי כלשהו ללא הסכמת הצד השלישי;

c. להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, או להנגיש בדרך אחרת את האפליקציה או התיעוד, או חלק כלשהו ממנו, בכל צורה
שהיא, באינטרנט או בכל דרך אחרת לכל אדם אחר;

d. להפיץ, למכור, להשכיר, להחכיר, להעניק רישיון משנה, להלוות, לתרגם, להעביר, למזג, להתאים, לשנות או לתקן את האפליקציה;

e. לבצע שינויים או תיקונים באף אחד מחלקי האפליקציה או באפליקציה כולה, או לאפשר את שילובה של האפליקציה או של כל חלק ממנה
עם או בתוך תוכניות אחרות;

f. לבצע פירוק, הידור לאחור, הנדסה לאחור, פענוח, יצירת עבודות נגזרות או כל ניסיון אחר לקבל או לנתח את קוד המקור או מסמכי העיצוב,
בהתבסס על חלק כלשהו מהאפליקציה או כולה;

g. למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להמחות, להעניק רישיון, להעניק רישיון משנה, להפיץ או להעביר בדרך אחרת זכויות באפליקציה או
בתיעוד, למעט כפי שנקבע במפורש בהסכם זה. לא ניתן להעביר את האפליקציה למשתמש קצה אחר והתקנתה תוסר אם תעביר את
המכשיר הנייד שעליו מותקנת האפליקציה לאדם אחר. הנתונים שאתה מאחסן או משדר באמצעות האפליקציה הם ספציפיים לך. אם

משתמש קצה אחר מעוניין להשתמש באפליקציה, עליו להוריד את האפליקציה ישירות למכשירו או ליצור חשבון חדש;

h. להסיר, לשנות או להסתיר הודעות זיהוי מוצר, הגבלות קנייניות, זכות יוצרים, סימן מסחר, סימן שירות, שורת תג או הודעות אחרות
שמופיעים במהלך השימוש באפליקציה;

i. לספק את האפליקציה או להנגישה בכל דרך אחרת, במלואה או בחלקה (כולל קוד אובייקט וקוד מקור), בכל צורה שהיא לכל אדם - ללא
הסכמה מראש ובכתב מאיתנו;

j. להשתמש באפליקציה לכל מטרה מסחרית, לרבות לצורך שיתוף זמנים מסחרי או בדרך אחרת במסגרת מתן שירותים לגורמי צד שלישי;

k. לא לנסות לעקוף או להשבית בדרך אחרת אמצעי אבטחה או הגנה על נתונים כלשהם שיישמנו, ולא לעשות דבר שישפיע באופן אחר על
אבטחת האפליקציה; וכן

l. לא לבצע גישה, שימוש או העתקה של חלק כלשהו מהאפליקציה כדי לפתח, לקדם, להפיץ, למכור, או לתמוך באופן ישיר או עקיף במוצר
או בשירות כלשהם המתחרים באפליקציה.

בלות שימוש קביל

בקשר לשימושך באפליקציה, עליך:

1. לשמור על סודיות קודי ההפעלה ו/או הסיסמאות ולא לגלות אותם לכל אדם אחר;

2. לא להשתמש באפליקציה בדרך בלתי חוקית או מעוולת כלשהי, למטרה בלתי חוקית כלשהי, או באופן כלשהו שאינו עולה בקנה אחד עם
הסכם זה, או לפעול במרמה או בדרך זדונית, לדוגמה, על ידי פיצוח הקוד או הכנסת קוד זדוני, כולל וירוסים, או נתונים מזיקים, לתוך

האפליקציה או לתוך מערכת הפעלה כלשהי;

3. לא להעלות, להוריד, לשלוח בדוא"ל, לשדר, לאחסן או להנגיש באופן אחר נתונים כלשהם או מידע אחר שאינם חוקיים, מזיקים, מהווים
עוולה, מעוררים התנגדות באופן אחר או חודרים לפרטיותו של אדם אחר, לרבות בנוגע לאדם כלשהו מתחת לגיל 18, או גיל אחר שעל פי

חוק אחר מוגדר כילד, אלא אם אתה ההורה, האפוטרופוס או המטפל המורשה של ילד זה;

4. לא להתחזות למישהו שאינו אתה או להציג מצג שווא שלך, של גילך או מצג שווא אחר של הקשר שלך לאדם אחר כלשהו, או להשתמש
באפליקציה כדי להתחבר ל-ICM של אדם אחר או לאסוף ממנו נתונים. �Abbo שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לחסום כל חשבון או

כתובת דוא"ל שעשויים להיחשב כהתחזות או מצג שווא של זהותך, או מצג שווא של השם או הזהות של אדם אחר, או ששימשו לצורך
חטיפת הנתונים של משתמש אחר;

5. לא להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או של צד שלישי כלשהו (לרבות העלאת תוכן כלשהו שאין לך זכות להעלותו) או לחשוף מידע סודי
או סוד מסחרי כלשהם תוך הפרת הסכם סודיות, העסקה או אי-חשיפה;

6. לא להשתמש באפליקציה בצורה שעלולה להזיק, להשבית, לגרום לעומס יתר, לפגוע או לסכן את המערכות או האבטחה שלנו או להפריע
למשתמשים אחרים;

7. להשתמש באפליקציה, לרבות שידור נתונים, באופן שעומד בכל החוקים החלים, לרבות ביחס להטרדה או כל עוולה או עבירה אחרת, הגנה
על נתונים, פרטיות וסודיות רפואית; וכן

8. לא לאסוף או לקצור מידע או נתונים כלשהם מתוך האפליקציה או המערכות שלנו (למעט הנתונים) או לנסות לפענח שידורים אל השרתים
המפעילים שירות כלשהו או מהם.

Abbo� ,לספק את השירותים Abbo� אם השימוש שלך באפליקציה או התנהגות אחרת שלך מאיימים במכוון או שלא במכוון על יכולתה של
תהיה רשאית לנקוט כל צעד סביר כדי להגן על האפליקציה, שעשוי לכלול את השעיית הגישה שלך לאפליקציה או סיום חשבון האפליקציה שלך.   



שות תאימות למכשירים ניידים

האפליקציה מחייבת את השימוש במכשיר נייד עם:

מערכת הפעלה Apple‡ iOS‡ v13.0 ומעלה או מערכת הפעלה Google‡ Android‡ v9.0 ומעלה;

;(Wi-Fi ,סלולרית) גישה לאינטרנט

.( Bluetooth®1 Low Energy המוכרת גם כטכנולוגיה אלחוטית מסוג) ואילך Bluetooth®1 4.0 טכנולוגיה אלחוטית מסוג

השימוש באפליקציה מחייב אותך לאפשר פונקציונליות מסוימת במכשיר נייד, כולל:

נתוני הרקע של האפליקציה

הפעלת האפשרות 'הרשאת מיקום תמיד' (עבור Android בלבד)

התר 'הודעות'

אנו גם ממליצים שתאפשר עדכוני אפליקציה או קבלת עדכונים באופן אוטומטי

לקבלת רשימה מלאה של המלצות בנוגע לפונקציונליות של מכשירים ניידים והשימוש באפליקציה, בקר בהגדרות האפליקציה.

כונים ושדרוגים לאפליקציה

מעת לעת עדכונים לאפליקציה עשויים להיות זמינים דרך ספק חנות האפליקציות. בהתאם לעדכון, ייתכן שלא תוכל להשתמש באפליקציה עד
להורדת הגרסה האחרונה של שלה וקבלת תנאי השימוש החדשים שעשויים לחול. כדי להשתמש בגרסת אפליקציה שזוהתה כשדרוג על ידי

�Abbo, תחילה עליך לקבל רישיון לשימוש באפליקציה המקורית שזוהתה על ידי �Abbo כזכאית לשדרוג. לאחר השדרוג, אינך רשאי עוד
להשתמש בגרסת האפליקציה שהיוותה את הבסיס לזכאות השדרוג שלך והתוכנה המשודרגת תיחשב לאפליקציה המורשית במסגרת הסכם זה;

בתנאי שהאמור לעיל לא יחול על משתמשים בגרמניה בהיקף האסור על פי חוקי זכויות היוצרים החלים בגרמניה. הסכם זה חל על כל העדכונים
והתוספים של כל גרסאות האפליקציה, אלא אם כן �Abbo קובעת תנאים אחרים המצורפים לעדכון או לתוסף. במקרה של סתירה בין הסכם זה

לבין תנאים אחרים שנמסרו לגבי עדכונים או לתוספים, התנאים האחרים יגברו. סעיף 13 זה לא יחייב את �Abbo לספק תכונות ופונקציונליות
חדשות שמתומחרות בנפרד על ידי �Abbo, ולא שום מוצר עתידי. 

שורים

a. הסכם זה חל על האפליקציה, כולל עדכונים כלשהם לאפליקציה, אלא אם מצורפים להם תנאים נפרדים, כאשר במקרה כזה תנאים אלה
חלים.

b. כשאתה מוריד את האפליקציה מחנות אפליקציות, אתה מצהיר בכך שהמכשיר הנייד שבו אתה משתמש כדי לגשת לאפליקציה ולהוריד
עותק שלה נמצא בבעלותך או שקיבלת אישור לכך מבעליו. אתה והוא עשויים להיות מחויבים על ידי ספקי השירות שלך ושלו עבור גישה

לאינטרנט או שימוש בנתונים במכשיר הנייד שלך. אתה מקבל את האחריות בהתאם להסכם זה על השימוש באפליקציה, ועל כל החיובים,
העמלות, או המסים הקשורים לשימוש בה או בקשר לכל מכשיר נייד, בבעלותך או שלא בבעלותך.

c. עליך להוריד ולהתקין במכשיר הנייד שלך את הגרסה העדכנית ביותר של האפליקציה שאנו הופכים לזמינה.

d. אתה אחראי לקבלת כל החומרה וכל התקשורת וציוד או שירותים אחרים, לתחזוקתם ותשלום עבורם, שלא סופקו על ידי �Abbo ואשר
דרושים כדי לקבל את האפליקציה, לגשת אליה או להשתמש בה.

e. אם המרפאה או ספק שירותי הבריאות שלך סיפקו לך מכשיר נייד שמכיל את האפליקציה, אתה מאשר ומסכים כי המכשיר הנייד יישאר
רכושה של �Abbo ושאסור לך לבצע כל ניסיון לשנות, לשפר או לתקן אותו.

f. על ידי השימוש באפליקציה, אתה מאשר ומסכים שהשידורים באינטרנט, כולל שידורי נתונים, הם אף פעם אינם פרטיים או מאובטחים
לחלוטין. אתה מבין שקיימת אפשרות לקריאה או ליירוט של שידורים באינטרנט על ידי אחרים, אפילו אם מופיעה הודעה מיוחדת ששידור

מסוים מוצפן.

Abbo� אתה מאשר כי האפליקציה או כל תכונה שלה או חלק ממנה, עשויים שלא להיות זמינים בכל השפות או בכל המדינות, וחברת .g
אינה מצהירה כי האפליקציה, או כל תכונה שלה או חלק ממנה, מתאימים או זמינים לשימוש במיקום מסוים כלשהו.

יקת חשבון האפליקציה

אתה רשאי למחוק את האפליקציה, כלומר להסיר את התקנתה, בכל עת. לידיעתך, ספק שירותי הבריאות שלך יפתח חשבון משלו ב-
 Merlin.net™ PCN בכדי ליצור פרופיל מטופל ספציפי עבורך, ומחיקת האפליקציה עשויה שלא להשפיע על החשבון או על פרופיל המטופל שנוצר

על ידי ספק שירותי הבריאות שלך. ל-�Abbo אין כל אחריות על השמירה, האחסון או הגיבוי של המידע באפליקציה. אתה האחראי הבלעדי
לשמירה, לתחזוקה, לאחסון ולגיבוי (באופן אלקטרוני ו/או עם עותקים קשיחים) של כל מידע שברצונך לשמור. �Abbo אינה נושאת באחריות

לגישה למידע שלך, לשימוש בו או לתיקונו המבוצעים ללא אישור. אם אתה שולח דוא"ל, מגבה, מצלם צילום מסך של המידע שלך באפליקציה או
משתף בדרך אחרת את המידע האישי או הדוחות שלך עם גורמי צד שלישי, ייתכן שמידע זה לא יוצפן ול-�Abbo לא תהיה כל אפשרות לנהל את

הפרטיות או האבטחה של מידע זה. עליך לנקוט צעדים שאתה תקבע כי הם הולמים לצורך הגנה על האבטחה של מידע כזה. אלא אם ישנה דרישה



אחרת בחוק, אתה מסכים שחשבון האפליקציה שלך אינו ניתן להעברה וכי כל הזכויות להחזקה באפליקציה או במידע כלשהו המאוחסן בה
יסתיימו עם מותך.

אם, בנוסף למחיקת האפליקציה, ברצונך לבטל את הסכמתך לעיבוד המידע האישי שלך על ידי �Abbo, פעל על פי ההוראות בסעיף 3 להסכם זה.

ויים בהסכם זה

אנו עשויים לשנות הסכם זה מעת לעת על ידי כך שנודיע לך על שינויים כאלה בכל אמצעי סביר, כולל הצגת הסכם מתוקן על גבי המסך בעת
השימוש הבא באפליקציה, ודרישה ממך לקרוא אותם ולתת להם אישור והסכמה מפורשים כתנאי להמשך השימוש שלך באפליקציה. אם אושרו,
תנאים אלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי, אך לא יחולו על כל מחלוקת בינך לבין �Abbo שהתגבשה לפני המועד שבו פרסמנו את ההסכם המתוקן

המשלב את השינויים האמורים, או המועד שבו הודענו לך עליהם באופן אחר. אם תסרב לקבל את השינויים האמורים, תהיה לנו הזכות לסיים את
ההסכם הזה ואת השימוש שלך באפליקציה. אתה מסכים כי �Abbo לא תישא כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בחבות בגין שינוי או הפסקה של

האפליקציה.

עבור משתמשים בגרמניה: אתה תקבל הודעה על כל שינוי בהסכם זה כשאתה מפעיל את האפליקציה. השינויים ייחשבו שינויים שאישרת אלא
אם כן תודיע ל-�Abbo בכתב או באמצעים אלקטרוניים שלהם הסכימה �Abbo. אנו נפנה את תשומת לבך לעובדה זו כאשר יוכרז על שינויים. אם

תחליט להתנגד לשינוי כלשהו, עליך לעשות זאת תוך שישה (6) שבועות לאחר קבלת ההכרזה על השינוי.

עבור משתמשים באזור הכלכלי האירופי, בבריטניה ובשווייץ: אתה תקבל הודעה על כל שינוי בהסכם זה כשאתה נכנס לאפליקציה. השינויים
ייחשבו שינויים שאישרת אלא אם כן תודיע ל-�Abbo בכתב או באמצעים אלקטרוניים שלהם הסכימה �Abbo�. Abbo תפנה את תשומת לבך
לעובדה זו כאשר יוכרז על שינויים. אם תחליט להתנגד לשינוי כלשהו, עליך לעשות זאת תוך שישה (6) שבועות לאחר קבלת ההכרזה על השינוי.

במקרה של התנגדות, �Abbo רשאית לסיים את חשבון האפליקציה בהתראה של ארבעה (4) שבועות. אחרת, סעיף 16 זה אינו חל על משתמשים
הממוקמים ב-EEA, בבריטניה ובשווייץ.

עבור משתמשים באלג'יריה: כל שינוי הנזכר בסעיף 16 זה אשר קשור למרכיבים חיוניים של ההסכם או למאפייני השירות לא ייכנס לתוקף עד
שניתן לך הודעה מוקדמת על השינוי חמישה ימים טרם כניסתו לתוקף, ועליך לקבל שינוי כאמור במהלך תקופת הודעה זו.

יכה באפליקציה

ניתן לקבל תמיכה טכנית ללא תשלום והסוכנים עשויים ליצור איתך קשר לאחר קבלת השתל שלך כדי לספק שירותים הקשורים לאפליקציה, כולל
חינוך בנוגע לאופן השימוש בה, שיוך האפליקציה למכשיר הנייד שלך ופתרון בעיות בסיסי באפליקציה ובמכשיר הנייד. תוכל גם לפנות ישירות

לשירות הלקוחות שלנו אם תזדקק לתמיכה טכנית בנוגע לאפליקציה. 

כל הנתונים, ההערות או החומרים שתמסור כדי לקבל תמיכה באפליקציה, כולל נתוני משוב, כמו שאלות, הערות, הצעות וכדומה ('משוב'),
ייחשבו מידע לא סודי ולא קנייני. �Abbo לא תישא בכל חובה מכל סוג שהוא ביחס למשוב כאמור ותהיה חופשית לשכפל את המשוב, להשתמש
בו, לחשוף, להציג ולהעביר אותו, ליצור ממנו עבודות נגזרות ולהפיץ אותו לאחרים ללא הגבלה, למעט מידע אישי, כולל נתונים הקשורים לבריאות,

אשר עשוי להיות כלול במשוב, אך בכפוף להוראות סעיף 19 להסכם זה. כמו כן, �Abbo תהיה חופשית להשתמש בכל רעיון, מושג, ידע מקצועי או
טכניקות הכלולים במשוב כאמור לכל מטרה שהיא, לרבות פיתוח, ייצור, או שיווק של מוצרים המשולבים במשוב האמור.

ני ניתוח קריסות

�Abbo מדווחת כאשר האפליקציה קורסת או כאשר מתגלות בה שגיאות תוכנה מסוימות כדי שנוכל לתמוך באפליקציה ולשפרה. יכולות דיווח
אלה מובנות בתוכנת האפליקציה. אם האפליקציה קורסת או אם מתגלות בה שגיאות שידור מסוימות במהלך שימוש רגיל, האפליקציה תשלח

מידע מסוים על האירוע ל-�Abbo. חלק מהמידע שמקבלת �Abbo לצורך פתרון כל בעיה באפליקציה עשוי לכלול את המידע האישי שלך או להיות
מחובר למידע האישי שלך. ככל שיתקבל מידע כזה, �Abbo תעמוד בכל עת בהוראות החוקים החלים.

כמה לנתונים משודרים

a. איננו טוענים לבעלות על הנתונים שאתה משדר לשירותים דרך האפליקציה. על ידי חשיפת המידע האישי שלך כלפינו, אתה מעניק לנו
רישיון עולמי, ללא תמלוגים, שאינו בלעדי לשימוש בנתונים האמורים, להפיצם, לשכפלם, לשנותם, להתאימם, ליצור מהם מידע, לפרסמם

ולתרגמם במטרה לספק לך את השירותים, ולצורך שמירה על איכות האפליקציה ו/או השירותים ושיפורה.

b. אתה מסכים כי אפליקציה זו מתירה לנו ליצור מידע שנגזר מהשירותים לאחר שעבר צבירה, התממה, יצירת שמות בדויים והסרת פרטים
מזהים, לגשת אליו, לשמור אותו ולהשתמש בו עבורנו ולשם גילוי לחברות המסונפות שלנו ולחוקרי צד שלישי, למטרות הבאות:

שיפור האיכות, האבטחה והיעילות של המכשירים והמערכות הרפואיים והלבביים שלנו וכדי לאפשר את הפיתוח של טיפול
חדשני ויעיל במצבים הקשורים ללב לטובת בריאות הציבור;

כדי לערוך מחקר כדי להבין כיצד משתמשים במוצרינו ובשירותינו, למדוד את הביצועים והיעילות שלהם, לשפר מוצרים עתידיים,
ובקשר עם מחקרי ראיות בעולם האמיתי, למטרות סטטיסטיות וניתוח עבור עצמנו, החברות המסונפות שלנו וכדי לחשוף אותו

לחוקרי צד שלישי, לגופים או לאנשי מקצוע בשירותי הבריאות, או לרשויות בריאות הציבור;

כדי להעריך את אופן אספקת האפליקציה והשירותים ואת השימוש בהם ואת יעילותם (לרבות נתונים דמוגרפיים, כגון גיאוגרפיה);



כדי לאמת את הפונקציונליות והשדרוגים של האפליקציה והשירותים, לרבות ניטור ושיפור של הבטיחות והאבטחה שלהם, וכדי
לחקור, לפתח ולבדוק מכשירים רפואיים, כולל תכונות ופונקציונליות חדשות וקיימות ולבדוק ולשפר את האפליקציה, השירותים

והמכשירים הרפואיים של �Abbo לשם פיתוח מוצרים, ניתוח נתונים, למטרות סטטיסטיות ולמטרות סקר.

ם ההסכם

הסכם זה נכנס לתוקף לאחר אישורו וימשיך בתוקפו אלא אם הוא מסתיים. באפשרותך למחוק את האפליקציה בכל עת כמתואר בסעיף 15
להסכם זה. הסכם זה יסתיים באופן מיידי וללא הודעה נוספת במקרה שתפר ו/או לא תמלא אחר הוראות תנאי או סעיף כלשהם של הסכם זה.

�Abbo גם רשאית לסיים או להשעות הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא או ללא כל סיבה. �Abbo רשאית לסיים או
להשעות הסכם זה אם היא סבורה כי הפרת הסכם זה או פעלת באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כוונתו. �Abbo רשאית להפסיק את מתן

התמיכה באפליקציה אם תבחר להפסיק להשתמש בה, או בכל עת אם האפליקציה, השירותים ו/או ה-ICM אינם מוצעים עוד.

בעת סיום או השעיה כאמור של הסכם זה:

a. עליך להפסיק מייד את כל הפעילויות המורשות על פי הסכם זה. לא תוכל עוד להשתמש באפליקציה, כולל כל שימוש באפליקציה כדי
לגשת לנתונים כלשהם; בתנאי שהאמור לעיל לא יחול על משתמשים בגרמניה בהיקף האסור על פי חוקי זכויות יוצרים החלים

בגרמניה;

Abbo� .b רשאית, ללא חבות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו, להשעות, להשבית או לבטל את הגישה שלך לאפליקציה, לנתוני הרישום
ולכל החומרים הנלווים לכך, ללא כל התחייבות לספק כל גישה נוספת לחומרים מסוג זה;

c. עליך להפסיק להשתמש באפליקציה ובתיעוד, להסיר את התקנתם ולהשמיד כל עותק שלהם; וכן

d. כל הזכויות המוענקות לך במסגרת הסכם זה, כולל רישיונות כלשהם, יופסקו.

עבור משתמשים באלג'יריה: במקרה של הפרה ו/או אי עמידה בהוראותיהם של תנאים או התניות כלשהם בהסכם זה, אנו ניתן לך הודעה
מוקדמת של חמישה ימים לתיקון ההפרה, אלא אם הפרה כאמור אינה ניתנת לתיקון או אם קיום ההתחייבות הופך לבלתי אפשרי עקב כשל שלך

או סירובך לקיים את התחייבויותיך. אם �Abbo מסיימת או משעה הסכם זה, אנו ניתן לך הודעה מוקדמת של חמישה ימים על הסיום ונפצה אותך
בגין סיום כאמור בהתאם לחוק המחייב באלג'יריה. �Abbo רשאית לסיים או להשעות הסכם זה אם היא סבורה כי הפרת הסכם זה או פעלת באופן

שאינו עולה בקנה אחד עם כוונתו, ובמקרה כזה ניתן לך הודעה מוקדמת של חמישה ימים המודיעה לך על הסיום לשם תיקון ההפרה, אלא אם
הפרה כאמור אינה ניתנת לתיקון או אם קיום ההתחייבות הופך לבלתי אפשרי עקב כשל שלך או סירובך לקיים את התחייבויותיך. �Abbo רשאית
להפסיק את מתן התמיכה באפליקציה אם תבחר להפסיק להשתמש בה; או בכל עת אם האפליקציה, השירותים ו/או ה-ICM אינם מוצעים עוד,

אנו ניתן לך הודעה מוקדמת של חמישה ימים לגבי הסיום.

 

ב ויתור שלנו על אחריות

האפליקציה ניתנת כדי לאפשר לך לשלוח שידורי נתונים מה-ICM שלך באמצעות מכשירך הנייד אל Merlin.net™ PCN לצורך גישה על ידי ספק
שירותי הבריאות שלך. אתה מאשר ומסכים במפורש כי השימוש שלך באפליקציה מבוצע באחריותך הבלעדית וכי מלוא הסיכון באשר לאיכות

מספקת, לביצועים, לדיוק ולמאמץ מוטל עליך. 

האפליקציה אינה מיועדת לשימוש במכשיר נייד שבוצעו בו שינויים או התאמות אישיות במטרה להסיר, להחליף או לעקוף את הליבה המאושרת
של היצרן, את תצורת המערכת או את מגבלות השימוש, או שינויים או התאמות אישיות שמפרים את אחריות היצרן. השימוש באפליקציה עשוי
להשפיע לרעה על פעולתן של תוכנות ומכשירים אחרים. כל תוכן שנוצר עבור האפליקציה או שכלול בה נועד לספק מידע כדי לאפשר את שידור

הנתונים. האפליקציה אינה מיועדת לשימוש במסגרת פעולות רפואיות או לביצוען, או למתן טיפול רפואי או שירותים רפואיים, ולא נועדה לספק
שירותים רפואיים או טיפול רפואי מותאמים אישית. 

עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, ABBOTT, החברות המסונפות שלה וספקי צד שלישי שלה מספקים את האפליקציה והשירותים
'כפי שהם' ו'בהתאם לזמינותם', עם כל הפגמים והליקויים וללא כל אחריות אחרת מכל סוג שהוא, והיא מתנערת בזאת מכל אחריות ותנאי

אחרים, מפורשים, משתמעים או על פי חוק, לרבות, בין היתר, אחריות לבעלות ולאי-הפרה, ואחריות, חובה או תנאי משתמעים לסחירות,
להתאמה למטרה מסוימת ולאיכות ולהיעדר וירוסים. כל מידע או ייעוץ שניתנו בעל פה או בכתב על ידי ABBOTT או על ידי נציג מורשה מטעמה

לא ייצרו אחריות. אין להשתמש באפליקציה כתחליף לשיקול דעת מקצועי בתחום הטיפול הרפואי, לפיקוח רפואי ישיר או להתערבות במקרה
חירום; או לשימוש במקרה חירום או לצורך העברה או רישום של התראות בזמן אמת או של נתונים שהזמן הוא גורם קריטי בנוגע אליהם. את
כל האבחונים והטיפולים הרפואיים במטופל יש לבצע על ידי מומחה מתאים בתחום הטיפול הרפואי.ABBOTT וכל אחת מהחברות המסונפות

שלה אינן נושאות באחריות או בחבות לכל אבחון, החלטה או הערכה שבוצעו על ידי משתמש או לפציעות שעשויות להיגרם למשתמש כתוצאה
מהחלטות כלשהן שהתקבלו על בסיס התוכן באפליקציה ובתיעוד.

על אף שאנו משתמשים באמצעי הגנה סבירים מבחינה מסחרית כדי להגן על הנתונים, כגון הצפנת נתונים כשהם מאוחסנים באופן מקומי
באפליקציה ובזמן מעבר בין ה-ICM לאפליקציה בעת שימוש בטכנולוגיה אלחוטית מסוג  Bluetooth®1, איננו מבטיחים כי הפרטיות, האבטחה,

המהימנות או אי-השיבוש של מידע כלשהו המשודר דרך מערכת, מכשיר נייד או התקן חכם כלשהם המכילים את האפליקציה ומחוברים
לאינטרנט, או המאוחסן בהם. ABBOTT אינה נותנת כל הצהרה או התחייבויות באשר לדיוק, לשלמות, לאמינות או לדייקנות של נתונים כלשהם



שאתה או גורמי צד שלישי מסרתם, או של תוכן כלשהו שנוצר על ידי הנתונים שאתה מאחסן באפליקציה. באופן ספציפי, ABBOTT אינה
נותנת כל הצהרה או התחייבות כי מידע כלשהו המבוסס על נתונים כאמור יעמוד בהוראותיהן של תקנות ממשלתיות המחייבות גילוי מידע. 

�Abbo, החברות המסונפות וספקי צד שלישי שלה אינם מתחייבים כי הפונקציות הכלולות באפליקציה יענו על דרישותיך או כי פעולתה תהיה
ללא הפרעה או נקיה משגיאות או כי שגיאות כלשהן יתוקנו. תוכנה, כמו זו הנמצאת בשימוש באפליקציה, חשופה מטבעה לבאגים ולאי-התאמה
אפשרית עם תוכנת וחומרת מחשב אחרות. אין להשתמש באפליקציה עבור יישומים שבהם כשל עלול לגרום נזק או נזק או פציעה משמעותיים

לאנשים או לרכוש מוחשי או בלתי מוחשי. 

בשום מקרה �Abbo אינה נותנת כל הצהרה או התחייבות באשר לחומרה או לתוכנה של צד שלישי כלשהו או באשר לדיוק של נתונים המוצגים
באפליקציה. כמו כן, �Abbo מתנערת מכל חבות ביחס לכל כשל הקשור לכך. �Abbo מתנערת מכל חבות שעשויה לנבוע מתביעות או מטענות

נגדה או נגד החברות המסונפות, הסוכנים או הנמחים שלה או גורמי צד שלישי אחרים, העשויה לחול במהלך תקופת הסכם זה, למעט במקרה של
מרמה או רשלנות רבתי.

ארצות / מדינות / מחוזות / תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה של אחריות או הטלת מגבלות על משכה של אחריות משתמעת, לכן
ייתכן שכתב הוויתור שלעיל לא יחול עליך במלואו. ככל שהחוק החל מחייב אותנו להעניק אחריות, אתה מסכים כי היקף ומשך האחריות כאמור

יהיו במידה המינימלית שהחוק החל מחייב לספק.

עבור משתמשים בגרמניה ובשווייץ: מלבד סעיף משנה זה לגבי משתמשים בגרמניה ובשווייץ, סעיף 21 אינו חל על משתמשים בגרמניה ובשווייץ.
תחת זאת, האפליקציה והשירותים ניתנים למשתמשים בגרמניה ובשווייץ 'כפי שהם' וכן 'בהתאם לזמינותם'. על אף שאנו מנסים ככל האפשר
להימנע מהשבתות ממושכות ומפגיעות משמעותיות ביחס לאפשרות שימוש באפליקציה ובשירותים, איננו מספקים כל התחייבות או הבטחה

לנגישות ושימושיות נטולת שגיאות וללא הפרעה של האפליקציה או של אחת מהפונקציות הכלולות בה. זכויותיך לאחריות על פי חוק אינן
מושפעות מהאמור לעיל.

עבור משתמשים בבריטניה: דבר בסעיף 21 זה לא ישפיע על האחריות על פי חוק ביחס לאיכות מספקת, להתאמה למטרה מסוימת או לדיוק
התיאור.

Compe��on and Consumer Act-עבור משתמשים באוסטרליה: דבר בסעיף 21 לא משפיע על זכויותיך ביחס לאחריות המוענקת לצרכנים ב
Consumer Law המוצרים והשירותים שלנו מסופקים עם אחריות שאינה ניתנת להחרגה על פי .(Cth) 2010 (חוק התחרות והצרכנים) משנת

(חוק הצרכנים) האוסטרלי. לגבי כשלים משמעותיים בשירות, אתה זכאי:

a. לבטל את חוזה השירות שלך איתנו; וכן

b. לקבל החזר כספי עבור החלק שלא נעשה בו שימוש, או פיצוי על ערכו המופחת.

אתה רשאי גם לבחור בקבלת החזר כספי או מוצר חלופי עקב כשלים משמעותיים במוצרים. אם תקלה במוצר או בשירות אינה עולה לכדי כשל
משמעותי, אתה זכאי לתיקון הכשל בתוך זמן סביר. אם התיקון אינו מבוצע, אתה זכאי לקבל החזר כספי עבור המוצר, לבטל את חוזה השירות

ולקבל החזר כספי על כל חלק ממנו שלא נעשה בו שימוש. אתה זכאי גם לקבל פיצוי על כל הפסד או נזק סבירים שניתן יהיה לצפותם כתוצאה
מכשל במוצר או בשירות.

עבור משתמשים באלג'יריה: דבר בסעיף 21 זה לא יגביל או יחריג את חבותנו:

a. להעניק לך אחריות לאפליקציה ולשירותים בהתאם לסעיף 13 לחוק מס. 09-03 מתאריך 25 בפברואר 2009 (בנוסחו המעודכן) בכל
הקשור להגנה על צרכנים ומניעת הונאה; או

b. בגין כל פגם באפליקציה ובשירותים המתרחש במהלך שישה חודשים מהמועד שבו האפליקציה והשירותים היו זמינים לך לראשונה,
בהתאם לצו הנשיאותי מס. 13-327 מתאריך 26 בספטמבר 2013, הקובע את התנאים וההגבלות ליישום האחריות למוצרים ולשירותים. 

ע חשוב על הגבלת החבות שלנו

בהיקף המלא המותר על פי החוק החל, בשום מקרה �Abbo, החברות המסונפות או ספקי צד שלישי שלה לא יישאו בחבות בגין נזקים
כספיים, לרבות נזקים מיוחדים, מקריים, עקיפים, תוצאתיים, לדוגמה או עונשיים מכל סוג שהוא, למעט:

a. עבור משתמשים בניו-ג'רזי: דבר בהסכם זה לא יחריג נזקים שהצרכן יכול להשיב על פי חוקי ניו ג'רזי, אם רלוונטי, שעשויים לכלול את
החוקים הבאים: Puni�ve Damages Act (חוק הנזקים העונשיים) של ניו ג'רזי, Products Liability Act (חוק האחריות למוצרים) של ניו

ג'רזי, Uniform Commercial Code (הקוד המסחרי המאוחד) של ניו ג'רזי וכן Consumer Fraud Act (חוק הונאת הצרכן) של ניו ג'רזי.

b. עבור משתמשים בגרמניה: �Abbo תישא בחבות בגין כל הפרה הניתנת לענישה של התחייבויות החוזה מהותיות (התחייבויות יסודיות).
התחייבויות יסודיות הן התחייבויות חוזיות שיש לקיימן כדי לאפשר את הביצוע התקין של הסכם זה, ואשר תמיד ניתן להסתמך עליהן.

מעבר לכך, חבותה של �Abbo תהיה מוגבלת לרשלנות רבתי ולהתנהגות בלתי הולמת מכוונת. במקרה של חבות מצד �Abbo בשל
הפרה רשלנית קלה של התחייבויות יסודיות או התנהגות בלתי הולמת קלה מצד סוכנים עקיפים פשוטים, חבותה של �Abbo תוגבל
לנזקים אשר בדרך כלל ניתנים לצפייה מראש. דבר זה לא ישפיע על כל חבות המעוגנת בחוק, ובפרט חבותה של �Abbo במקרה של



אובדן חיים, פציעה גופנית או מחלה או חבות הקשורה ל-Product Liability Act (חוק האחריות למוצרים) הגרמני. למעט סעיף משנה זה
החל על משתמשים בגרמניה, סעיף 22 אינו חל על משתמשים שנמצאים בגרמניה.

c. עבור משתמשים בבריטניה ובשוויץ: דבר בהסכם זה לא יחריג את חבותנו בגין מוות או פגיעה גופנית הנובעת מרשלנות או מצג שווא
בהונאה בקשר לאפליקציה.

Compe��on עבור משתמשים באוסטרליה: דבר בסעיפים 21 או 22 לא ישפיע על זכויותיך ביחס לאחריות המוענקת לצרכנים במסגרת .d
and Consumer Act (חוק התחרות והצרכנים) משנת 2010 (Cth). ללא קשר לכל הוראה אחרת בתנאים והגבלות אלה, אם

Compe��on and Consumer Act (חוק התחרות והצרכנים) משנת 2010 (Cth) או כל דבר חקיקה אחר קובעים שקיימת אחריות ביחס
למוצרים או לשירותים המסופקים, וחבותנו בגין הפרה של אחריות זו אינה ניתנת להחרגה אך ניתנת להגבלה, חבותנו בגין הפרה כאמור
תוגבל - במקרה של אספקת מוצרים, להחלפת המוצר או אספקת מוצר שווה ערך או תיקונו, או במקרה של אספקת שירותים, לאספקת

השירותים שוב או תשלום העלות של אספקתם החוזרת.

e. עבור משתמשים באלג'יריה: דבר בהסכם זה לא יחריג את חבותנו בגין נזקים המתגבשים במסגרת עוולה (לרבות רשלנות) ובגין נזקים
הנוצרים עקב מרמה או רשלנות רבתי. למעט במקרים של מרמה או רשלנות רבתי, אנו נישא בחבות רק בגין הפסדים הניתנים לצפייה

במועד החתימה על החוזה.

ההגבלה שלעיל חלה על נזקים כלשהם עקב אובדן רווחים, אובדן נתונים או נכסים מוחשיים אחרים, עקב אובדן אבטחת המידע ששודר דרך
האפליקציה (לרבות יירוט בלתי מורשה על ידי גורמי צד שלישי במידע כאמור), הפרעה לעסקים, פציעה גופנית, אובדן פרטיות הנובעת עקב, או

בקשר עם, השימוש או אי היכולת להשתמש באפליקציה או בתוכנה ו/או בחומרה של צד שלישי הנמצאות בשימוש, או שעשויות להיות בשימוש,
עם האפליקציה, עקב הפסד כתוצאה מווירוסים או חומר אחר הגורם לנזק טכנולוגי אשר עלול להדביק את המכשיר שלך עקב הורדת האפליקציה

או כל אפליקציה לנייד / חומר / אתר המקושרים אליה, או בכל מקרה אחר הקשור להוראה כלשהי בהסכם זה, גם אם �Abbo, החברות
המסונפות שלה או כל ספק צד שלישי ידעו על האפשרות לנזקים כאמור וגם אם הסעד אינו ממלא את מטרתו החיונית.

ההגבלות המפורטות לעיל יחולו ללא התייחסות לשאלה האם נזקים כאמור התגבשו במסגרת חוזה, עוולה (לרבות רשלנות), אחריות קפידה או כל
תיאוריה אחרת.

למעט מידע שאתה משתף עם ספק שירותי הבריאות שלך דרך האפליקציה, כשאתה בוחר לשתף מהאפליקציה את המידע האישי שלך, לרבות
נתונים הקשורים לבריאות, עם גורמי צד שלישי, כולל עם אפליקציות של צד שלישי, אתה מאשר ומסכים כי בהיקף המרבי המותר על פי חוק,

�Abbo ושותפיה העסקיים אינם נושאים באחריות להחלטתך לשתף ו/או לחשוף את המידע האישי שלך, לרבות נתונים הקשורים לבריאות, ואתה
משחרר בזאת את �Abbo ואת שותפיה העסקיים מכל חבות שעשויה לנבוע מהאיסוף או העיבוד על ידי גורמי צד שלישי כאמור של המידע האישי

שלך.

מבלי להגביל את האמור לעיל וחרף כל הפסד שעלול להיגרם לך, ובהיקף המרבי המותר על פי החוק החל, חבותה הכוללת של �Abbo, של
החברות המסונפות שלה ושל כל אחד מספקיה במסגרת הוראה כלשהי או באופן אחר הקשור להסכם זה, והסעדים הבלעדיים העומדים לרשותך

בגין כל האמור לעיל, יוגבלו לאחת מהאפשרויות הבאות:

a. התיקון של כל כשל באפליקציה, גם אם הפסד כלשהו כאמור היה ניתן לצפייה או נלקח בחשבון על ידי הצדדים, או

b. כשרלוונטי, הסכום הגבוה מבין הסכום ששילמת בפועל עבור האפליקציה או 10.00 דולר ארה"ב.

ארצות / מדינות / מחוזות / תחומי שיפוט מסוימים עשויים לאסור או להגביל את ההחרגה או ההגבלה של חבות, של אחריות משתמעת מסוגים
מסוימים, או של נזקים מקריים או תוצאתיים; אך ורק ככל שחוק כאמור חל עליך, ייתכן שחלק מההצהרות, ההגבלות או ההחרגות שלעיל אינן

חלות עליך, וייתכן שיהיו לך זכויות נוספות במסגרת החוק החל.

פוי

בהיקף המלא המותר על פי החוק החל, אתה מסכים לשפות את �Abbo, החברות המסונפות שלה, ואת נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים,
הסוכנים, הממשיכים, הנמחים ובעלי הרישיונות שלהן, להגן עליהם ולשחררם מכל חבות, מפני וכנגד כל טענה, נזק, דרישה, חבות, פסק דין, פסק

בוררות, הפסד, עלות והוצאה (לרבות שכר טרחת עורכי דין ומומחים) שהועלו על ידי צד שלישי עקב או כתוצאה של, או בקשר עם (1) השימוש שלך
באפליקציה או פעילויותיך בקשר אליה; וכן (2) כל הפרה או הפרה לכאורה של הסכם זה או חוקים, תקנות או זכויות צד שלישי, לרבות כל הפרה של
זכויות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו על ידיך או על ידי אחרים, בביתך או בארגונך או באופן אחר בקשר עם השימוש שלך או שלהם באפליקציה,

לרבות מעשים רשלניים, מחדלים והתנהגות בלתי הולמת מכוונת. עבור משתמשים בגרמניה: זכותך להוכיח כי לא נגרם כל נזק אינה מושפעת
מהאמור לעיל. 

רות ייצוא

האפליקציה כפופה להגבלות הפיקוח על הייצוא של ארצות הברית, כולל כל אמברגו שהטילה ארצות הברית או כללים ותקנות פדראליים אחרים
המגבילים את היצוא. לא נספק לך ביודעין את שירותי האפליקציה הזמינים לך אם אתה, ואתה מאשר שאתה: (א) ממוקם במדינה כלשהי, או

h�p://www.treasury.gov/resource- תושב או אזרח של מדינה כלשהי, הנתונה לאמברגו או סנקציות סחר של ממשלת ארה"ב (ראה
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx למידע נוסף על סנקציות של ארה"ב); או (ב) כלול במי מהרשימות של ממשלת ארה"ב



של משתמשי קצה מוגבלים (לדוגמה, כולל רשימת Specially Designated Na�onals ("הגורמים המוכרזים") הזמינה בכתובת
.(h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx

דעות

One St. ,הודעות הניתנות במסגרת הסכם זה או בקשר אליו חייבות להיות בכתב ולהימסר בדואר ששולם מראש לכתובת: המחלקה המשפטית
Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, ארצות הברית. אם עלינו ליצור עמך קשר או למסור לך הודעה בכתב, נעשה זאת באמצעות

דוא"ל (ככל שכתובת זאת סופקה לנו מבעוד מועד) או על ידי משלוח בדואר ששולם מראש לכתובת שסיפקת לנו כשביקשת את האפליקציה.

מים זרים מתערבים

לא נישא בכל חבות או אחריות בגין כל כשל בביצוע, או בעיכוב הביצוע, של התחייבות כלשהי שלנו במסגרת הסכם, זה אשר נגרמו עקב פעולה או
אירוע כלשהם שאינם בשליטתנו הסבירה, לרבות כשל של רשתות תקשורת ציבוריות או פרטיות ('גורם זר מתערב'). אם קיימים גורמים זרים

מתערבים המשפיעים על ביצוע התחייבויותינו במסגרת הסכם זה: (1) התחייבויותינו במסגרת הסכם זה יושעו והמועד לביצוען יוארך למשך קיומו
של הגורם הזר המתערב; וכן (2) אנו נעשה מאמצים סבירים למצוא פתרון שבאמצעותו יבוצעו התחייבויותינו במסגרת הסכם זה למרות הגורם הזר

המתערב.

ברת זכויות

אנו עשויים, ללא ההסכמה מוקדמת בכתב שלך, להמחות, להעביר, להחליף, להאציל או להעביר בקבלנות משנה כל אחת מהזכויות והחובות שלנו
במסגרת הסכם זה, או את כולן, לארגון אחר, אך פעולה כזו לא תשפיע על זכויותיך או חובותיך במסגרת הסכם זה. אתה רשאי להעביר את זכויותיך

או חובותיך במסגרת הסכם זה לאדם אחר רק אם נסכים לכך בכתב.

ב ויתור

אם לא נעמוד על כך שתבצע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיך במסגרת הסכם זה, או אם איננו אוכפים את זכויותינו נגדך, או אם אנחנו מתעכבים
בכך, אין פירוש הדבר שוויתרנו על זכויותינו נגדך ואין זה אומר שאינך צריך למלא התחייבויות אלה. אם אנו מוותרים על כשל שלך, אנו נעשה זאת

בכתב בלבד, ופעולה כזו אין פירושה שאנו מוותרים באופן אוטומטי על כשל מאוחר יותר שלך.

קות

כל אחד מתנאי הסכם זה פועל בנפרד. אם בית משפט או רשות מוסמכת כלשהם מחליטים שאחד מהם בטל, אינו חוקי או בלתי ניתן לאכיפה,
יתרת התנאים תישאר בתוקף מלא.

ן החל

על תנאי הסכם זה יחולו חוקי מדינת אילינוי, ארצות הברית, והם יפורשו בהתאם להם, ללא התייחסות להוראות המשפט הבינלאומי הפרטי
הכלולים בהם. במקרה של סתירה בין חוקים, כללים ותקנות זרים לאלה של ארצות הברית, החוקים, הכללים והתקנות של ארצות הברית יחולו
בהיקף המרבי האפשרי. על אף האמור לעיל, במקרה של הפרה כאמור או הפרה מאוימת של חובותיך ביחס לסודיות או לקניין רוחני, אנו נהיה

זכאים לסעד מן הצדק, לרבות סעד של צו מניעה, ביצוע בעין וכל סעד אחר שעשוי להיות זמין בבית משפט מוסמך כלשהו. אתה מסכים כי הסכם
זה יהיה ניתן לביצוע מלא במדינת אילינוי, ואתה מסכים כי סמכות השיפוט ומקום השיפוט של בתי המשפט המדינתיים והפדראליים הממוקמים

במדינת אילינוי, ארצות הברית של אמריקה, הם נאותים ביחס לכל הליך הנובע מהסכם זה או מהיחסים בין הצדדים לו. הצדדים להסכם זה
מסכימים כי אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי אינה חלה על הסכם זה לצורך מכירת טובין בינלאומי.

עבור משתמשים ב-EEA, בבריטניה ובשוויץ: למעט סעיף זה החל על משתמשים ב-EEA, בבריטניה ובשווייץ, סעיף 30 להסכם לא יחול על
משתמשים ב-EEA, בבריטניה ובשווייץ, אלא ביחס לכך שעל הסכם זה לא חלה אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי. עבור

משתמשים כאלה, הדין החל של מדינת מגוריך יחול.

עבור משתמשים ב-EEA: שיטה אלטרנטיבית ליישוב סכסוכים היא תהליך שבו גוף עצמאי שוקל את עובדות הסכסוך ומבקש לפתור אותו, מבלי
שתצטרך לפנות לבית משפט. אם אינך מרוצה מהאופן שבו שטיפלנו בתלונה כלשהי, באפשרותך לפנות אל הפלטפורמה של האיחוד האירופי

ליישוב מחלוקות באינטרנט.

עבור משתמשים באוסטרליה: דבר בסעיף 30 אינו מחריג, או נועד להחריג, את תחולתו של Compe��on and Consumer Act (חוק התחרות
והצרכנים) משנת 2010 (Cth), כשהדבר רלוונטי.

עבור משתמשים באלג'יריה: מקום מושבנו הוא במדינת אילינוי. לפיכך, הדין החל על הסכם זה מבוסס על הקשר שלנו לתחום שיפוט זה. על אף
שהסכם זה כפוף לסמכות השיפוט ולמקום השיפוט של בתי המשפט המדינתיים והפדראליים של מדינת אילינוי, דבר בהסכם זה לא יגרע מיכולתו

של צד לפתוח בהליכים או להתגונן בהם בכל בית משפט מוסמך אחר. 

 ההסכמות



הסכם זה מהווה את כלל ההסכמות בינך לבינינו ומחליף ומבטל את כל התקשורות, ההסכמות, ההבטחות, ההתחייבויות, ההצהרות, ההצעות
וההבנות הקודמות או הנוכחיות בינינו, בכתב או בעל פה, לגבי נושא הסכם זה. אתה ואנחנו מסכימים כי לא יעמוד לנו כל סעד ביחס לכל הצהרה,
הבטחה או התחייבות (בין שבוצעו בתום לב או ברשלנות) שלא נקבעו בהסכם זה. כל צד מסכים שלא תהיה לו כל טענה למצג שווא או מצב שגוי
שבוצעו בתום לב, המבוססת על הצהרה כלשהי בהסכם זה. במקרה של סתירה בין הגרסה באנגלית לגרסה בשפה שאינה אנגלית של הסכם זה,

הגרסה באנגלית תגבר. סעיפים 5, 15, 19, 21, 22, 23 ו-30 עד 34 יישארו בתוקפם לאחר סיום הסכם זה.

אים הקשורים ל-Apple, אם אתה משתמש בגרסת iOS של האפליקציה

בנוסף לתנאים וההגבלות האחרים בהסכם זה, וחרף כל הוראה נוגדת בהסכם זה, הוראה נוספת זו חלה על השימוש שלך באפליקציה התואמת
למערכת ההפעלה iOS של  .Apple'). Apple')  Apple Inc אינה צד להסכם זה ואינה הבעלים של האפליקציה או אחראית לה. Apple אינה

מספקת אחריות כלשהי לאפליקציה אלא, אם רלוונטי, להחזר מחיר הרכישה עבורה. Apple אינה אחראית לתחזוקה או לשירותי תמיכה אחרים
עבור האפליקציה ולא תישא באחריות לתביעות, להפסדים, לחבויות, לנזקים, לעלויות או להוצאות אחרות ביחס לאפליקציה, לרבות תביעות בגין
אחריות למוצרים של צד שלישי, טענות כי האפליקציה אינה עומדת בדרישה חוקית או רגולטורית חלה כלשהי, טענות הנובעות מחקיקה להגנת

הצרכן או חקיקה דומה וטענות ביחס להפרת זכויות קניין רוחני. כל שאלה או תלונה הקשורות לשימוש באפליקציה, לרבות כאלה הקשורות לזכויות
קניין רוחני, יש להפנות ל-�Abbo בהתאם לסעיף 'הודעות' בהסכם זה. הרישיון שניתן לך כאן מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה לשימוש

באפליקציה במוצר מהמותג Apple המריץ את מערכת ההפעלה iOS של Apple ונמצא בבעלותך או בשליטתך, או בהתאם להיתר אחר על פי 'כללי
השימוש' המפורטים בתנאי השירות של חנות האפליקציות של Apple. עליך לציית לתנאים של כל הסכם צד שלישי החלים עליך בעת השימוש

באפליקציה, כגון הסכם שירות הנתונים האלחוטי שלך. Apple והחברות הבנות שלה הן מוטבות צד שלישי של הסכם זה, ולאחר שתאשר הסכם
Abbo� זה, תהיה לה הזכות (והיא תיחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך כמוטב צד שלישי שלו; על אף האמור לעיל, זכותה של

לחתום על כל שינוי, ויתור או פשרה במסגרת הסכם זה, לבטלם או לסיימם, אינה כפופה להסכמתו של צד שלישי כלשהו.

אים משפטיים נוספים

.Abbo� הסכם זה אינו יוצר, ולא יפורש כיוצר, כל יחסי שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד, שליחות או זכיין-נותן זיכיון בינך לבין .a

b. אם ייקבע כי הוראה כלשהי בהסכם זה אינה חוקית, בטלה או אינה ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, תיחשב הוראה זו הוראה שניתנת
להפרדה מהסכם זה ואינה משפיעה על תקפותה ואכיפתה של כל הוראה שנותרה.

c. אינך רשאי להמחות, להעביר או להעניק ברישיון משנה רישיון את כל זכויותיך או חובותיך במסגרת הסכם זה, או חלק כלשהו מהן, ללא
הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.

d. אנו רשאים להמחות, להעביר או להעניק ברישיון משנה את כל הזכויות או החובות שלנו במסגרת הסכם זה, או חלק כלשהו מהן, ללא
הגבלה.

e. שום ויתור על ידי צד כלשהו על הפרה או כשל במסגרת הסכם זה לא ייחשב ויתור על הפרה או כשל שהתרחשו לפני כן או לאחר מכן.

f. כל המונחים המוגדרים בצורת היחיד יקבלו משמעות זהה כשהם משמשים בצורת הרבים, לפי העניין ואלא אם צוין אחרת. כל שימוש
במונח 'לרבות' או גרסאות שלו בהסכם זה יפורש כאילו מופיע לאחריו הביטוי 'בין היתר'.

g. הודעות אליך (כולל הודעות על שינויים בהסכם זה) ניתן לבצע באמצעות פרסום באפליקציה או בדואר אלקטרוני (כולל, בכל אחד
מהמקרים, באמצעות קישורים), או באמצעות דואר רגיל. ללא הגבלה, גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שניתנת בצורה

אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים המבוססים על הסכם זה או בקשר אליו באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו
רשומות ומסמכים עסקיים אחרים שנוצרו במקורם ונשמרים בצורה מודפסת.

Abbo� .h לא תישא באחריות לכל כשל במילוי התחייבות כלשהי עקב עילה כלשהי שאינה בשליטתה.

אם בית משפט מוסמך כלשהו קובע כי הוראה כלשהי בהסכם זה סותרת את החוק, ההוראה האמורה תשונה ותפורש כך שתשיג ככל הניתן את
מטרות ההוראה המקורית בהיקף המרבי המותר על פי חוק, ויתרת הוראות הסכם זה יישארו בתוקפן.

צה על לחצן 'קבלה'

אתה מאשר כי קראת הסכם זה ואתה מבין את כל התנאים וההגבלות ומסכים להיות מחויב בהם.

על ידי לחיצה על לחצן 'קבלה' או שימוש באפליקציה או גישה אליה באופן אחר:

אתה מתחייב כי אתה בגיר ומורשה לחתום על הסכם זה;

אתה מציין כי כוונתך היא שפעולתך בחתימה על הסכם זה תהיה בעלת תוקף זהה לזה של חתימה ידנית;

אתה מתחייב כי אם אתה מתקין את האפליקציה, משתמש בה או ניגש אליה באופן אחר בשם אדם אחר, ברשותך הסמכות בפועל
לחייב משפטית אדם זה בהסכם זה.

אם אתה אדם פרטי שמתקין את האפליקציה, משתמש בה או ניגש אליה באופן אחר בשם ארגון או מטעמו, אזי אתה מאשר הסכם זה
בשמך ובשם הארגון האמור, ואתה מצהיר ומתחייב כי ברשותך הסמכות המשפטית לחייב את הארגון האמור בהסכם זה.

אם אינך מסכים לכל התנאים של הסכםזה, אל תלחץ על לחצן 'קבלה' ואל תשתמש באפליקציה.



.Abbo� מציין סימן מסחר של קבוצת החברות של ™

‡ מציין סימן מסחר של צד שלישי, השייך לבעליו, בהתאמה.
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