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Az Abbo� biztosítja a myMerlin™ alkalmazást („Alkalmazás”), amely adatokat továbbít a Merlin.net™ beteggondozó hálózatra
(„Merlin.net”) (együ�esen: „Szolgáltatások”), ezáltal orvosa vagy a rendelő távolról képes ellenőrizni a kardiális
figyelőegységet, valamint orvosi kezelést biztosítani Önnek.  A Pacese�er, Inc. (az Abbo� egyik vállalata) biztosítja a
Merlin.net szolgáltatást.

Elköteleze�ek vagyunk személyes adatai védelme iránt. A jelen Adatvédelmi tájékoztató és beleegyező nyilatkozat
(„Adatvédelmi tájékoztató”) ismerte�, hogyan kezeljük személyes adatait a Szolgáltatások biztosítása érdekében, és hogy mit
teszünk személyes adatai biztonsága érdekében.  Tisztában vagyunk vele, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztató sok
információt tartalmaz.  Szeretnénk rövid, gyorsan hozzáférhető összefoglalást adni arról, hogyan kezeljük, védjük, őrizzük meg,
tároljuk és tesszük közzé a személyes adatait. További információt az alábbi szakaszokban talál: +Tudnivalók a
Szolgáltatásokról és +A személyes adatok biztonsága.
 
EZ AZ ÖSSZEFOGLALÓ NEM TELJES. EL KELL OLVASNIA ALÁBB AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VONATKOZÓ SZAKASZAIT,
HOGY TELJESEN MEGÉRTSE, HOGYAN DOLGOZZUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT.

Személyes adatokat használunk fel, amikor Ön beállítja az Alkalmazást, ezek közé tartozik a születési dátuma és a készülék
sorozatszáma is.  E-mail-címét és telefonszámát hitelesítési célokra használjuk fel a kardiális figyelőegység párosítása során.
 Az Alkalmazás információkat továbbít nekünk a készülékéből, és ha felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal, külön
feljegyzést fogunk tárolni a műszaki támogatási igényével kapcsolatban.  Felhasználjuk az Ön kezelőorvosa által a Merlin.net
rendszerébe bevi� személyes adatait is.  További információt az alábbi szakaszokban talál: +Személyes adatai gyűjtése és
feldolgozása és +Országspecifikus rendelkezések.

A személyes adatokat az alábbiakra használjuk fel: (1) a rendelkezésére bocsátjuk a Szolgáltatásokat; (2) biztosítjuk a jogi
megfelelést többek közö� az orvostechnikai eszköz biztonságosságával, minőségével és fejlesztésével kapcsolatban; valamint
(3) kutatást végzünk, miután a személyes adatokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, álnevesítjük, összevonjuk
és/vagy anonimizáljuk, azaz Ön nem lesz név szerint azonosítható.  Kutatást végzünk, hogy megértsük, hogyan használják a
termékeinket és szolgáltatásainkat, hogy mérjük azok hatékonyságát a valós élethelyzetben végze� vizsgálatok révén.  További
információt az alábbi szakaszokban talál: +Személyes adatai Abbo� általi saját felhasználása, +Orvostechnikai eszközökkel
kapcsolatos és egyéb jogi előírások, +Kutatás, +A személyes adatok megőrzése.
 
Szigorúan korlátozzuk, kikkel osztjuk meg a személyes adatait, és soha nem fogjuk eladni az adatokat harmadik feleknek üzle�
előnyökért.  A személyes adatokat megosztjuk a társvállalatainkkal, hogy támogatást és technikai segítséget biztosítsanak a
Szolgáltatásokkal kapcsolatban, megfelelőségi okokból, kutatás végzéséhez, illetve hibaelhárítás/diagnosz�ka és szélesebb
körű elemzés végzéséhez a rendszer hibáinak feltárása érdekében. További információt az alábbi szakaszokban talál: +A
személyes adatok általunk történő közzététele és +Az Abbo� hozzáférése a személyes adatokhoz, amikor Szolgáltatásokat
nyújt a kezelőorvosának.

Ha a lakóhelyén bizonyos jogok ille�k meg a személyes adataival kapcsolatban, akkor az ilyen kérésekre reagálni fogunk. 
További információt az alábbi szakaszban talál: +Hogyan férhetnek hozzá az egyes felhasználók a személyes adataikhoz, és
hogyan helyesbíthe�k azokat; az Ön jogai.
 
A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban található szervereken tároljuk. További
információt az alábbi szakaszokban talál: +Ada�árolás és +A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása. Javasoljuk,
hogy olvassa el az +ORSZÁGSPECIFIKUS RENDELKEZÉSEK című szakaszt is, amely a lakóhelye szerin� országtól függően Önre
vonatkozó további rendelkezéseket tartalmazhat.
 
Kérjük, a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden kérdésével első körben a rendelőt keresse.  Az a rendelő a személyes adatai
kezelője, ahol az egészségügyi ellátást megkapja.  Mi vagyunk személyes adatai feldolgozói a rendelő nevében, hogy
biztosíthassuk Önnek és a rendelőnek a Szolgáltatásokat.  Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseit vagy észrevételeit e-
mailben megírhatja nekünk erre a címre: privacy@abbo�.com. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség területén él, felvehe� a
kapcsolatot az európai adatvédelmi biztossal vagy a lakóhelye szerin� adatvédelmi hatósággal. Az Abbo� európai adatvédelmi



biztosának elérhetőségi adatait, valamint egyéb hasznos elérhetőségi adatokat a www.EU-DPO.abbo�.com webhely
tartalmazza. További információt az alábbi szakaszban talál: +Kapcsola�elvétel.
 
Amennyiben lényegesen módosítjuk a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, e-mailben vagy az Alkalmazás következő használatakor
magában az Alkalmazásban értesítjük Önt erről.  További információt az alábbi szakaszban talál: +A jelen Adatvédelmi
tájékoztató módosításai.
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A Pacese�er, Inc. (az Abbo� egyik vállalata) biztosítja a Merlin.net™ beteggondozó hálózatot („Merlin.net”).  Az Abbo�
biztosítja a myMerlin™ mobilalkalmazást („Alkalmazás”) (a Merlin.net hálózatra és az Alkalmazásra együ�esen mint
„Szolgáltatások” utalunk).  Az Adatvédelmi tájékoztatóban az „Abbo�” és a különböző, többes szám első személyű
hivatkozások az Abbo�-vállalatcsoportot jelen�k, amelynek székhelye: Abbo� Park, Illinois, Amerikai Egyesült Államok.

Elismerjük a személyes adatok védelmének fontosságát, és elköteleze�ek vagyunk a személyes adatok, beleértve az
egészségügyi adatokat is, védelme iránt. Az Adatvédelmi tájékoztató azt írja le, hogy a Szolgáltatások használata során hogyan
gyűj� és használja fel az Abbo� az Ön személyes adatait.

Mielő� regisztrál az Alkalmazás használatára, kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi tájékoztató, mivel az érvényes lesz
a személyes adatainak b(eleértve az egészségügyi adatait is) az Abbo� és bizonyos, az alábbiakban ismertete� társvállalatai
által történő feldolgozására, továbbítására és tárolására. Érvényes lesz továbbá a személyes adatainak a társvállalataink és
saját feldolgozóink által történő feldolgozására is, ha ez szükséges a Szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgála� probléma
megoldása érdekében.

A jelen Adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik az Abbo� egyéb leány- vagy társvállalatai által vagy más módokon, például
egyéb Abbo�-webhelyeken vagy az Abbo� telefonos ügyfélszolgálatain keresztül feldolgozo� vagy gyűjtö� személyes
adatokra.  A Merlin.net orvosa által történő használata és egyéb adatvédelmi szabályzatok vonatkozhatnak az e módokon
keresztül feldolgozo� vagy gyűjtö� személyes adatokra.
 
Az Alkalmazásban való regisztrációval és annak használatával Ön elfogadja ezt az Adatvédelmi tájékoztatót, valamint:

megerősí�, hogy nagykorú, és elfogadja ezt az Adatvédelmi tájékoztatót; és
a beleegyezését adja a saját vagy egy másik olyan személy nevében, aki esetében ténylegesen jogosult ezen
Adatvédelmi tájékoztató törvényes elfogadására.

AMIKOR ELFOGADJA EZT AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓT ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZATOT, ILLETVE BELEEGYEZIK EZEKBE,
AKKOR KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ALKALMAZÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA EZEN ADATVÉDELMI
TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA ALÁ ESIK, ÉS EZ A SZEMÉLYES ADATOK, BELEÉRTVE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATOKAT IS,
FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS TOVÁBBÍTÁSÁVAL JÁR, AHOGY EZT AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ IS LEÍRJA.
 
AHOL A LAKÓHELY SZERINTI ORSZÁG TÖRVÉNYEI ELŐÍRJÁK, AZ „ELFOGADÁS” VAGY „BELEEGYEZÉS” GOMBRA
KATTINTÁSSAL KIFEJEZETTEN BELEEGYEZÉSÉT ADJA A SZEMÉLYES ADATAI, BELEÉRTVE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATAIT IS,
FELDOLGOZÁSÁBA, ILLETVE SZEMÉLYES ADATAINAK AZ ABBOTT AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ
SZERVEREIRE VALÓ TOVÁBBÍTÁSÁBA.
 



A BELEEGYEZÉSÉT SZABAD AKARATÁBÓL ADJA, ÉS ELISMERI, HOGY NINCS JOGI KÖTELEZETTSÉGE A SZEMÉLYES ADATAINAK
AZ ABBOTT RÉSZÉRE VALÓ ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓAN.
 
+Rólunk

Az Abbo� az Alkalmazás, a Confirm Rx™ behelyezhető kardiális figyelőegység („ICM”) és a Jot Dx™ ICM gyártója.

A Merlin.net hálózatot biztosítja: Pacese�er, Inc. (a St. Jude Medical, LLC társvállalata és az Abbo� Laboratories kizárólagos
tulajdonában lévő leányvállalata), címe: 15900 Valley View Court, Sylmar, Kalifornia 91342, Amerikai Egyesült Államok.

A kezelőorvosa az Ön személyes adatainak kezelője abból a célból, hogy biztosítsa az Ön egészségügyi ellátását. A
kezelőorvosa felel az ilyen adatok feldolgozásáért és annak biztosításáért, hogy a Szolgáltatások segítségével továbbíto�
információk eleget tegyenek a személyes adatok védelmét biztosító hatályos törvényeknek. Az „adatkezelő” megnevezés az
EGT, Egyesült Királyság és Svájc adatvédelmi törvényeinek meghatározásán alapul, és egyenértékű jelentéssel bír, mint ado�
esetben az Ön lakóhelye szerin� egyéb országok személyes adatok védelméről szóló törvényeinek hasonló kifejezései.

Az Abbo� a személyes adatok kezelője, amikor személyes adatait az alábbiakra használjuk fel: (1) a rendelkezésére bocsátjuk a
Szolgáltatásokat; (2) biztosítjuk a jogi megfelelést többek közö� az orvostechnikai eszköz biztonságosságával, minőségével és
fejlesztésével kapcsolatban; és (3) a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatást végzünk. További információt a következő
szakaszban talál: +Személyes adatai Abbo� általi saját felhasználása.

+Tudnivalók a Szolgáltatásokról

A Merlin.net egy távoli ellátórendszer, amely a Szolgáltatások segítségével az ICM-ről érkező információkat tárolja.

A Szolgáltatások lehetővé teszik az azonnali, automa�kus adatátvitelt, amely adatok az ICM-ből származnak, és az Alkalmazás
töl� fel azokat az Abbo� biztonságos, privát adatbázisába. A Merlin.net hálózaton keresztül kezelőorvosa láthatja, ha a
szívverése megváltozik.  Az Alkalmazás elküldi a szívével kapcsolatos adatokat a rendelőnek a kezelőorvosa által megado�
beállítások alapján.  A Szolgáltatások segítségével a kezelőorvosa anélkül is figyelhe� a szívritmusát és módosíthatja a kezelést,
hogy Önnek személyesen el kellene mennie a rendelőbe.

Ügyeljen rá, hogy mobileszköze mindig csatlakozzon WiFi-hez vagy mobilinternethez, és feltétlenül használja az alkalmazást,
hogy kezelőorvosa távolról is figyelhesse szíve adatait.  Mielő� elkezdhetné használni a Szolgáltatásokat, kezelőorvosa
regisztrálja Önt a Merlin.net hálózatán.  Miután megadta az Alkalmazásban az Ön születési dátumát és az ICM sorozatszámát,
egy ak�váló kódra lesz szüksége, amelynek kérhe� a kiküldését.  Miután megadja az ak�váló kódot az Alkalmazásban, ügyeljen

rá, hogy be legyen kapcsolva a Bluetooth®
[1]

 vezeték nélküli technológia, hogy össze tudja párosítani az ICM-et az
Alkalmazással.  Kérjük, hagyja bekapcsolva az „Értesítések” funkciót, hogy biztosan megkapja az állapotértesítéseket és az
emlékeztetőket. Az Alkalmazás értesí� Önt, amikor befejeződö� a beállítás.

Az Alkalmazás rendszeres időközönként kapcsolódik az ICM-hez, és információkat továbbít az ICM működésével kapcsolatban. 
Az Alkalmazás ezenkívül továbbítja a szívritmusát is a kezelőorvosának, aki riasztásokat és értesítéseket kap, valamint a
Merlin.net hálózatába belépve megfigyelhe� az Ön szívritmusát.  

+Személyes adatai gyűjtése és feldolgozása

Az Alkalmazás használata során az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatait gyűjtjük:

az ICM sorozatszáma és az Ön születési dátuma;

e-mail-címe és/vagy telefonszáma, amelyre az ak�váló kódot küldhetjük;

az a nap, hónap és időpont, amikor az információ továbbítása megtörtént az ICM-ről a Merlin.net hálózatára;

az ICM neve és �pusszáma;

rendszeres jelentések, amelyek leírják, hogyan lépe� az ICM interakcióba az Alkalmazással, illetve az Alkalmazás az
Abbo� szervereivel a legutóbbi jelentés óta;

az Alkalmazás teljesítményére vonatkozó adatok, beleértve az összeomlások jelentéseit; és

rendszeres naplójelentések, amelyek rögzí�k az Alkalmazás ak�vitását a legutóbbi karbantartási jelentés óta.



Az Alkalmazás kapcsolatot biztosít és adatokat továbbít az Ön ICM-készüléke és a Merlin.net közö�. A Merlin.net hálózathoz
kapcsolódó Szolgáltatások további személyes adatokat használnak, beleértve azokat az egészségügyi adatokat, amelyeket a
kezelőorvosa ad meg, amikor létrehozza az Ön Merlin.net-profilját. A személyes adatok közé tartozhatnak az Ön telefonszáma
vagy e-mail-címe, az ICM �pusszáma és sorozatszáma, illetve egyéb nem kötelező információk, például az Ön neme, rassza,
választo� nyelve, orvosi megjegyzések és az ICM-készüléke működése, a kezelések és adatátvitelek dátuma, valamint
tartalmazhat adatokat az állapotára vonatkozóan, a rendelő által Önhöz rendelt betegszámot, valamint egyéb
betegazonosítót. Kezelőorvosa megadhatja az Önnel kapcsolatos vészhelyzet esetén értesítendő kapcsola�artó személy
adatait is. Előfordulhat, hogy az Abbo�nak hozzá kell férnie ezekhez a személyes adatokhoz a Szolgáltatások támogatása és
fenntartása érdekében.
 
+Az Ön adatainak kezelőorvosa általi felhasználása

A kezelőorvosa összegyűj� a személyes adatait az orvosi kezelése részeként, és beviszi azokat az adatokat a Merlin.net
rendszerbe. A kezelőorvosa a Szolgáltatásokat arra használja, hogy ellenőrizze az Ön ICM-készülékét és a szívritmusát.
 
A kezelőorvosa vagy a rendelő az alábbi célokból dolgozza fel az Ön személyes adatait:

orvosi ellátás biztosítása, beleértve a folyamatban lévő kezelését is az ICM és az Ön szívritmusának ellenőrzése által,
ami megkönnyí� számára az Ön orvosi ellátásának biztosítását;

hozzáférés biztosítása az Abbo� vállalatnak az Ön személyes adataihoz a Szolgáltatásokhoz való műszaki
segítségnyújtás érdekében, beleértve a műszaki és orvosi támogatás nyújtását, mint például a hibakeresési, frissítési és
hibaelhárítási Szolgáltatások vagy az adatok értelmezése; valamint

ahol egyéb okból előírják a vonatkozó jogszabályok.

+Az Abbo� hozzáférése a személyes adatokhoz, amikor Szolgáltatásokat nyújt a kezelőorvosának

Személyes adatait a kezelőorvosa vagy a rendelő nevében ada�eldolgozóként dolgozzuk fel.  Az ilyen ada�eldolgozás a
kezelőorvosa vagy a rendelő utasítására történik, és az alábbi célokhoz köthető:

a Szolgáltatások biztosítása kezelőorvosának, hogy ellenőrizhesse ICM-készülékét, szívritmusát és egyéb tüneteit;

műszaki és klinikai támogatás nyújtása a kezelőorvosnak, például segítségnyújtás a hibakereséshez, frissítéshez vagy
hibaelhárításhoz; vagy

ahol a kezelőorvos erre felhatalmazást ad, o� hozzáférés biztosítása az Ön egészségügyi adataihoz az Ön ICM-
készülékéről fogado� adatok értelmezésének megkönnyítése érdekében.

Lakóhelyétől függően támogatást biztosíthatunk kezelőorvosának vagy a rendelőnek a következő helyszíneken: Svédország;
egyéb európai helyszínek, különösen abban az esetben, ha jelen vagyunk az Ön lakóhelye szerin� országban; vagy pedig egyéb
támogató központjaink, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban és Malajziában találhatók. Alkalmazhatunk továbbá
harmadik feleket, hogy műszaki és klinikai támogatást nyújtsanak a kezelőorvosa vagy a rendelő számára.  Ha bármely más
harmadik felet alkalmazunk, hogy támogatási Szolgáltatásokat nyújtson a kezelőorvosa vagy a rendelő számára, akkor
megtesszük a szükséges intézkedéseket az Ön személyes adatainak �tokban tartása, integritása és biztonsága érdekében.
 
Az „ada�eldolgozó” megnevezés az EGT, Egyesült Királyság és Svájc adatvédelmi törvényeinek meghatározásán alapul, és
egyenértékű jelentéssel bír, mint ado� esetben az Ön lakóhelye szerin� egyéb országok személyes adatok védelméről szóló
törvényeinek hasonló kifejezései.
 
+Személyes adatai Abbo� általi felhasználása
 
Az Abbo� adatkezelőként a személyes adatait, beleértve az egészségügyi adatait is, az alábbi célokból dolgozza fel:

a Szolgáltatások biztosítása az Ön számára az Alkalmazásra vonatkozó végfelhasználói licencszerződés szerint;

annak nyilvántartása, hogy közvetlenül felve�e-e a kapcsolatot az Abbo� vállala�al a Szolgáltatások kapcsán;

Szolgáltatások nyújtása a kezelőorvosa vagy a rendelő számára, beleértve az Ön ICM-készülékével kapcsolatos
ügyfélszolgálatot is;

ahol az orvostechnikai eszközök használatára és besorolására – beleértve az orvostechnikai eszközök forgalomba
hozatal utáni figyelemmel kísérését –, minőségkezelésre – beleértve a termékfejlesztést és -jobbítást –, biztonságra,
teljesítményre és vigilanciára vonatkozó, érvényben lévő jogszabályok előírják;



ahol erre szükség van jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében; valamint

amint egyéb okból szükséges jogszabályi megfelelés mia�.

Amikor a kezelőorvosa létrehoz egy betegprofilt Önnek a Merlin.net rendszerben, és ahol előírják a vonatkozó törvények, Ön a
kifejeze� beleegyezését adja ahhoz, hogy az Abbo� kutatás céljából személyazonosításra alkalmatlanná tegye, álnevesítse,
összevonja és/vagy anonimizálja az Ön személyes adatait. További információt a következő szakaszban talál: +Kutatás.
 
Az „adatkezelő” megnevezés az EGT, Egyesült Királyság és Svájc adatvédelmi törvényeinek meghatározásán alapul, és
egyenértékű jelentéssel bír, mint ado� esetben az Ön lakóhelye szerin� egyéb országok személyes adatok védelméről szóló
törvényeinek hasonló kifejezései.

+Ada�árolás

Miután megkapjuk az Alkalmazás és az ICM-készülékről továbbíto� adatokat, eltároljuk őket az Amerikai Egyesült Államokban
található Merlin.net-szervereken.  Amikor a személyes adatai tárolása nem az Ön országában történik, akkor a tároló ország
olyan törvényeinek hatálya alá eshetnek, amelyek nem feltétlenül egyenértékűek az Ön lakóhelyén érvényes törvényekkel.
Megfelelő biztonsági intézkedéseket és szabályokat lépte�ünk életbe a személyes adatai védelme érdekében. Noha az
Amerikai Egyesült Államokban hatályban vannak a beteg egészségügyi adataira vonatkozó törvények, azok nem feltétlenül
egyenértékűek az Ön tartózkodási helye szerin� ország adatvédelmi törvényeivel.

Lásd még: +A személyes adatok biztonsága és +A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása.

+Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos és egyéb jogi előírások

Az Abbo� felhasználhatja a személyes adatokat, ahol erre jogszabályi köteleze�sége van, és ahol ez lehetséges, az adatokat
személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, álnevesítjük, összevonjuk és/vagy anonimizáljuk, így téve eleget az orvostechnikai
eszközök gyártójaként fennálló jogi köteleze�ségeinknek. Ezeket az információkat az Abbo� biztonságosan őrzi, és nem fogja
felhasználni az Ön egyéni beazonosítására név vagy e-mail-cím szerint, kivéve, ha jogszabályi köteleze�ség írja elő ezen adatok
hozzáadását. Amikor a személyes adatok ilyen felhasználása jogszabályi előírás, ahhoz nem kell megkapnunk a beleegyezését.
 
Azon jogszabályi előírások, amelyek céljából az Abbo� felhasználja majd ezen adatokat:

az ICM-készülék folyamatos biztonságának és a jövőbeni termékfejlesztéseknek a biztosítása;

az orvostechnikai eszközök és rendszerek minőségének, biztonságának és hatékonyságának figyelése és javítása;

frissítések validálása, valamint a Merlin.net és/vagy a kapcsolódó mobilalkalmazások biztonságának és
biztonságosságának megőrzése;

szélesebb körű elemzések végzése a nyilvánosságra tartozó, rendszerszintű közegészségügyi problémák észlelésére;

orvostechnikai eszközök kutatása, fejlesztése és tesztelése, beleértve új és meglévő tulajdonságokat és funkciókat is,
valamint a Merlin.net és a kapcsolódó mobilalkalmazások tesztelése és jobbítása a termékfejlesztés érdekében;
valamint

ahol egyéb okból előírja a törvény, beleértve valamely illetékes hatóság, bűnüldöző szerv, kormányza� hatóság
felkérésére való reagálás, nemzetbiztonsági vagy járványügyi probléma kezelése, bírósági eljárás, bírósági végzés,
kormányza� felkérés vagy jogi eljárásra való felkérés mia�, valamint a vásárlóink, a közvélemény, az Abbo� vagy mások
biztonságának, jogainak vagy tulajdonának védelme érdekében; valamint abban az esetben, ahol úgy gondoljuk,
bizonyos illegális tevékenységek, vélelmeze� csalás, bármely személy biztonságát érintő lehetséges fenyegetések, a
jelen Adatvédelmi tájékoztató megsértései vagy minket érintő perekben bizonyítékként szükség van a kivizsgálásra,
megelőzésre vagy lépések megtételére.

 
A „személyazonosításra alkalmatlanná tesz” és „álnevesít” kifejezést felcserélhető módon használjuk. Az Amerikai Egyesült
Államok egészségbiztosítási hordozhatóságról szóló törvénye (HIPAA) a személyazonosításra alkalmatlanná te� adatokat úgy
írja le, mint olyan adatokat, ahol „nincs észszerű alapja annak, hogy azt higgyük, az információk felhasználhatók egy személy
azonosítására”. Az EU általános adatvédelmi rendelete (2016/679) (GDPR) az „álnevesítést” úgy határozza meg, mint „a
személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már
nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik”. Az anonimizált adatok olyan
információk, amelyek nem köthetők személyhez, és amelyekből nem azonosítható egy személy, és ez a fajta adat általában az
adatvédelmi törvények hatályán kívül esik.
 



A GDPR rendele�el kapcsolatos további információkat az alábbi szakaszban talál: +Európai Gazdasági Térség, Egyesült
Királyság, Kajmán-szigetek, Svájc és Thaiföld.

+Kutatás
Amikor a vonatkozó törvények előírják, a kezelőorvosa megszerzi Öntől a kifejeze� beleegyezését, hogy személyazonosításra
alkalmatlanná tegye vagy álnevesítse, összesítse és/vagy anonimizálja a személyes adatait korlátozo� célú kutatások
végzéséhez. 

A kutatási célra felhasznált adatkészlet nem fogja tartalmazni a nevét, lakcímét, telefonszámát vagy e-mail-címét. Lépéseket
teszünk annak biztosítása érdekében, hogy ne legyen annak észszerű alapja, hogy a személyazonosításra alkalmatlanná te�
vagy álnevesíte� adatok felhasználhatók legyenek az Ön személyének azonosítására. A kutatáshoz használt adatok
tartalmazhatják az ICM-készülék �pusát és sorozatszámát, a beültetés dátuma és a későbbi vizitek dátuma közö�
időintervallumokat, a beültetés dátumát és a demográfiai adatokat, például a lakóhelyet és az életkort.

A személyazonosításra alkalmatlanná te� vagy álnevesíte�, valamint összesíte�, sta�sz�kai és/vagy anonimizált adatokat a
következő célokra használjuk fel a kutatásban:

a kardiális készülékeink és orvostechnikai eszközeink és rendszereink minőségének, biztonságának és hatékonyságának
javítása, valamint szívbetegségek innova�v és hatékony kezelésének fejlesztése a közegészségügy érdekében;

kutatások lefolytatása, sta�sz�kai célok és elemzések érdekében, valamint harmadik fél kutatóknak, egészségügyi
intézményeknek vagy szakembereknek, illetve egészségügyi hatóságoknak való átadása;

a Szolgáltatások hatékonyságának felmérése, valamint annak megismerése, hogyan biztosítják és használják azokat;

a Szolgáltatások működésének és frissítésének értékelése, beleértve az ilyen szolgáltatások biztonságának és
biztonságosságának ellenőrzését és javítását;

orvostechnikai eszközök kutatása, fejlesztése és tesztelése, beleértve az új és meglévő tulajdonságokat és funkciókat is,
valamint a Szolgáltatások és orvostechnikai eszközeink tesztelése és jobbá tétele a termékfejlesztés érdekében,
adatelemzés, sta�sz�kai és felmérési célokból; valamint

a közegészségügy területén közérdekből, beleértve azt az esetet is, amikor a Szolgáltatások és orvostechnikai eszközök
árát visszatérí�k, vagy egyéb társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy állami finanszírozási támogatásból fedezik.

Ha felkérték, hogy vegyen részt egy klinikai vizsgálatban, és ahol ezt a jogszabályok előírják, meg fogják kérni, hogy írjon alá
egy külön tájékoztatás utáni beleegyezést a vizsgálóhelyen, mielő� részt vesz az ilyen vizsgálatban, és a részvétele teljesen
önkéntes.  Az ebben a szakaszban szereplő kutatás nem kapcsolódik klinikai vizsgála� részvételhez.

A GDPR rendele�el kapcsolatos további információkat az alábbi szakaszban talál: +Európai Gazdasági Térség, Egyesült
Királyság, Kajmán-szigetek, Svájc és Thaiföld.

+A személyes adatok megőrzése

Az ICM-készülékéből gyűjtö� adatokat legfeljebb hét (7) évig őrizzük meg a legfrissebb adatátviteltől számítva (ez az ICM-
készülék és/vagy az Alkalmazás legutolsó használatának dátuma), kivéve, ha erről a törvény másként rendelkezik.

Az +Adatai törlése a Merlin.net hálózatról című szakasz ismerte�, hogyan kérhe� meg kezelőorvosát vagy a rendelőt, hogy
töröljék adatait a Merlin.net beteggondozó hálózatából.

+A személyes adatok általunk történő közzététele

A személyes adatait a következők szerint oszthatjuk meg:

Harmadik szolgáltató felekkel kizárólag abból a célból osztjuk meg a személyes adatokat, hogy a Szolgáltatást
biztosítsák, fenntartsák, a tárhelyét biztosítsák, valamint támogassák. Például amikor átadjuk az Ön személyes adatait
harmadik fél szolgáltatóknak, hogy segítsenek nekünk a Szolgáltatások biztosításában, számukra is előírás az Ön
személyes adatainak �tokban tartása és védelme, és azokat csak a szükséges minimális mértékben használhatják fel.

Amennyiben lehetséges, az Abbo� harmadik fél szolgáltatókat vesz igénybe a rendszerhibák jelentése érdekében, ezzel
is támogatva és fejlesztve a Szolgáltatásokat, és ilyen esetekben a harmadik feleknek továbbíto� információk nem
fogják tartalmazni az Ön személyes adatait.

Az Android a helymeghatározási szolgáltatások engedélyezését igényli ahhoz, hogy az alkalmazásokat Bluetooth®1-
eszközökkel kapcsolhassa össze. A Google helymeghatározási szolgáltatásai közé tartoznak a felhasználó pontos



helyadatainak gyűjtése, ideértve a GPS-jeleket, a készülék érzékelőitől származó adatokat, a Wi-Fi hozzáférési
pontokat, valamint a mobiltornyok azonosító adatait. Ezeket az információkat a Google gyűj�, ha a felhasználó
engedélyt ad a helyadataihoz való hozzáféréshez.  A Google ezen adatokkal kapcsolatos adatvédelmi gyakorlatára
vonatkozó további információkért, kérjük, tekintse meg az Android támogató weboldalát. Mi nem fogjuk felhasználni a
Google helymeghatározási szolgáltatásaiból származó személyes adatait.

Nem fogjuk eladni vagy licencbe adni az Ön személyes adatait harmadik felek számára, kivéve a termékvonal vagy
részleg eladása, összevonása vagy átruházása esetén, így a vásárló tovább tudja biztosítani Önnek a Szolgáltatást. A
kétségek elkerülése érdekében: soha nem fogjuk eladni az Ön személyes adatait harmadik feleknek üzle� célokból.

A személyazonosításra alkalmatlanná te�, álnevesíte�, összevont és/vagy anonimizált adatokat megoszthatjuk a
társvállalatainkkal, az Ön kezelőorvosával vagy a rendelővel, harmadik fél kutatókkal és a nemze� egészségügyi
hatóságokkal vagy biztosítókkal, hogy bizonyítsuk a Szolgáltatások hatékonyságát, valamint ha ez az egészségügyi
finanszírozáshoz szükséges. Ezt az információt nem az Ön személy szerin� azonosítására használják fel.

Fenntartjuk a jogot, hogy átadjuk az Ön személyes adatait kormányza� hatóságoktól érkező felhatalmazo� adatkérések
esetén, nemzetbiztonságot érintő problémák esetén, valamint ha a törvények egyéb módon előírják. Továbbá ahol
engedélyezik vagy előírják a törvények, átadhatjuk az általunk Öntől gyűjtö� információkat, ahol úgy gondoljuk,
bizonyos illegális tevékenységek, vélelmeze� csalás, bármely személy biztonságát érintő lehetséges fenyegetések, a
jelen Adatvédelmi tájékoztató megsértései vagy minket érintő perekben bizonyítékként szükség van a kivizsgálásra,
megelőzésre vagy lépések megtételére. A személyes adatai más országok törvénykezésének hatálya alá eshetnek, és
esetlegesen hozzáférhetnek más országok kormányai, bíróságai, bűnüldöző szervei és szabályozó hatóságai.

+A személyes adatok biztonsága

Az Abbo� megfelelő biztonsági funkciókat építe� a Szolgáltatásba, ezek védik az Ön személyes adatait a véletlen vagy
törvénybe ütköző megsemmisítéssel, a véletlen adatvesztéssel, a módosítással, a kiadással vagy a hozzáféréssel szemben.

Az ICM-készülékből érkező adatokat a rendszer átvitel elő� �tkosítja, így biztosítva a védelmüket és a bizalmas kezelésüket. A
Szolgáltatásokban különféle biztonsági funkciók gondoskodnak arról, hogy az Ön betegprofiljában szereplő adatokhoz
illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, és azokat ne adhassák ki. Az Ön betegprofiljához kizárólag azok a személyek
férhetnek hozzá – kizárólag egyedi azonosító és jelszó megadásával –, akiknek az Ön kezelőorvosa vagy a rendelő engedélyt
ado� erre, beleértve a saját személyzetük felhatalmazo� tagjait is. Az Abbo� számos biztonsági és hozzáférési szabályozást
vezete� be, amelyek biztosítják azt, hogy az Abbo� vállalaton belül kizárólag felhatalmazo� személyek férhessenek hozzá az
álnevesíte�, összevont és személyazonosításra alkalmatlanná te� adatokhoz.

Bluetooth®1 4.0 vagy frissebb vezeték nélküli technológiát alkalmazunk különböző személyesadat-készletek továbbítására az
orvostechnikai eszközök és az iOS- vagy Android-eszközök közö�. Az Ön ICM-készülékéből származó, mérésekhez kapcsolódó
adatok továbbítása Bluetooth technológiával történik.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltatások a rendszeres karbantartások ideje ala� elérhetetlenek lehetnek.

+A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása

A Szolgáltatások által gyűjtö� adatok célhelye és tárolási helye az Amerikai Egyesült Államok. Előfordulhat, hogy az Amerikai
Egyesült Államok adatvédelmi törvényei nem biztosítanak az Európai Unió, Egyesült Királyság, Svájc vagy az Ön országa
megfelelő törvényeivel azonos mértékű védelmet a személyes adatok számára.  Az Ön személyes adatait az európai uniós és
svájci általános szerződési feltételek alapján továbbítják.  Ön ezenkívül kifejeze�en hozzájárul személyes adatainak az Abbo�
Amerikai Egyesült Államokban található szervereire történő továbbításához.

Ha közvetlenül felkeres minket és műszaki segítséget kér, akkor a személyes adatait (beleértve az egészségével kapcsolatos
adatokat) elérhetővé tehetjük a távoli ellátócsapatok számára az Amerikai Egyesült Államokban, az Európai Unióban vagy
Malajziában (a Malajziába továbbítás nem vonatkozik az Európai Unió, az Egyesült Királyság és Svájc lakosaira).  Az Abbo�
vállalaton belüli ada�ovábbításait megfelelő biztonságot nyújtó ada�ovábbítási egyezmény szabályozza.
 
A JELEN ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL, ILLETVE AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS A BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
ELFOGADÁSÁVAL TÁJÉKOZTATJUK A SZEMÉLYES ADATAI ILYEN TOVÁBBÍTÁSÁRÓL AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBA,
SVÉDORSZÁGBA ÉS/VAGY MALAJZIÁBA (A MALAJZIÁBA TOVÁBBÍTÁS NEM VONATKOZIK AZ EURÓPAI UNIÓ, AZ EGYESÜLT
KIRÁLYSÁG ÉS SVÁJC LAKOSAIRA), VALAMINT A SZEMÉLYES ADATAIHOZ, BELEÉRTVE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATAIHOZ VALÓ
HOZZÁFÉRÉSRŐL, AMELYEKRE KIVÉTELES KÖRÜLMÉNYEK ESETÉN LEHET SZÜKSÉGÜNK, HOGY REAGÁLHASSUNK AZ ÖN
VAGY KEZELŐORVOSA TÁMOGATÁSI KÉRÉSÉRE. EZEK AZ ORSZÁGOK NEM FELTÉTLENÜL BIZTOSÍTANAK A SZEMÉLYES
ADATAINAK AZ ÖN LAKÓHELYÉN ÉRVÉNYES ADATVÉDELMI JOGSZABÁLYOKKAL MEGEGYEZŐ SZINTŰ VÉDELMET.



 
+Hogyan küld az Abbo� marke�ng- és egyéb anyagokat?

Nem fogunk Önnek szándékosan reklám- és marke�ngcélú információkat küldeni, hacsak nem dönt úgy, hogy szeretne kapni
ilyen témájú értesítéseket tőlünk az egyéb termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban.  
 
Sem az Abbo�, sem a társvállalatai vagy licencpartnerei nem fognak reklám- vagy kereskedelmi célú információkat küldeni a
gyermekeknek.
 
Nem fogjuk eladni az Ön személyes adatait harmadik feleknek direkt marke�ng célra.
 
Megjegyzendő, hogy nem marke�ngcélú információkat küldhetünk a szükséges Alkalmazás- és szolgáltatásfrissítésekről vagy a
termékbiztonságot érintő problémákról.
 
+Hogyan védi az Abbo� a gyermekek adatait?

A gyermekek adatait nem vihe� be a kezelőorvos vagy a rendelő a Merlin.net rendszerbe. A szülő/gondviselő bármikor
leállíthatja a gyermek személyes adatainak, beleértve az egészségügyi adatainak gyűjtését, ha felveszi a kapcsolatot a
kezelőorvossal vagy a rendelővel, és kéri a felhasználói fiók törlését. Ez a lépés törli a gyermek Merlin.net-fiókját, azonban az
összesíte� és személyazonosításra alkalmatlanná te� adatokat megőrizzük, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően
szükség lehet egyes személyes adatok megőrzésére.

+Hogyan férhetnek hozzá az egyes felhasználók a személyes adataikhoz, és hogyan helyesbíthe�k
azokat; az Ön jogai

A valamennyi adat védelmét érintő jogok gyakorlása érdekében először fel kell vennie a kapcsolatot a kezelőorvosával vagy a
rendelővel. Az Ön ICM-készülékéből már feltöltö� mérési adatokat nem áll módunkban kijavítani vagy kiegészíteni.

A lakóhelyétől függően jogában állhatnak a következők: (a) hozzáférhet az Önről tárolt személyes adatokhoz; (b) kérhe� az
Önről általunk tárolt, pontatlan személyes adatok helyesbítését; (c) töröltethe� az Önről általunk tárolt személyes adatokat;
(d) korlátozhatja az Önről általunk tárolt személyes adatainak felhasználását; (e) �ltakozhat az Önről általunk tárolt személyes
adatok feldolgozása ellen; és/vagy (f) megkaphatja azon személyes adatait strukturált, gyakran használt, gép által olvasható
formátumban, amelyeket a beleegyezése értelmében ado� át nekünk, illetve kérhe� annak elju�atását egy másik vállalathoz.
Tájékoztatjuk, hogy az Abbo� számára nincs előírva törvényileg, hogy olyan rendszereket alkalmazzon vagy tartson fenn,
amelyek más vállalatok rendszereivel kompa�bilisek. Az Abbo� nem feltétlenül képes közvetlenül elju�atni a személyes
adatait más vállalatnak.

A gyermekeknek is jogában állhat hozzáférni a róluk tárolt személyes adatokhoz. Amikor egy gyermek
szülőjétől/gondviselőjétől kérés érkezik a gyermek személyes adataihoz való hozzáférés érdekében, válaszolhatunk közvetlenül
a gyermek szülőjének/gondviselőjének, vagy kérhetjük, hogy vegyék fel a kapcsolatos a gyermek kezelőorvosával vagy
rendelőjével. Mindig megpróbáljuk azonosítani a gyermek adataihoz való hozzáférést kérő fél személyazonosságát, legyen az a
gyermek maga vagy egy szülő vagy gondozó.

Ha gyakorolni szeretné ezen jogait, először vegye fel a kapcsolatot a kezelőorvosával vagy a rendelővel, aki/amely az Ön
személyes adatainak kezelője abból a célból, hogy biztosítsa az Ön egészségügyi ellátását. Abban az esetben, ha mi vagyunk
személyes adatai kezelője, felvehe� velünk is a kapcsolatot a +Kapcsola�elvétel című szakaszban feltüntete� módokon.

+Adatai törlése a Merlin.net hálózatról

Ha beülte�ek Önbe egy ICM-készüléket, kezelőorvosa csak a Merlin.net hálózatán keresztül tudja figyelemmel kísérni az Ön
állapotát. Ezért ha úgy dönt, hogy nem regisztrál a Merlin.net rendszerbe, akkor a kezelőorvosa nem feltétlenül lesz képes
ellenőrizni az állapotát és kezelni Önt.
 
Ha töröltetni szeretné az adatait a Merlin.net rendszerből, ezt úgy tudja megtenni, ha felveszi a kapcsolatot a kezelőorvosával
vagy a rendelővel. Ha úgy kéri adatai törlését a Merlin.net rendszerből, hogy Ön még használja az ICM-készüléket, a
kezelőorvosa nem lesz képes távolról ellenőrizni az Ön szívritmusát. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a kezelőorvosa vagy a
rendelő törli az Ön adatait a Merlin.net rendszerből, akkor is megőrizzük az összesíte� és személyazonosításra alkalmatlanná
te� adatait, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükség lehet bizonyos személyes adatai megőrzésére is.

+Kapcsola�elvétel



Ha kérdése, aggálya vagy panasza van személyes adatainak az Ön egészségügyi ellátása céljából történő feldolgozásával
kapcsolatban, vagy szeretné gyakorolni az adatvédelemmel kapcsolatos jogait, forduljon közvetlenül kezelőorvosához vagy a
rendelőhöz. 
 
Ha kérdése, megjegyzése vagy panasza van adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
Contact Us (Kapcsola�elvétel) hivatkozásra ka�ntva az egyik weboldalunkon, vagy írjon e-mailt erre a címre:
cnprivacy@abbo�.com. További lehetőségként írhat is nekünk az alábbi címzéssel:
 
Címze�:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Az EGT, Egyesült Királyság és Svájc felhasználói a régiónak megfelelő szakaszban találják a további kapcsola�elvételi adatokat.
 
Brazíliában élő felhasználók figyelmébe: Ha kérdése, megjegyzése vagy panasza van adatvédelmi gyakorlatunkkal
kapcsolatban, vagy szeretne élni a +Hogyan férhetnek hozzá az egyes felhasználók a személyes adataikhoz, és hogyan
helyesbíthe�k azokat; az Ön jogai című szakaszban ismertete� jogaival, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot a Contact Us
(Kapcsola�elvétel) hivatkozásra ka�ntva az egyik weboldalunkon, vagy írjon e-mailt helyi adatvédelmi biztosunknak (Juliana
Ruggiero) erre a címre: privacybrasil@abbo�.com. További lehetőségként írhat is nekünk az alábbi címzéssel:
 
Címze�: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566–905
 
 
A nekünk címze� megkeresésekben tüntesse fel az Alkalmazásban történő regisztrációhoz használt e-mail-címet, valamint a
kérés részletes magyarázatát.
 
+A jelen Adatvédelmi tájékoztató módosításai

Ezt az Adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk. Ha alapvető változtatásokat eszközölünk az adatvédelmi
gyakorlatunkban, akkor az Adatvédelmi tájékoztató egy frissíte� változata tükrözni fogja ezeket a változtatásokat. E-mailben
vagy az Alkalmazás legközelebbi használatakor az Alkalmazáson keresztül figyelmeztetést fog kapni az Adatvédelmi tájékoztató
frissítéseiről.

A törvényes jogait meg nem sértve fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül frissítsük és kiegészítsük ezt az
Adatvédelmi tájékoztatót olyan mértékben, amely nem változtatja meg az Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatvédelmi
gyakorlatot, annak érdekében, hogy az tükrözze a technológiai fejlődést, a jogi és szabályozási változásokat, illetve a helyes
üzle� gyakorlatot.

+ORSZÁGSPECIFIKUS RENDELKEZÉSEK

+Amerikai Egyesült Államok

Az Abbo� az Ön kezelőorvosának üzle� partnereként működik, amikor a Health Insurance Portability and Accountability Act
(az egészségbiztosítás hordozhatóságáról és elszámolási köteleze�ségéről szóló törvény) rendelkezéseinek és az arra
vonatkozó végrehajtási rendeleteknek megfelelően (együ�esen: „HIPAA”) elérhetővé teszi az Ön számára ezt az Alkalmazást.
Ennek eredményeképpen az Alkalmazás segítségével gyűjtö� személyes adatok, többek közö� az egészségügyi adatok is, a
HIPAA hatálya alá esnek, és az üzle� partnerünk köteleze�ségei szerint és a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban és beleegyező
nyilatkozatban feltüntete� módon felhasználhatjuk és közzétehetjük az Ön személyes adatait.

+Kalifornia

A Kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83 paragrafusa engedélyezi Kalifornia állam lakosainak, hogy bizonyos vállalatoktól,
amelyekkel a kaliforniai lakos üzle� kapcsolatba került, elkérje azon harmadik felek listáját, amelyekkel a vállalat a közvetlenül
megelőző naptári évben direkt marke�ng célból megoszto� személyazonosításra alkalmas információkat. Az Abbo� minden
naptári évben csupán egyszer köteles reagálni az ügyfélmegkeresésekre. Ha ilyen kérése van, küldjön levelet a következő
címre: Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  A kérésében, kérjük, igazolja, hogy kaliforniai
lakos, és adja meg az aktuális kaliforniai címét válaszcímként. Tájékoztatjuk, hogy nem az összes adat kiadását fedik le a
kaliforniai adatvédelmi törvények, és csak azokat fogjuk belevenni a válaszunkba, amelyeket lefedik.
 
Ha kérdése van az Abbo� California Consumer Privacy Act (kaliforniai ügyféladat-védelmi törvény, CCPA) rendelkezéseinek
való megfelelőségével, valamint a CCPA szerint Önt megillető jogokkal kapcsolatban, látogasson el a



h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html weboldalra.
 
+Argen�na

A 25.326-os számú törvény felügyelő szerveként a Public Informa�on Access Agency (Nyilvános Információkhoz Való
Hozzáférési Ügynökség) hatáskörébe tartozik minden olyan vád és panasz, amelyet olyanok te�ek, akiknek a személyes adatok
védelmében érvényben lévő törvények szerin� jogai sérültek.
 
+Ausztrália

Ha panaszt szeretne tenni az Adatvédelmi törvény, az Australian Privacy Principle (Ausztrál adatvédelmi alapelv, APPs) vagy
egy ránk vonatkozó adatvédelmi törvény megsértése mia�, vagy ha valamilyen kérdése vagy aggálya van az Adatvédelmi
tájékoztatóval vagy személyes adatai általunk való kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fen�
elérhetőségek valamelyikén, hogy megtehessük a megfelelő lépéseket a helyzet kivizsgálása és az Önnek történő válaszadás
érdekében.
Ha ezt követően nem elégede� a válaszunkkal, panaszt nyújthat be az adatbiztosi hivatalhoz. A vonatkozó
panasznyomtatványokat a h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints webhelyen találja, vagy vegye fel a kapcsolatot
az adatbiztosi hivatallal. Várhatóan nem adjuk át a személyes adatait a tengeren túlra, kivéve, ha az 1988. évi Privacy Act
(adatvédelmi törvény) (Cth) azt lehetővé teszi, és hacsak írásban másról nem tájékoztatjuk. A személyes adatait továbbíthatjuk
az Amerikai Egyesült Államokba. Beleegyezését adja ebbe az adatközlésbe, és mivel beleegyezését adja, az Australian Privacy
Principle (Ausztrál adatvédelmi alapelv) 8.1 pontja már nem érvényes, és nem szükséges megtennünk az észszerű lépéseket
annak biztosítására, hogy a tengerentúli címze� ne sértse meg az APPs előírásait ezen adatokkal kapcsolatban.
 
+Brazília

Amennyiben a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítása esetén ismét szükséges a beleegyezése, a megado� elérhetőségeken
értesíteni fogjuk Önt erről.
 
Beleegyezés: Annak érdekében, hogy feldolgozhassuk személyes egészségügyi adatait, és Ön használhassa az Alkalmazást,
bele kell egyeznie abba, hogy az Abbo� feldolgozhassa az Ön adatait. Bármikor visszavonhatja a beleegyezését, ha ír
nekünk a privacy@abbo�.com címre.
 
A személyes adatai feldolgozásának jogi alapja: Az Abbo� a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) című dokumentumban
foglalt jogi alap értelmében dolgozza fel az Ön adatait:

Amikor fiókot hoz létre az Alkalmazásban, Ön beleegyezik abba, hogy feldolgozzuk egészségügyi adatait, és tároljuk a
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat;

Amikor felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgála�al, Ön beleegyezik abba, hogy szükség esetén feldolgozzuk az
egészségügyi adatait azért, hogy megválaszolhassuk a kérdéseit, vagy reagálhassunk támogatási kérésére, például
megoldjuk a teljesítménnyel kapcsolatos problémákat, vagy szükség esetén megoszthassuk adatait harmadik fél
feldolgozókkal a szolgáltatási problémák elhárítása érdekében.

Amikor szükség esetén megosztja velünk diagnosz�kai/problémamegoldási adatait (beleértve az egészségügyi adatait
is) mobileszközéről az Alkalmazáson keresztül, akkor beleegyezik abba, hogy reagálhatunk támogatási kérésére,
például diagnosz�kai kérésre vagy a teljesítménnyel kapcsolatos egyéb problémák megoldására.

Beleegyezik abba, hogy megoszthassuk személyes adatait, beleértve egészségügyi adatait is, harmadik fél
partnerekkel.

Az Abbo� jogos üzle� érdeke és beleegyezése, amikor személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, álnevesítjük,
összesítjük és/vagy anonimizáljuk adatait, hogy jobban megértsük, hogyan használja Szolgáltatásainkat.

Az Ön jogai: Ha gyakorolni szeretné a +Hogyan férhetnek hozzá az egyes felhasználók a személyes adataikhoz, és hogyan
helyesbíthe�k azokat; az Ön jogai című szakaszban ismertete� jogainak valamelyikét, és ezért felveszi velünk a kapcsolatot,
kérjük, az e-mail címsorát ennek megfelelően töltse ki (példa: „Helyesbítés kérése” vagy „Hozzáférés kérése”, vagy ado�
esetben más jog feltüntetése az e-mail címsorában). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kellő időben,
vagy legalábbis a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően megválaszoljuk az észszerű kéréseket. Jogában áll panaszt tenni a
helyi adatvédelmi hatóságnál, ha nem elégede� a személyes adatai Abbo� általi feldolgozásával.
 
+Kína (kivéve Hongkong, Makaó és Tajvan)



Ezen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és a beleegyezésével úgy tekintjük, hogy tájékozódo�, és kifejeze�en
beleegyeze� személyes adatai gyűjtésébe, beleértve a személyi azonosító számának és az egészségével kapcsolatos adatoknak
a gyűjtésébe és a személyes adatok felhasználásába a jelen dokumentumban foglaltak szerint.  A 14 év ala� felhasználók
beleegyezését a gondviselőjüknek kell megadnia. Ha észrevesszük, hogy 14 év ala� kiskorú adatait is begyűjtö�ük a
gondviselője beleegyezése nélkül, megkíséreljük a vonatkozó adatok törlését a lehető leghamarabb.  Bármikor visszavonhatja
a beleegyezését, ha felveszi a kapcsolatot a kezelőorvosával. Tudnia kell arról, hogy ha visszavonja a beleegyezését, az érin� a
kezelőorvosának azon képességét, hogy távolról ellenőrizze a készülékét, és ez befolyásolhatja a kezelését.  Ha visszavonja a
beleegyezését, az Abbo� megőrzi az összesíte� és személyazonosításra alkalmatlanná te� adatait, valamint a jogszabályi
előírásoknak megfelelően szükség lehet egyes személyes adatai megőrzésére is.

 
Jogilag nem vagyunk kötelesek bizonyos körülmények közö� beleegyezést szerezni a személyes adatainak, beleértve az
egészségügyi adatainak felhasználásához, ha a személyes adatainak, beleértve az egészségügyi adatainak gyűjtése:

a törvények és rendeletek által előírt kötelességek teljesítésével kapcsolatos;

közvetlenül a nemzetbiztonsággal vagy nemzetvédelemmel kapcsolatos;

közvetlenül a közbiztonsággal, közegészségüggyel vagy jelentős közérdekkel kapcsolatos;

közvetlenül bűnügyi nyomozással, büntetőeljárással vagy -tárgyalással, illetve ítélet végrehajtásával stb. kapcsolatos;

alapvető személyi jogok védelméhez szükséges (például élet- és tulajdonvédelem), ahol a beleegyezés megszerzése
kivitelezhetetlen lenne;

olyan személyes adatnál történik, amelyet Ön, a betegei vagy azok gondviselői (14 éven aluli gyermekek esetében)
nyilvánosságra hoztak;

olyan személyes adatnál történik, amelyet törvényes nyilvános forrásból szereztünk be, például igazolt hírforrás vagy
szabadon elérhető kormányza� adatok;

egy szerződés aláírásához és végrehajtásához szükséges, amint azt Ön, a betege vagy annak gondviselője – ha a beteg
14 év ala� – kérte; valamint

a termék vagy biztosíto� szolgáltatások biztonságának és stabilitásának fenntartásához szükséges, például a termék
vagy szolgáltatások technikai problémáinak felfedezése és megoldása.

Az Adatvédelmi tájékoztató által biztosíto� egyéb jogok melle� a következő további jogokkal rendelkezik:

Tiltakozáshoz való jog olyan döntés esetén, amely kizárólag automa�kus feldolgozás útján születe�. Jogában áll
bizonyos körülmények esetén nem elfogadni egy döntés hatályát, ha az kizárólag automa�kus feldolgozás alapján,
emberi közreműködés nélkül születe�.

Ha kérdése van, vagy ezen jogainak valamelyikét kívánja gyakorolni a személyes adataival, beleértve az egészségügyi adataival
kapcsolatban, kérjük, először a kezelőorvosát keresse fel. Ha velünk veszi fel a kapcsolatot, akkor a kezelőorvosával
együ�működve, a legjobb tudásunk szerint, kellő időben válaszolunk az összes észszerű kérésre, a vonatkozó jogi előírásoknak
megfelelően. Észszerű adminisztrációs díjat számíthatunk fel a 3 hónapon belüli, megismételt kérések esetén. Ha a jelen
Adatvédelmi tájékoztató jelentősen módosul, nyilvánosan bejelentve közzétehetjük a kiegészítéseket.
 
A jogainak gyakorlásának nekünk címze� kéréseit nem feltétlenül dolgozzuk fel, ha azok észszerűtlenek vagy ismétlődők. Nem
fogjuk tudni feldolgozni a kérését, ha:

a kérése a vonatkozó törvények vagy rendeletek szerin� köteleze�ségünkkel kapcsolatos;

a kérése közvetlenül a nemzetbiztonsággal vagy nemzetvédelemmel kapcsolatos;

a kérése közvetlenül a közbiztonsággal, közegészségüggyel vagy jelentős közérdekkel kapcsolatos;

a kérése közvetlenül bűnügyi nyomozással, büntetőeljárással vagy bírói határoza�al, illetve ítélet végrehajtásával
kapcsolatos;

kellő bizonyíték támasztja alá, hogy a kérést rosszindulatból vagy a jogával visszaélve teszi;

a kérésére a válaszadás súlyos kárt okozna az Ön vagy más személyek vagy szervezetek jogos érdekeiben; valamint

a kérése üzle� �tkokat érint.

Hacsak nem jogilag vagy a kérése alapján szükséges a törlés, az Abbo� megőrzi az Öntől kapo� összes személyes adatot,
beleértve az egészségügyi adatokat abból a célból, hogy az Alkalmazást és az Abbo� kardiális termékeket használó betegek
számára jobbítsuk a kezelési útmutatást.



 
Az általunk Kínában (kivéve Hongkong, Makaó és Tajvan) létrehozo� és gyűjtö� személyes adatokat, beleértve az
egészségügyi adatokat is, Kínában (kivéve Hongkong, Makaó és Tajvan) tároljuk. Mivel az Abbo� globálisan működik, a
személyes adatait továbbíthatják Kínán (kivéve Hongkong, Makaó és Tajvan) kívülre, és azokhoz hozzáférhetnek Kínán (kivéve
Hongkong, Makaó és Tajvan) kívül.

 
Á�ogó biztonsági programot veze�ünk be, amely teljesen megfelel az érvényben lévő jogszabályoknak és iparági gyakorlatnak
a személyes adatok, beleértve az egészségügyi adatok védelme tekintetében. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak
érdekében, hogy ne gyűjtsünk olyan személyes adatokat, beleértve egészségügyi adatokat is, amelyek irrelevánsak a jelen
Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő célok szempontjából, és a személyes adatokat, beleértve az egészségügyi adatokat is,
csak az i� feltüntete� vagy a törvényileg megkövetelt megőrzési időtartamig fogjuk megőrizni. Frissítjük és közöljük a
biztonsági kockázatokat és a személyes adatok biztonsági hatásfelmérést, amint a vonatkozó törvények előírják.
 
Ha biztonsági incidens történik a személyes adataival, beleértve az egészségügyi adataival kapcsolatban, a törvényi
előírásoknak megfelelően, időben tájékoztatni fogjuk e-mailben vagy más elérhető kapcsola�artási adat segítségével,
általános információkat adva az incidensről és annak lehetséges hatásairól, a megte� és későbbi javító intézkedésekről,
valamint javaslatokat teszünk arra, hogy mit tegyen a kockázat csökkentésére és a hatások helyreállítására. Az ilyen
incidenseket és a helyreállításért te� lépéseket az előírás szerint bejelenthetjük a szabályozó hatóságnak.
 
+Európai Gazdasági Térség, Egyesült Királyság, Kajmán-szigetek, Svájc és Thaiföld

Személyes adatait ada�eldolgozóként dolgozzuk fel, amikor Szolgáltatásainkat kezelőorvosának vagy a rendelőnek biztosítjuk,
és hozzáférhetünk egészségügyi adataihoz, hogy műszaki támogatást és ügyfélszolgálatot biztosítsuk kezelőorvosa vagy a
rendelő számára. 
 
A személyes adatai feldolgozásának jogi alapja: Az Abbo� adatkezelőként a személyes adatait, beleértve az egészségügyi
adatait az alábbi jogi alapokkal dolgozza fel, amint a GDPR leírja:

ahogy ahhoz szükséges, hogy a kezelőorvosát segítse az orvosi diagnózis felállításában, a velünk kötö� szerződésének
megfelelően, valamint ahhoz, hogy a szerződés teljesítéséhez biztosítsák Önnek az Alkalmazást a Végfelhasználói
licencszerződés (EULA) szerint;

az Ön beleegyezése, és amint az szükséges a szerződés (a Végfelhasználói licencszerződés) teljesítéséhez, hogy
nyilvántartsuk az Abbo�-tal történő kapcsola�elvételét, amikor közvetlenül az Abbo� vállalathoz fordul; és

amint a Szolgáltatás nyújtásához szükséges a kezelőorvosa számára a vele kötö� szerződésünk szerint, beleértve az
ügyfélszolgálatot is;

amint a Szolgáltatás nyújtásához szükséges a kezelőorvosa számára a vele kötö� szerződésünk szerint, valamint
közegészségügyi közérdekből, ahol az orvostechnikai eszközök használatára és besorolására – beleértve az
orvostechnikai eszközök forgalomba hozatal utáni figyelemmel kísérését –, minőségkezelésre – beleértve a
termékfejlesztést és -jobbítást –, biztonságra, teljesítményre és vigilanciára vonatkozó, EU-s vagy nemze� jogszabályok
előírják;

amint erre szükség van jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében; valamint

amint ez egyéb okból szükséges jelentős közérdek mia�, amint a vonatkozó törvények előírják.

Ha a kezelőorvosa létrehozo� egy betegprofilt Önnek a Merlin.net rendszerben, akkor Ön a kifejeze� beleegyezését adta
abba, hogy az Abbo� kutatás céljából személyazonosításra alkalmatlanná tegye, álnevesítse, összevonja és/vagy anonimizálja
az Ön személyes információit. A személyazonosításra alkalmatlanná te� vagy álnevesíte�, valamint összesíte�, sta�sz�kai
és/vagy anonimizált adatokat a következő célokra használjuk fel a kutatásban:

közegészségügyi közérdekből a Készülékeink és rendszereink minőségének, biztonságának és hatékonyságának javítása,
valamint a szívbetegségek innova�v és hatásos kezelésének fejlesztése érdekében;

kutatások lefolytatása, sta�sz�kai célok és elemzések érdekében, valamint harmadik fél kutatóknak, egészségügyi
intézményeknek vagy szakembereknek, illetve egészségügyi hatóságoknak való átadása;

az Abbo� jogos üzle� érdekéből a Szolgáltatások hatékonyságának felmérése, valamint annak megismerése céljából,
hogyan biztosítják és használják azokat;

az Abbo� jogos üzle� érdekéből a Szolgáltatások működésének és frissítésének értékelése céljából, beleértve az ilyen
szolgáltatások biztonságának és biztonságosságának ellenőrzését és javítását;



Készülékek kutatása, fejlesztése és tesztelése, beleértve új és meglévő tulajdonságokat és funkciókat is, valamint a
Szolgáltatások és Készülékek tesztelése és jobbítása a termékfejlesztés érdekében, adatelemzés, sta�sz�kai és
felmérési célokból; valamint

a közegészségügy területén közérdekből, beleértve ahol a Szolgáltatások és Készülékek árát visszatérí�k vagy egyéb
társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy állami finanszírozási támogatásból fedezik.

További információt a következő szakaszban talál: +Kutatás.
 
Továbbá a személyes adatait ada�eldolgozóként dolgozzuk fel, és ezt a kezelőorvosa nevében tesszük. A kezelőorvosa az
alábbi, európai uniós vagy nemze� jogi alapon dolgozza fel az Ön személyes adatait:

orvosi ellátás biztosítása, beleértve a folyamatban lévő kezelését is a Készülék és az Ön állapotának ellenőrzése által,
ami megkönnyí� számára az Ön orvosi ellátásának biztosítását;

hozzáférés biztosítása az Abbo� vállalatnak az Ön személyes adataihoz a Szolgáltatásokhoz való műszaki
segítségnyújtás érdekében, beleértve a műszaki és orvosi támogatás nyújtását, mint például a hibakeresési, frissítési és
hibaelhárítási Szolgáltatások vagy az adatok értelmezése; valamint

ahol egyéb okból előírják az európai uniós vagy nemze� jogszabályok.

A „GDPR” az Általános adatvédelmi irányelvet (2016/679) jelen� az EU tagállamainak végrehajtási jogszabályaként, az
Egyesült Királyságban pedig az Egyesült Királyság 2018. évi adatvédelmi törvényeként, és ezek mindegyike időről időre
módosulhat.  Ahol fentebb beleve�ünk olyan országot is, amely nem tagja az Európai Uniónak, az azzal magyarázható, hogy az
ado� ország a GDPR-hez alapvetően hasonló vagy azzal közel egyenértékű törvényekkel rendelkezik.
 
Ada�ovábbítások: A Szolgáltatások által gyűjtö� adatok célhelye és tárolási helye az Amerikai Egyesült Államok. Ha a műszaki
ügyfélszolgálat segítségét kéri, az Ön személyes adatai (beleértve az egészségügyi adatait is) kizárólag az Amerikai Egyesült
Államokban és Svédországban lévő távoli tanácsadó csapataink számára válnak elérhetővé.  Az Ön személyes adatainak
továbbítása az európai uniós általános szerződési feltételek alapján történik.  

Adatvédelmi biztos: Az európai adatvédelmi biztosunk elérhetőségi adatai, valamint más hasznos elérhetőségi adatok a
www.eu-dpo@abbo�.com címen találhatók.
Az Ön jogai: Ha gyakorolni szeretné a +Hogyan férhetnek hozzá az egyes felhasználók a személyes adataikhoz, és hogyan
helyesbíthe�k azokat; az Ön jogai című szakaszban ismertete� jogainak valamelyikét, és ezért felveszi velünk a kapcsolatot,
kérjük, az e-mail címsorát ennek megfelelően töltse ki (példa: „Helyesbítés kérése” vagy „Hozzáférés kérése”, vagy ado�
esetben más jog feltüntetése az e-mail címsorában). Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kellő időben,
vagy legalábbis a vonatkozó jogi előírásnak megfelelően megválaszoljuk az észszerű kéréseket. Jogában áll panaszt tenni a
helyi adatvédelmi hatóságnál, ha nem elégede� a személyes adatai Abbo� általi feldolgozásával.
 
+EU-képviselők

A Pacese�er, Inc. az alábbi vállalatokat jelölte ki országos képviselőnek:
 

Ország Képviselő neve Képviselő címe

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

Belgium,
Luxemburg

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

Bulgária,
Horvátország,
Ciprusi
Köztársaság, Cseh
Köztársaság,
Izland, Le�ország,
Málta, Szlovákia,
Szlovénia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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



Ország Képviselő neve Képviselő címe

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

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

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

Görögország Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(kereskedelmi neve: Abbo� Medical
Hellas Ltd.) Görög nyelven: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης és
kereskedelmi nevén: Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Magyarország Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (rövidíte� neve: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

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

Lengyelország Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

Svédország Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (céges
iroda)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (telephely)

 
+Egyesült Királyság

A 2020. évi, Európai Unióból való kilépési törvény értelmében az Európai Unió törvényei az Egyesült Királyságban 2020.
december 31-ig érvényesek. Megfelelő intézkedéseket fogunk tenni, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek, amikor
azokat az Amerikai Egyesült Államokba továbbítjuk.  A helyi képviselőnk az Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central
Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Egyesült Királyság.
 
+Algéria, Chile, Kolumbia, Marokkó, Pakisztán, Panama, Paraguay, Szaúd-Arábia, Trinidad és Tobago és Tunézia

Beleegyezését kell adnia az Abbo� vállalatnak, hogy általános értelemben feldolgozzák a személyes adatait. Az Adatvédelmi
tájékoztató feltételeinek elfogadásával az feltételezhető, hogy beleegyeze� a személyes adatai feldolgozásába az i� leírt
módon. Ha törölni szeretné Merlin.net-fiókját, ezt úgy tudja megtenni, ha felveszi a kapcsolatot a kezelőorvosával vagy a
rendelővel. Tájékoztatjuk, hogy ha törli a felhasználói fiókját, azzal az összesíte� és személyazonosításra alkalmatlanná te�
adatait megőrizzük, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükség lehet egyes személyes adatai megőrzésére is.

+Franciaország



A Pacese�er, Inc. ASIP Santé minősítéssel rendelkezik a személyes egészségügyi adatok tárhelyének biztosítására vonatkozóan,
ideértve a következő tevékenységeket is:

1. a fizikai oldalak biztosítása és működőképesen tartása, amelyek biztosítják a tárolt egészségügyi adatok
feldolgozásához használt információs rendszer fizikai infrastruktúráját;

2. az információs rendszer fizikai infrastruktúrájának biztosítása és működőképesen tartása, amely az egészségügyi
adatok feldolgozását szolgálja;

3. a pla�orm biztosítása és működőképesen tartása, amely az információs rendszer alkalmazásainak tárhelyét adjak;

4. az egészségügyi adatok feldolgozásához használt információs rendszer virtuális infrastruktúrájának biztosítása és
működőképesen tartása;

5. az egészségügyi adatokat tartalmazó információs rendszer adminisztrációja és működtetése;

6. egészségügyi adatok elmentése.

Az Ön kezelőorvosa/rendelője a személyes adatai kezelője abból a célból, hogy biztosítsa az Ön egészségügyi ellátását.  A
Pacese�er, Inc. (a St. Jude Medical, LLC társvállalata és az Abbo� Laboratories kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata),
címe: 15900 Valley View Court, Sylmar, Kalifornia 91342, Amerikai Egyesült Államok a személyes adatok kezelője az
alábbiakhoz: (1) a rendelkezésére bocsátja ezt az Alkalmazást; (2) biztosítja a jogi megfelelést, többek közö� az orvostechnikai
eszköz biztonságosságával, minőségével és fejlesztésével kapcsolatban; valamint (3) kutatást végez, amikor a személyes
adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszik, álnevesí�k, összevonják és/vagy anonimizálják, azaz Ön nem lesz név
szerint azonosítható. Kutatást végzünk, hogy megértsük, hogyan használják a termékeinket és szolgáltatásainkat, hogy mérjük
azok hatékonyságát a valós élethelyzetben végze� vizsgálatok révén. További információt az alábbi szakaszokban talál:
+Személyes adatai Abbo� általi saját felhasználása, +Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos és egyéb jogi előírások,
+Kutatás és +A személyes adatok megőrzése. A helyi képviseletünk az Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet,
CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Franciaország.
 
+Japán

Szükség van a beleegyezésére, hogy az Abbo� kezelhesse a „különleges kezelést igénylő személyes adatait” (ezen Adatvédelmi
tájékoztatóban egészségügyi adatokként hivatkozunk ezekre), és továbbíthassa a személyes adatait, beleértve az egészségügyi
adatait, harmadik felekhez, Japánon kívülre (kivéve az EU-ba való továbbítást, amelynek ügyében a japán kormány már
megfelelőségi határozatot ado� ki). Ezen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és a beleegyezésével úgy tekintjük, hogy
beleegyeze� a személyes adatai, beleértve az egészségügyi adatait is, feldolgozásába az i� leírt módon.  Bármikor
visszavonhatja a beleegyezését, ha felveszi a kapcsolatot a kezelőorvosával. Tudnia kell arról, hogy ha visszavonja a
beleegyezését, az érin� a kezelőorvosának azon képességét, hogy távolról ellenőrizze a készülékét, és ez befolyásolhatja a
kezelését.  Ha visszavonja a beleegyezését, az Abbo� megőrzi az összesíte� és személyazonosításra alkalmatlanná te� adatait,
valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükség lehet egyes személyes adatai megőrzésére is.

+Dél-Afrika

Jogában áll, hogy panaszt nyújtson be az információszabályozásért felelős személynek a személyes adatainak feldolgozásával
kapcsolatban, írásban: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tel.: 012 406 4818,
Fax: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Dél-Korea

Ezen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával és a beleegyezésével úgy tekintjük, hogy tájékozódo� és kifejeze�en beleegyeze�
az i� feltüntete� összes tartalomba. A 14 év ala� felhasználók beleegyezését a gondviselőjüknek kell megadnia. Ha törölni
szeretné Merlin.net-fiókját, ezt úgy tudja megtenni, ha felveszi a kapcsolatot a kezelőorvosával. Tájékoztatjuk, hogy ha törli a
felhasználói fiókját, azzal az összesíte� és személyazonosításra alkalmatlanná te� adatait megőrizzük, valamint a jogszabályi
előírásoknak megfelelően szükség lehet egyes személyes adatai megőrzésére is.

Ez az Adatvédelmi tájékoztató a személyes adatainak, beleértve az egészségügyi adatainak Pacese�er, Inc. általi gyűjtését,
felhasználását, harmadik feleknek történő átadását, a feldolgozás kiszervezését, valamint határokon át való továbbítását írja
le, amelyeket az Alkalmazás és a Szolgáltatások biztosításával kapcsolatban végez. A személyes adatok, beleértve az
egészségügyi adatok feldolgozásának alábbi kategóriáira van szükség az Alkalmazás és a Szolgáltatások biztosításához. Ennek
következtében nem kaphatja meg az Alkalmazást és nem tudja használni a Szolgáltatásokat, ha úgy dönt, nem adja ezekhez a
beleegyezését.



Együ�esen beleegyezését adhatja az alábbi összes beleegyezési kategóriába, ha elfogadja vagy beleegyezik ebbe az
Adatvédelmi tájékoztató tartalmába:

(Szükséges) Beleegyezés a személyes adatok, beleértve az egészségügyi adatok gyűjtésébe és felhasználásába az
alábbiakban leírtak szerint: +Személyes adatai gyűjtése és feldolgozása, +Az Abbo� hozzáférése a személyes
adatokhoz, amikor Szolgáltatásokat nyújt a kezelőorvosának, +Személyes adatai Abbo� általi saját felhasználása,
+Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos és egyéb jogi előírások, +Kutatás.

(Szükséges) Beleegyezés az egészségügyi adatok gyűjtésébe és felhasználásába az alábbiakban leírtak szerint:
+Személyes adatai gyűjtése és feldolgozása, +Az Abbo� hozzáférése a személyes adatokhoz, amikor Szolgáltatásokat
nyújt a kezelőorvosának, +Személyes adatai Abbo� általi saját felhasználása, +Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos
és egyéb jogi előírások, +Kutatás.

(Szükséges) Beleegyezés az egészségügyi adatok (érzékeny adatok) harmadik felekhez történő határon átnyúló
továbbításába és átadásába az alábbiakban leírtak szerint: +Ada�árolás, +A személyes adatok általunk történő
közzététele, +A személyes adatok határokon átnyúló továbbítása.

Bármikor visszavonhatja a beleegyezését, ha felveszi a kapcsolatot a kezelőorvosával. Tudnia kell arról, hogy ha visszavonja a
beleegyezését, az érin� a kezelőorvosának azon képességét, hogy távolról ellenőrizze a készülékét, és ez befolyásolhatja a
kezelését.  Ha visszavonja a beleegyezését, az Abbo� megőrzi az összesíte� és személyazonosításra alkalmatlanná te� adatait,
valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően szükség lehet egyes személyes adatai megőrzésére is.

+Ukrajna

Beleegyezést kell adnia az Abbo� vállalatnak, hogy feldolgozzuk a személyes adatait, kivéve ahol ez jogi előírásoknak való
megfeleléshez szükséges, amint az alábbiakban szerepel: +Orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos és egyéb jogi előírások. Az
Adatvédelmi tájékoztató feltételeinek elfogadásával az feltételezhető, hogy beleegyeze� a személyes adatai feldolgozásába az
i� leírt módon. Ha töröltetni szeretné az adatait a Merlin.net rendszerből, ezt úgy tudja megtenni, ha felveszi a kapcsolatot a
kezelőorvosával vagy a rendelővel. Felhívjuk figyelmét, hogy ha kezelőorvosa vagy a rendelő törli az Ön adatait a Merlin.net
rendszerből, akkor is megőrizzük az összesíte� és személyazonosításra alkalmatlanná te� adatait, valamint a jogszabályi
előírásoknak megfelelően szükség lehet bizonyos személyes adatai megőrzésére is.
 

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VÉGE – EZ AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ARRA SZOLGÁL, HOGY
TÁJÉKOZTASSUK, HOGYAN FOGJA AZ ABBOTT FELHASZNÁLNI ÉS FELDOLGOZNI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT.  EZ
NEM SZERZŐDÉS, ÉS NEM KÉPEZI RÉSZÉT A KÖVETKEZŐKBEN SZEREPLŐ VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉSNEK
(EULA).
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1. Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Végfelhasználói licencszerződést (a „Szerződés”), mielő� elfogadja azt, és telepí� a
myMerlinTM alkalmazást (az „Alkalmazás”).  Az Alkalmazás kapcsolatot biztosít és adatokat továbbít az Ön behelyezhető
kardiális figyelőegysége („ICM-készülék”) és a Merlin.net™ beteggondozó hálózat közö� (a „Szolgáltatások”).  Az Alkalmazás
által továbbíto� adatok célhelye és tárolási helye az Amerikai Egyesült Államok.

Ahhoz, hogy használatba vehesse az Alkalmazást, annak első elindításakor jeleznie kell, hogy elfogadja ezt a Szerződést. A
LENT TALÁLHATÓ „ELFOGADOM” GOMBRA VALÓ KATTINTÁSSAL JELEZHETI, HOGY ELFOGADJA A JELEN SZERZŐDÉS
TARTALMÁT.  HA ÖN NEM FOGADJA EL A SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, AKKOR NEM ADJUK MEG ÖNNEK AZ ALKALMAZÁS
HASZNÁLATI ENGEDÉLYÉT, VAGYIS NEM HASZNÁLHATJA AZ ALKALMAZÁST (NEM KÍSÉRELHETI MEG AZ ALKALMAZÁS
HASZNÁLATÁT).

A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁVAL ÉS AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL ÖN MEGERŐSÍTI, HOGY NAGYKORÚ ÉS JOGÁBAN ÁLL
MEGKÖTNI EZT A SZERZŐDÉST, VALAMINT BELEEGYEZIK A MAGA VAGY EGY MÁSIK SZEMÉLY NEVÉBEN, AKINEK A NEVÉBEN
ÉS SZÁMÁRA TÉNYLEGESEN, JOGILAG JOGOSULT MEGKÖTNI EZT A SZERZŐDÉST. HA AZ ALKALMAZÁST EGY GYERMEK FOGJA
HASZNÁLNI, EZT A SZERZŐDÉST A SZÜLŐ(K)NEK, ILLETVE GONDVISELŐ(K)NEK KELL ELOLVASNIUK.

HA ÖN OLYAN SZEMÉLY, AKI AZ ALKALMAZÁST EGY OLYAN VÁLLALAT, TÁRSULÁS VAGY MÁS JOGI SZEMÉLY NEVÉBEN VAGY
SZÁMÁRA TELEPÍTI, HASZNÁLJA VAGY EGYÉB MÓDON VESZI IGÉNYBE, AMELLYEL KAPCSOLATBAN ÁLL (A „SZERVEZET”), AKKOR
EZT A SZERZŐDÉST MIND SAJÁT MAGA, MIND AZ ADOTT SZERVEZET NEVÉBEN FOGADJA EL, VALAMINT KIJELENTI ÉS
SZAVATOLJA, HOGY JOGOSULT A SZERVEZET NEVÉBEN ILYEN SZERZŐDÉST KÖTNI. 

Az „Ön” és ragozo� formái, valamint a „felhasználó” a jelen Szerződésben mind az Alkalmazást használó személyt, mind (ado�
esetben) az ilyen Szervezetet is jelen�. 



KÉRJÜK, HOGY EZENKÍVÜL OLVASSA EL (A) A 6., 7. ÉS 22. SZAKASZBAN TALÁLHATÓ FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOKAT ÉS -
KORLÁTOZÁSOKAT, VALAMINT (B) A 21. SZAKASZBAN LÉVŐ GARANCIAKIZÁRÁSI NYILATKOZATOT IS. EZEK A SZAKASZOK
KORLÁTOZZÁK AZ ÖN ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKET ÉS A MI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSUNKAT.

Ez a Szerződés az Alkalmazás használatára vonatkozóan jogilag kötelező érvényű Ön és az Abbo� közö�.  Ez a Szerződés az
alábbiakra vonatkozik:

Az Alkalmazás (beleértve annak frissítéseinek, verziófrissítéseinek, hibajavításainak vagy módosíto� változatainak)
telepítése a mobileszközére, valamint

Minden kézikönyv, utasítás, leírás, műszaki leírás vagy egyéb anyag, nyomtato� vagy elektronikus változatban,
amelyeket az Abbo� bocsáto� rendelkezésre (a „Dokumentáció”), és amelyek az Alkalmazás leírását tartalmazzák
vagy azzal kapcsolatosak.

Azzal, hogy elfogadja és használatba veszi az Alkalmazást egy mobileszközön, Ön elfogadja, hogy (a) az Alkalmazást az Ön
ICM-készülékével történő orvosi használathoz és/vagy annak kiértékeléséhez használja; illetve (b) amennyiben orvosi célra
használja az Alkalmazást, az Ön gondozását végző egészségügyi szakember rendelte Önnek az ICM-készüléket.  Az
Alkalmazást kizárólag Abbo� ICM-készülékekkel való használatra tervezték.

Azok az adatok, amelyekhez az Alkalmazásban vagy azon keresztül fér hozzá, technikai pontatlanságokat vagy elírásokat
tartalmazhatnak. Az Alkalmazást értesítés nélkül változtathatjuk, illetve frissíthetjük. Jelen Szerződés tartalmát bármikor
módosíthatjuk. Erről az Alkalmazás a módosítást követő legközelebbi elindításkor tájékoztatni fogja Önt. Önnek lehetősége
lesz arra, hogy beleegyezzen a módosításokba.

2. A Szerződés legfontosabb fogalmai

Az alábbi fontos fogalmak az i� leírt jelentéssel bírnak a Szerződés szövegében:

Alkalmazás. A myMerlinTM mobilalkalmazás rendszeresen fogad és továbbít adatokat az Ön ICM-készüléke és a Merlin.net™
beteggondozó hálózat távoli monitorozó rendszere közö�, de akár manuálisan is végezhet ada�ovábbítást az ICM-készülékről. 

Adatok. A személyes adatai, beleértve az egészségügyi adatai, valamint minden, az Alkalmazáson keresztül elérhető vagy
abban lévő információ, beleértve az Alkalmazásba beírt információkat, az ICM-készülékhez tartozó vagy általa gyűjtö�, az
Alkalmazáson keresztül megjeleníte� vagy továbbíto� adatok, valamint bizonyos információk a Mobileszközéről.

Mobileszköz. Egy okostelefon vagy kézi eszköz, amely lehet a személy által birtokolt, valamint a rendelője és/vagy
kezelőorvosa által vagy az Abbo� által vagy az Abbo� nevében rendelkezésre bocsáto� eszköz, amely az Alkalmazás
telepítésére és használatára szolgál (ilyen például egy Apple‡ iPhone‡ digitális mobileszköz vagy egy Samsung‡ Galaxy‡
digitális mobileszköz).

Felhasználó és/vagy Ön. Az Alkalmazást használó, Abbo� ICM-készülékkel élő személy.

Mi és/vagy az Abbo�. Pacese�er, Inc., az Abbo� Laboratories kizárólagos tulajdonában lévő leányvállalata. A „mi” és annak
ragozo� formái jelenthe�k továbbá a Pacese�er, Inc., a St. Jude Medical LLC és az Abbo� társvállalatait, beleértve az Ön helyi
Abbo� társvállalatát és a Merlin.net™ PCN-hálózat műszaki ügyfélszolgála� központjait is, amennyiben azok segítenek a
Szolgáltatások végrehajtásában. A „mi” meghatározás nem értelmezendő olyanként, amely a jelen Szerződésben részt vevő
félként vagy felekként foglalja magában az Ön Abbo� társvállalatát vagy más Abbo� társvállalatokat. 

A „beleértve”, „különösen”, „például” szavakat és bármilyen hasonló értelmű kifejezést követő szövegrészek szemléltetésként
értelmezendők, és nem korlátozhatják a vonatkozó lényegi tartalom általános érvényét.

3. Az Ön személyes adatai

AZ ALKALMAZÁS ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VONATKOZIK ÖNRE AZ ALKALMAZÁS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA
IS, AMELY ELMAGYARÁZZA, HOGYAN KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, BELEÉRTVE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ADATAIT,
AMELYEKET ÖN AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATAKOR AD ÁT A SZÁMUKRA.

Az Európai Gazdasági Térség („EGT”) országaiban, az Egyesült Királyságban, Mexikóban és Svájcban élő felhasználók
figyelmébe: Az Alkalmazás és a Szolgáltatások segítségével továbbíto� személyes adatainak, köztük az egészségügyi adatainak
kezelője az Ön rendelője és/vagy az Ön kezelőorvosa. A rendelőben és/vagy kezelőorvostól érdeklődjön, hogy milyen
adatvédelmi irányelvek szerint kezelik az Ön személyes adatait, és bármilyen egyéb, a személyes adatok feldolgozásával



kapcsolatos kérdését is nekik tegye fel. Az adatainak Abbo� általi kezeléséről az Alkalmazás Adatvédelmi tájékoztatójában talál
információkat.

A személyes adatainak, beleértve az egészségügyi adatainak az Abbo� is kezelője meghatározo� és korlátozo� feldolgozás
céljából, amint az Alkalmazás Adatvédelmi tájékoztatójában olvasható. A kifejeze� beleegyezésére van szükség az
Alkalmazásban, ez adja meg annak jogi alapját, hogy az Abbo� elvégezze a személyes adatai személyazonosításra
alkalmatlanná tételét, álnevesítését, összevonását és/vagy anonimizálását az adatelemzések elvégzéséhez. Ahol a
beleegyezését kértük a személyes adatainak feldolgozásába, o� bármikor vissza is vonhatja a beleegyezését, ha értesít minket.
A beleegyezés esetleges visszavonása nem érin� a visszavonás elő� beleegyezésén alapuló feldolgozások törvényességét.
Tudnia kell, hogy ahol visszavonja a beleegyezését, az Abbo� kizárólag azon területen fogja leállítani a személyes adatai
feldolgozását, amely a visszavont beleegyezéssel áll kapcsolatban. Az Abbo� ekkor is fel fogja dolgozni a személyes adatokat,
ha egy szerződés vagy más jogi köteleze�ség előírja ezt, például az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályozási keret az
EGT, Egyesült Királyság és Svájc vagy más joghatóság területén.

4. Há�ér-információk az Alkalmazásról és a Merlin.net™ PCN-hálózatáról

Az Abbo� az Ön ICM-készülékének a gyártója. Az Abbo� létrehozta ezt az Alkalmazást, és birtokolja a vonatkozó engedélyeket
és/vagy bejegyzéseket, ahol ezt a vonatkozó törvények előírják.

Az Alkalmazás lehetővé teszi azon adatok azonnali, automa�kus átvitelét, amelyek ICM-készülékéből származnak, és az
Alkalmazáson keresztül egy biztonságos, privát adatbázisba töltődnek fel.  A Merlin.net™ PCN-hálózaton keresztül
kezelőorvosa láthatja, ha a szívverése megváltozik.  Ezenkívül az Alkalmazás segítségével Ön is rögzíthe� a tüneteit, amikor
nem érzi jól magát, például ha szédül vagy elájul, légzési nehézségei támadnak, vagy heves szívdobogást tapasztal.  Az
Alkalmazás automa�kusan elküldi a szívritmusával kapcsolatos adatokat a rendelőnek a kezelőorvosa által megado�
beállítások alapján.  Az Alkalmazás segítségével a kezelőorvosa anélkül is figyelhe� a szívritmusát és a tüneteit, majd
módosíthatja a kezelést, hogy Önnek minden alkalommal személyesen el kellene mennie a rendelőbe.  Ügyeljen rá, hogy

Mobileszköze mindig csatlakozzon WiFi-hez vagy mobilinternethez, és feltétlenül kapcsolja be a Bluetooth®
[1]

 vezeték
nélküli technológiát, hogy ICM-készüléke és az Alkalmazás párosítása és kommunikációja megtörténjen. Mindenképpen
használja az Alkalmazást, hogy kezelőorvosa távolról is ellenőrizhesse a szívritmusát.

 

5. Regisztráció az Alkalmazáshoz

A regisztrációhoz meg kell adnia néhány személyes adatot az Alkalmazásban, többek közö� a születési dátumát és az ICM-
készülék sorozatszámát, valamint a Merlin.net™ PCN-hálózaton elérhető betegprofilja adatait, konkrétan az e-mail-címét és a
telefonszámát („Regisztrációs adatok”).  Később is párosíthatja egymással az Alkalmazást és az ICM-készüléket, például ha új
okostelefont kap: ehhez szüksége lesz egy ellenőrző kódra, majd a párosítás után már használhatja is az Alkalmazást.  A
regisztrációkor beleegyezik abba, hogy pontos és teljes adatokat ad meg. Tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az
Alkalmazás egyéni, és személyi használatra készült és arra szolgál.  Azonnal értesítenie kell bennünket, ha tudomására jut egy,
az Alkalmazás fiókját érintő biztonsági incidens vagy biztonsági rés, beleértve azt az esetet is, ha úgy gondolja, a Regisztrációs
adatai kerültek veszélybe.

6. Nem orvosi tanács

SEM AZ ALKALMAZÁS, SEM AZ AZON KERESZTÜL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK NEM MINŐSÜLNEK BETEGEK RÉSZÉRE
NYÚJTOTT EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSNAK. A FELHASZNÁLÓKNAK TISZTÁBAN KELL LENNIÜK AZZAL, HOGY AZ
ALKALMAZÁS EGY INFORMÁCIÓKEZELŐ SZOLGÁLTATÁS, AMELY LEHETŐVÉ TESZI ICM-KÉSZÜLÉKÜK ELLENŐRZÉSÉT A
KEZELŐORVOSUK SZÁMÁRA.  AZ ALKALMAZÁS NEM HELYETTESÍTI AZ ORVOSI SZAKVÉLEMÉNYT, ÉS AZ ABBOTT NEM NYÚJT
SEMMILYEN EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁST AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL. AZ ÉRINTETTEKNEK MINDIG SAJÁT
SZAKKÉPZETT KEZELŐORVOSUKKAL KELL KONZULTÁLNIUK MINDEN BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSBEN, BELEÉRTVE A
SZÍVBETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKET IS.  SOHA NEM SZABAD FIGYELMEN KÍVÜL HAGYNIA AZ ORVOSI
SZAKVÉLEMÉNYT, ILLETVE NEM SZABAD HALOGATNIA ANNAK KIKÉRÉSÉT AZ ALKALMAZÁSBA TOVÁBBÍTOTT VAGY ABBAN
TALÁLHATÓ ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK MIATT. Mindig kövesse a kezelőorvosa által megfogalmazo� általános
iránymutatásokat, ha az adatai szabálytalanok, vagy ha változást tapasztal az egészségügyi állapotában a szíve vagy egyéb
kapcsán. 

NEM ADUNK ORVOSI SZAKVÉLEMÉNYT VAGY ELLÁTÁST A FELHASZNÁLÓKNAK. HA ORVOSI VÉSZHELYZETRE GYANAKSZIK,
FELTÉTLENÜL HÍVJA FEL KEZELŐORVOSÁT VAGY A HELYI SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ SZOLGÁLATOT. AZ ABBOTT NEM
FELELŐS AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK KEZELŐORVOSÁNAK ÉRTESÍTÉSÉÉRT ABBAN AZ ESETBEN, HA A MÉRT ADATAIK



MEGVÁLTOZNAK.  Műszaki ügyfélszolgála� személyzetünk nem képze�, és nem jogosult arra, hogy az Alkalmazáson keresztül
elérhető adatok lényegével, értelmezésével vagy lehetséges következményeivel kapcsolatban tájékoztatást adjon Önnek.

Az Alkalmazás arra szolgál, hogy az érinte� személyek és kezelőorvosuk számára megkönnyítse a beteg szívritmusának
kezelését az adatok, elemzés és ada�ovábbítás segítségével. Kizárólag Ön és a kezelőorvosa felelős az Adatai továbbításáért, a
visszajelzésért, valamint a vizsgála� és kezelési lehetőségek megbeszéléséért és ajánlásáért. Az Abbo� nem javasol vagy hagy
jóvá semmilyen konkrét vizsgálatot, terméket, eljárást vagy szakvéleményt.  KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGE, HA ÚGY DÖNT,
HOGY OLYAN INFORMÁCIÓK ALAPJÁN TESZ LÉPÉSEKET, AMELYEKET AZ ALKALMAZÁS TOVÁBBÍTOTT VAGY TÁROLT EL, ILLETVE
AMELYEKET AZ ABBOTT DOLGOZÓITÓL, ÜGYNÖKEITŐL VAGY BESZÁLLÍTÓITÓL SZERZETT.

AZ EGT ORSZÁGAIBAN, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN ÉS A SVÁJCBAN ÉLŐ FELHASZNÁLÓK FIGYELMÉBE:  AZ ALKALMAZÁSON
KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK NEM MINŐSÜLNEK ELEKTRONIKUS ORVOSI FELJEGYZÉSNEK.  HA SZÜKSÉGESNEK
TALÁLJA, AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS DÖNTÉSE SZERINT HOZZÁADHATJA AZ ALKALMAZÁSON KERESZTÜL GYŰJTÖTT
INFORMÁCIÓKAT AZ ORVOSI KARTONJÁHOZ; A KARTONJÁHOZ CSATOLHATÓ MÁSOLATOKAT ÚGY SZEREZHETI MEG, HA
KINYOMTATJA AZ ADATOKAT.

7. Harmadik féltől származó termékek használata

Tájékoztatjuk, hogy harmadik felek nem engedélyeze� szolgáltatásokat, szo�vert és mobilalkalmazásokat kínálhatnak,
amelyek az ígéret szerint kompa�bilisek az Alkalmazással és/vagy az Ön ICM-készülékével, azonban az Abbo� nem
engedélyezte az ilyen felhasználást. AZ ABBOTT NEM JAVASOLJA, HOGY AZ ALKALMAZÁST VAGY ICM-KÉSZÜLÉKÉT
ENGEDÉLLYEL NEM RENDELKEZŐ, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKKEL HASZNÁLJA. EZT CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE
TEHETI MEG.  A NEM ENGEDÉLYEZETT, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKET NEM AZ ABBOTT ELLENŐRZI, ÉS AZ
ABBOTT NEM FELELŐS AZ ILYEN TERMÉKEKÉRT, ÉS NEM TESZ ÍGÉRETET AZ ILYEN TERMÉKEK ÉRVÉNYESSÉGÉRE,
PONTOSSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA VAGY STÁTUSZÁRA, VALAMINT NEM FELELŐS AZ ILYEN ÍGÉRETEKÉRT ÉS NEM VÁLLAL
KÖTELEZETTSÉGET AZ ILYEN, ENGEDÉLLYEL NEM RENDELKEZŐ, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOLGÁLTATÁSOKÉRT,
SZOFTVERÉRT, ALKALMAZÁSÉRT VAGY EGYÉB TERMÉKÉRT.

 

8. Tulajdonjogok

Tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az Abbo�, annak társvállalatai, beszállítói vagy licencpartnerei birtokolnak vagy
licencelnek minden tulajdonjogot, jogcímet és részesedést az Alkalmazás, a Dokumentáció és azok minden javíto�, frissíte�,
verziófrissíte�, módosíto�, személyre szabo� és kiegészítő részeihez azok minden aspektusában és aspektusához, beleértve
többek közö�, de nem kizárólagosan az Alkalmazás megvalósításához használt grafikát, a felhasználói kezelőfelületet, a
szkripteket és a szo�vert, valamint bármely szo�vert vagy dokumentumot, amelyeket az Alkalmazás részeként és/vagy azzal
kapcsolatban az Ön rendelkezésére bocsátanak, beleértve az abban foglalt összes szellemi tulajdonjogot, legyen az bejegyze�
vagy nem, és legyen az bárhol a világon. A jelen Szerződés céljából a „Szellemi tulajdonjog” alá tartozik minden szerzői jog,
szabadalom, üzle� �tok, kereskedelmi megjelenés, védjegy, teljes megjelenés, üzle� hírnév, designjogok, technológia,
műalkotás, számítógépes szo�ver jogai (beleértve a forráskódot), adatbázis és hasonló vagy ezzel egyenértékű jogok vagy
védelmi formák, amelyek fennállnak vagy később fognak fennállni, most vagy a jövőben, bármely most ismert vagy a
későbbiekben feltalált adathordozón, a világ bármely részén. Beleegyezik, hogy nem tesz olyan lépést, ami az ilyen jogokat
szűkítené vagy megkérdőjelezné.

Továbbá egyetért azzal, hogy az Alkalmazás szabadalmazo� és bizalmas információkat tartalmaz (beleértve szo�verkódot is),
amelyet a vonatkozó szellemi tulajdont védő és egyéb törvények, beleértve a szerzői jogi törvény védi.  Beleegyezik abba,
hogy kizárólag a jelen Szerződésben kifejeze�en engedélyeze� módon használja fel az ilyen szabadalmazo� információkat
vagy anyagokat. Az Alkalmazás semelyik része sem reprodukálható semmilyen módon, kivéve ahogy ez a Szerződés
kifejeze�en engedélyezi, valamint ahol engedélyezik a vonatkozó törvények, és nem távolíthatja el a termékazonosító, szerzői
jogi megjegyzéseket vagy tulajdonjogi korlátozásokat. Az Alkalmazás jogosulatlan másolása vagy a jelen Szerződés
korlátozásainak való meg nem felelés (vagy az i� biztosíto� licenc egyéb megsértése) a Szerződés automa�kus megszűnését
okozza, és Ön beleegyezik abba, hogy azonnali, orvosolhatatlan kárnak minősül az Abbo�, annak társvállalatai és/vagy
licencpartnerei számára, amelyre a pénzbeli kártérítés nem lenne megfelelő jogorvoslat, és a gyorsíto� bírósági beavatkozás a
megfelelő jogorvoslat az ilyen szerződésszegésre.  Németországban élő felhasználók figyelmébe:  A fen�ek nem érin�k azon
jogát, hogy bizonyítsa, hogy nem történt károkozás. Egyes fen� rendelkezések érvénytelenek lehetnek bizonyos országokban/
államokban/tartományokban/joghatósági területeken, így a fen� tudomásulvételek és fogalmak nem feltétlenül érvényesek
Önre a teljességükben.  Algériában élő felhasználók figyelmébe:  Az Alkalmazás jogosulatlan másolása vagy a jelen Szerződés
korlátozásainak való meg nem felelés (vagy az i� biztosíto� licenc egyéb megsértése) a Szerződés automa�kus megszűnését
okozza az előzetes értesítésre biztosíto� öt nap eltelte után, kivéve, ha orvosolja a szabályszegést az ötnapos időszak során.



Az Alkalmazás szerkezete, felépítése és kódja az Abbo�, annak társvállalatai és/vagy licencpartnerei értékes kereskedelmi
�tkának és bizalmas információjának minősül. Nem távolíthatja el a termékazonosítókat, szerzői jogi megjegyzéseket és
szabadalmi korlátozásokat az Alkalmazásból. Ön elfogadja, hogy nincs joga ahhoz, hogy az Alkalmazáshoz forráskód szintjén
hozzáférjen.

A Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ és Merlin.net™, valamint a kapcsolódó márkanevek a Pacese�er, Inc. védjegyei
különböző joghatóságokban (az „Abbo�-védjegyek”).  Bármely és valamennyi goodwill, amely a jelen Szerződés alá tartozó
Abbo�-védjegyek használatából származik, átszáll kizárólagosan a Pacese�er, Inc. vállalatra. Egyéb harmadik fél védjegyek,
amelyeket az Alkalmazás tartalmaz, vagy a használata ala� vesz igénybe, a saját tulajdonosuk védjegyei, és az ilyen
védjegyekhez kapcsolódó goodwill ezen védjegyek tulajdonosaira száll.  Önt nem ille� meg semmilyen licenc vagy jog a fent
leírt védjegyekkel kapcsolatban, legyen az kifejeze� vagy vélelmeze�; továbbá beleegyezik abba, hogy nem távolítja el, takarja
el vagy módosítja a szabadalmi jelöléseket (beleértve a védjegyeket és a szerzői jogi jelöléseket), amelyek az Alkalmazáshoz
vagy a Merlin.net™ PCN-hálózathoz illesztve vagy azokban találhatók.  Nem lehetséges az Abbo�-védjegyek, kereskedelmi
nevek vagy kereskedelmi megjelenés felhasználása az Abbo� előzetes írásos engedélye nélkül, kivéve, ha ez a vállalat
termékének vagy szolgáltatásának azonosításához szükséges. Az Abbo�, annak társvállalatai, beszállítói és licencpartnerei
fenntartják az összes, a Szerződésben nem kifejeze�en Önnek átado� jogot. 

Az Alkalmazás részletei tartalmazhatnak harmadik felektől származó anyagokat, amelyek esetében fennáll a Szellemi
tulajdonjog érvényessége. Az ilyen harmadik felektől származó anyagok licencbeadói fenntartják a saját vonatkozó jogaikat,
jogcímüket és érdekeiket az ilyen harmadik félhez köthető anyagok esetében és azok minden példányánál, beleértve nem
kizárólagosan bármely és minden Szellemi tulajdonjogot is.  Az ilyen, harmadik félhez köthető anyag és a hozzá kapcsolódó
jogokat Ön ezennel elismeri, kivéve és kizárólag azon mértékig, amennyiben a fen� tudomásulvételek érvénytelenek lehetnek
bizonyos országokban/államokban/tartományokban/joghatósági területeken.

Minden ellenkező értelmű rendelkezés ellenére az Abbo� nem adja át a felhasználónak az Alkalmazás, a Dokumentáció vagy
bármely más technológia, információ vagy anyag tulajdonjogát vagy Szellemi tulajdonjogát, és a felek közül az Abbo�, annak
társvállalatai és licencpartnerei visszatartják minden jog, cím és érdek kizárólagos tulajdonjogát az Alkalmazás, a
Dokumentáció és minden egyéb technológia és anyag minden aspektusában, valamint azok bármely és minden másolatában
és módosításában (legyen annak készítője bárki és készítési ideje bármi), beleértve, de nem kizárólagosan az előbbiek
bármelyikének és mindegyikének a Szellemi tulajdonjogait. 

9. A Licenc engedélyei és a Licenc hatásköre

Az Alkalmazást letölthe� egy Mobileszközre, amelyen megtekinthe�, használhatja és megjeleníthe� az Alkalmazást és a
Szolgáltatásokat abból a kizárólagos célból, hogy értékelje az Alkalmazás és az ICM-készülék egymással való használhatóságát
és az Ön általi használatát.  Az Alkalmazást az Abbo� licencbe adja Önnek, nem eladja. Feltéve, hogy betartja a Szerződést, és
kizárólag amíg engedélyezi Önnek az Abbo� az Alkalmazás használatát, ezennel engedélyezzük korlátozo�, nem kizárólagos,
visszavonható, nem átadható, nem átruházható, nem allicencelhető alapon az Alkalmazás telepítését és használatát egy
Mobileszközön, kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú felhasználása céljából (továbbiakban: „Licenc”).  Ha Ön
nem felel meg a jelen Szerződés feltételeinek, akkor azonnal abba kell hagynia az Alkalmazás használatát, és el kell távolítania
(azaz törölnie kell) az Alkalmazást a Mobileszközéről.

Az i� átado� Licenc nem ruházza át a jogcímet, tulajdonjogokat, érdekeket és Szellemi tulajdonjogokat. Ön tudomásul veszi,
hogy nem szerez semmilyen jogcímet, tulajdonjogot vagy szabadalmi jogot vagy érdeket az Alkalmazással, Dokumentációval,
bármely Szellemi tulajdonjoggal vagy bármely más technológiával, információval vagy anyaggal kapcsolatban. A jelen
Szerződés feltételei szerin� Szellemi tulajdonjogok használatából származó jó hírnév átszáll kizárólagosan az Abbo� vállalatra,
annak társvállalataira és/vagy licencpartnereire.

AZ ITT NEM KIFEJEZETTEN MEGADOTT JOGOKAT FENNTARTJÁK AZ ABBOTT, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI, BESZÁLLÍTÓI ÉS/VAGY
LICENCPARTNEREI, kivéve és kizárólag azon mértékig, amennyiben a fen�ek érvénytelenek lehetnek bizonyos országokban/
államokban/tartományokban/joghatósági területeken. Ön beleegyezik abba, hogy az Alkalmazást kifejeze�en az i�
engedélyeze�ek szerint használja. Németországi felhasználók figyelmébe:  A fen�ek nem érvényesek a német felhasználókra
olyan mértékig, amennyire a vonatkozó németországi szerzői jogi törvények �ltják.

10. Licenckorlátozások

Azon esetek kivételével, amelyekben a jelen Szerződés vagy a helyi törvények másként rendelkeznek, Ön beleegyezik abba,
hogy NEM teszi a következőket:



a. nem használja az Alkalmazást olyan mobileszközön, amely nem az Ön tulajdonában vagy nem az Ön ellenőrzése ala�
van, illetve nem tud más okból jogos hozzáférést szerezni;

b. nem csatlakoztatja az Alkalmazást bármely, harmadik, féltől származó ICM-készülékhez azon harmadik fél beleegyezése
nélkül;

c. nem másolja le, nem reprodukálja, nem publikálja újra, nem töl� fel, nem posztolja, és egyéb módon sem teszi
elérhetővé az Alkalmazást vagy a Dokumentációt, vagy a fen�ek valamely részét, semmilyen formában, sem az
interneten keresztül, sem bármely más módon, senki számára;

d. nem terjesz�, nem adja el, nem adja bérbe, lízingbe vagy kölcsön, nem ad ki rá allicencet, nem készít róla fordítást,
nem ruházza át, nem épí� be más alkalmazásba, nem adaptálja, nem változtatja meg és nem módosítja az
Alkalmazást;

e. nem alakítja át és nem módosítja sem az Alkalmazás egészét, sem egy részét, továbbá nem engedi meg az Alkalmazás
egészének vagy bármely részének bármilyen más programmal való összekapcsolását vagy abba való beépítését;

f. nem bontja szét, nem fej�, fordítja vagy kódolja vissza, nem készít belőle származtato� művet, illetve más módon sem
tesz kísérletet a forráskód vagy a designdokumentáció megszerzésére vagy megvizsgálására, sem az Alkalmazás
egészét, sem egy részét tekintve;

g. nem adja el, nem adja bérbe, nem lízingeli, nem adja kölcsön, nem ruházza át, nem licenceli, nem allicenceli, nem
terjesz�, és más módon sem ruházza át az Alkalmazással vagy a Dokumentációval kapcsolatos jogait, kivéve amint azt
kifejeze�en lehetővé teszi ez a Szerződés. Az Alkalmazás nem ruházható át másik végfelhasználóra, és el kell
távolítania, ha átruházza egy másik személyre azt a Mobileszközt, amelyre az Alkalmazás telepítve van. Az Alkalmazás
használatával tárolt és továbbíto� adatok Önre jellemzőek. Ha egy másik végfelhasználó használni kívánja az
Alkalmazást, akkor közvetlenül neki kell letöltetnie az Alkalmazást a saját eszközére, és új felhasználói fiókot kell
létrehoznia;

h. nem távolít el, nem módosít és nem rejt el semmilyen termékazonosítót, szabadalomkorlátozást, szerzői jogi jelzést,
védjegyjelzést, jelmondatot vagy más információt, amely az Alkalmazás használata során megjelenik;

i. nem szolgáltatja ki és más módon sem teszi elérhetővé semmilyen formában más személy részére tőlünk kapo� írásos
beleegyezés nélkül az Alkalmazást sem egészében, sem részben (beleértve az objektum- és a forráskódot);

j. nem használja az Alkalmazást üzle� célra, beleértve kereskedelmi időosztásban vagy egyéb módon szolgáltatást
kínálva harmadik feleknek;

k. nem kísérli meg kikerülni vagy bármilyen más módon hatástalanítani az általunk az Alkalmazásba építe� biztonsági,
illetve adatvédelmi funkciókat, valamint nem tesz olyat, ami egyéb módon befolyásolja az Alkalmazás biztonságát;
valamint

l. nem nyitja meg, nem használja és nem másolja le az Alkalmazás egyetlen részét sem abból a célból, hogy közvete�
módon az Alkalmazással konkurens terméket vagy szolgáltatást fejlesszen ki, reklámozzon, terjesszen, értékesítsen
vagy egészítsen ki.

11. Az elfogadható használat korlátozásai

Az Alkalmazás használatával kapcsolatban az alábbiakat kell tennie:

1. semmilyen ak�vációs, illetve programozási kódot vagy jelszót nem adhat ki más személynek;

2. az Alkalmazást semmilyen illegális vagy károkozó módon vagy illegális célra nem használhatja, sem pedig olyan módon,
amely nem felel meg a jelen Szerződés feltételeinek, továbbá olyan, csalási vagy károkozási szándékú cselekedetet sem
hajthat vele végre, mint például az Alkalmazásnak vagy a készülék operációs rendszerének a feltörése, illetve
rosszindulatú kód, pl. vírusok vagy káros adatok ezekbe való beju�atása;

3. semmilyen, 18. évét (vagy a helyi jogszabályok szerint gyermeknek minősülő, hasonló életkort) be nem töltö�
személyre vonatkozó Adatot vagy más, törvénytelen, káros, károkozó, más módon kifogásolható vagy más
személyiségét sértő információt nem tehet elérhetővé mások számára feltöltéssel, letöltéssel, e-mailben való
elküldéssel, átvitellel, tárhelyre mentéssel vagy bármilyen más módon, hacsak nem Ön az illető gyermek szülője,
gyámja vagy törvényes gondviselője;

4. nem tehet úgy, mintha más személy lenne, és nem állíthatja, hogy más a személyazonossága, a kora, vagy nem
mondhatja egyéb módon másnak a kapcsolatát más személyekkel, illetve nem használhatja az Alkalmazást egy másik
személy ICM-készülékéhez való kapcsolódásra és a másik személytől való adatgyűjtésre. Az Abbo� fenntartja a jogot,
hogy elutasítsa vagy blokkolja azokat a felhasználói fiókokat vagy e-mail-címeket, amelyeket az Ön
megszemélyesítésének vagy hamisnak, illetve egy másik személy neve vagy személyazonossága hűtlen kezelésének
tart, vagy pedig amelyeket arra használtak, hogy egy másik felhasználó Adatait ellopják;



5. nem sérthe� meg az általunk vagy bármely harmadik fél által birtokolt Szellemi tulajdonjogokat (beleértve azt is, hogy
nem tölt fel olyan tartalmat, amelyet nem jogosult feltölteni), és nem adhat ki semmilyen bizalmas információt vagy
üzle� �tkot, amelynek kiadásával �toktartási vagy munkavállalási szerződést szegne meg;

6. nem használhatja az Alkalmazást olyan módon, amely károsíthatja, működésképtelenné tehe�, túlterhelhe� vagy
veszélyeztethe� rendszereinket vagy azok védelmét, illetve gátolhatja más felhasználók számára ezek használatát;

7. köteles az Alkalmazást, beleértve az Adatok továbbítását a vonatkozó jogszabályok, többek közö� a zaklatásra vagy
más jogellenes károkozásra, az adatvédelemre, a személyes adatok védelmére és az orvosi �toktartásra vonatkozó
törvények betartásával használni és végezni; és

8. nem gyűjthet és nem nyerhet ki adatokat az Alkalmazásból vagy rendszereinkből, és nem tehet kísérletet arra, hogy
feltörje a szolgáltatást nyújtó kiszolgálóink bármelyikéről érkező vagy arra elküldö� adatok �tkosítását.

Ha az Alkalmazás használata vagy más magatartás szándékosan vagy nem szándékosan fenyege� az Abbo� Szolgáltatás
biztosítására irányuló képességeit, az Abbo� jogosult lesz észszerű lépéseket tenni az Alkalmazás védelmére, amelyek közé
tartozhat az Alkalmazás Ön általi hozzáférésének felfüggesztése, illetve az Alkalmazás fiókjának lezárása.   

12. A Mobileszköz kompa�bilitási követelményei

Az Alkalmazás használatához a következő jellemzőkkel rendelkező Mobileszköz szükséges:

Apple‡ iOS‡ 13.0 vagy újabb operációs rendszer, illetve Google‡ Android‡ 9.0 vagy újabb operációs rendszer;

internetelérés (mobilinternet vagy Wi-Fi);

Bluetooth®1 4.0 vezeték nélküli technológia vagy újabb (más néven Bluetooth®1 alacsony energiafogyasztású vezeték
nélküli technológia).

Az Alkalmazás használata azt igényli, hogy engedélyezze a Mobileszköz bizonyos funkcióit, beleértve:

Alkalmazás adathasználata a há�érben

Helymeghatározási szolgáltatások engedélyezése mindig (csak Android-eszközön)

Értesítések engedélyezése

Javasoljuk továbbá, hogy engedélyezze az Alkalmazás automa�kus frissítését vagy a frissítések automa�kus
elfogadását

A Mobileszköz funkcióival és az Alkalmazás használatával kapcsolatos összes javaslat listájáért tekintse át az Alkalmazás
beállításait.

13. Alkalmazásfrissítések és verziófrissítések

Az Alkalmazás frissítései időről időre elérhetővé válnak az alkalmazás-áruház szolgáltatójától. A frissítéstől függően
előfordulhat, hogy addig nem tudja az alkalmazást tovább használni, amíg le nem töl� a legújabb verziót, illetve el nem
fogadja a vonatkozó esetleges új feltételeket. Ahhoz, hogy egy Abbo� által frissíte� alkalmazásverziót használhasson, először
a használathoz licencelnie kell az erede� alkalmazást, amelyet az Abbo� frissítésre alkalmasnak jelölt.  Frissítés után nem
feltétlenül fogja tudni használni az Alkalmazás azon verzióját, amely a frissítésre való alkalmasság alapját adta, és azt követően
a licencelt Alkalmazásnak a frissíte� szo�ver tekintendő; a fen�ek nem érvényesek a német felhasználókra olyan mértékig,
amennyire a vonatkozó németországi szerzői jogi törvények �ltják. Ez a Szerződés érvényes az Alkalmazás bármely és
minden frissítésére és az egyes verzióinak kiegészítésére, hacsak nem ad ki az Abbo� más feltételeket a frissítés vagy
kiegészítés mellé. Amennyiben ellentmondás van a jelen Szerződés és a frissítések vagy kiegészítések tekintetében kiado�
egyéb feltételek közö�, akkor az egyéb feltételek élveznek elsőbbséget. Ez a 13. szakasz nem igényli az Abbo� vállala�ól új
funkciók és működések bevezetését, amelyekhez az Abbo� külön árat szab meg, sem pedig bármely jövőbeni terméket. 

14. Tudomásulvételek

a. A jelen Szerződés az Alkalmazásra, azon belül az Alkalmazás minden frissítésére is vonatkozik, kivéve, ha ezekhez külön
feltételek is érkeznek, mely esetben az utóbbiak tekintendők érvényesnek.

b. Azzal, hogy letöl� az Alkalmazást valamelyik alkalmazás-áruházból, Ön tanúsítja, hogy az Alkalmazás egy példányának
letöltésére és fu�atására használt Mobileszköz az Ön tulajdona, vagy pedig engedélyt kapo� annak használatára a
tulajdonosától. A Mobileszközön keresztüli internethasználatért, illetve ada�orgalomért díjat számolhat fel az
internetszolgáltató Önnek, illetve a tulajdonosnak. Ön a jelen Szerződésben foglaltak szerint vállalja a felelősséget az



Alkalmazás, illetve a Mobileszközök használatáért, valamint az azzal összefüggő díjak, költségek vagy adók
kifizetéséért, függetlenül a�ól, hogy az Ön tulajdona-e a készülék.

c. Az Alkalmazás általunk kiado� legfrissebb verzióját Önnek kell letöltenie és telepítenie a Mobileszközére.

d. Ön felelős az összes hardver, telekommunikációs eszköz és egyéb tartozék vagy szolgáltatás beszerzéséért,
fenntartásáért és kifizetéséért, amelyeket nem az Abbo� biztosít, és amelyek szükségesek az Alkalmazás fogadásához,
megnyitásához és használatához.

e. Amennyiben rendelője vagy a kezelőorvosa az Ön rendelkezésére bocsáto� egy, az Alkalmazást tartalmazó
Mobileszközt, Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a Mobileszköz az Abbo� tulajdona marad, és ezért Ön
semmilyen kísérletet nem tehet arra, hogy átalakítsa a Mobileszközt vagy javítsa annak működését.

f. Az Alkalmazás használatával Ön azt is tudomásul veszi és elfogadja, hogy az internetes adatátvitel (ideértve a bizalmas
egészségügyi adatok átvitelét is) soha nem nyújthat tökéletes adatvédelmet és biztonságot. Ön tudomásul veszi, hogy
az interneten keresztül továbbíto� adatok illetéktelen felek általi megszerzése és megtekintése még akkor sem zárható
ki teljesen, ha egy ado� átvitel �tkosíto� mivoltáról külön tájékoztatást kap.

g. Ön tudomásul veszi, hogy nem feltétlenül érhető el minden nyelven és minden országban az Alkalmazás és valamennyi
funkciója vagy része, és az Abbo� nem állítja, hogy az Alkalmazás vagy annak bármely funkciója vagy része alkalmas
vagy elérhető a használatra egy ado� földrajzi területen.

15. Az Alkalmazás fiókjának törlése

Bármikor törölhe�, azaz eltávolíthatja az Alkalmazást. Tájékoztatjuk, hogy a kezelőorvosa létrehozza az ő saját fiókját a
Merlin.net™ PCN-hálózaton, amellyel létrehoz egy betegprofilt kifejeze�en Önnek, és az Alkalmazás Ön általi törlése nem
feltétlenül befolyásolja azt a fiókot vagy betegprofilt, amelyet a kezelőorvosa hozo� létre.  Az Abbo� nem felelős az
Alkalmazás adatainak megtartásáért, tárolásáért vagy biztonsági mentés készítéséért.  Kizárólag az Ön felelőssége, hogy
megtartsa, fenntartsa, tárolja, biztonsági mentést készítsen (elektronikus és/vagy nyomtato� verzióban) minden olyan
információtól, amelyet meg kíván őrizni. Az Abbo� nem felelős az adataihoz való jogosulatlan hozzáférésért, azok
használatáért vagy módosításáért. Ha az Alkalmazásban lévő adatait elküldi e-mailben, azokról biztonsági mentést készít,
képernyőképet készít vagy más módon osztja meg a személyes adatait vagy jelentéseit harmadik felekkel, akkor azok az
információk nem feltétlenül lesznek �tkosítva, és az Abbo� nem lesz képes azon adatokat �tokban és biztonságban tartani és
kezelni. Az ilyen információk védelme érdekében Önnek kell megtennie a megfelelőnek ítélt lépéseket. Hacsak másképp nem
írják elő a törvények, Ön beleegyezik abba, hogy az Alkalmazás felhasználói fiókja át nem ruházható, és az Ön halálával az
Alkalmazás birtoklásával és az Alkalmazásban tárolt adatokkal kapcsolatos jogai megszűnnek.

Ha az Alkalmazás törlése melle� szeretné visszavonni a beleegyezését a személyes adatai Abbo� általi feldolgozásába, akkor
arra kérjük, kövesse a jelen Szerződés 3. szakaszában szereplő utasításokat.

16. A Szerződés módosításai

Időről időre módosíthatjuk ezt a Szerződést, az ilyen módosításokról értesítjük valamilyen észszerű módon, beleértve úgy,
hogy megjelenítjük a képernyőn az átdolgozo� Szerződést, amikor legközelebb használja az Alkalmazást, és előírjuk, hogy
olvassa el, valamint adja kifejeze� beleegyezését és egyetértését az Alkalmazás használatának folytatásához. Ha elfogadja,
ezek a feltételek azonnal érvénybe lépnek, azonban nem vonatkoznak Ön és az Abbo� közö� olyan jogvitákra, amelyek a
változtatásokat tartalmazó, átdolgozo� Szerződés nyilvánosságra hozatali dátumát megelőzően, illetve még azelő�
keletkeztek, hogy Önt egyéb módon értesíte�ük volna a változásokról. Abban az esetben, ha Ön nem fogadja el az ilyen
változtatásokat, jogunkban áll felmondani ezt a Szerződést és az Ön Alkalmazáshasználatát.  Ön beleegyezik abba, hogy az
Abbo� nem tartozik felelősséggel Önnek vagy más harmadik félnek az Alkalmazás módosításáért vagy megszüntetéséért.

Németországban élő felhasználók figyelmébe: Értesülni fog a jelen Szerződés összes módosulásáról, amikor elindítja az
Alkalmazást.  Úgy tekintjük, hogy elfogadja a változtatásokat, hacsak nem értesí� az ellenkezőjéről az Abbo� vállalatot írásban
vagy az Abbo� által megjelölt elektronikus módszerrel. Erre a tényre fel fogjuk hívni a figyelmét, amikor bejelentjük a
változásokat. Ha úgy dönt, hogy �ltakozik valamelyik változtatás ellen, akkor azt a változásról szóló bejelentés kézhezvételétől
hat (6) héten belül kell megtennie. 

Az EGT országaiban, az Egyesült Királyságban és a Svájcban élő felhasználók figyelmébe: Értesülni fog a jelen Szerződés
összes módosulásáról, amikor bejelentkezik az Alkalmazásba. Úgy tekintjük, hogy elfogadja a változtatásokat, hacsak nem
értesí� az ellenkezőjéről az Abbo� vállalatot írásban vagy az Abbo� által megjelölt elektronikus módszerrel. Az Abbo� fel
fogja hívni a figyelmét erre a tényre, amikor bejelen� a változásokat.  Ha úgy dönt, hogy �ltakozik valamelyik változtatás ellen,
akkor azt a változásról szóló bejelentés kézhezvételétől hat (6) héten belül kell megtennie. Ha kifogást emel, akkor az Abbo�



négy (4) hetes felmondási idővel megszüntethe� az Alkalmazás fiókját. Egyéb esetekre ez a 16. szakasz nem érvényes az EGT
területén, az Egyesült Királyságban és a Svájcban lakó felhasználókra.

Algériában élő felhasználók figyelmébe: A 16. szakaszban említe� változtatások, amelyek a Szerződés lényeges elemeivel
vagy a Szolgáltatások jellemzőivel kapcsolatosak, csak azután lépnek hatályba, hogy öt nappal korábban értesíte�ük Önt a
változásról, Ön pedig elfogadta a változást a megado� értesítési időszakon belül.

17. Az Alkalmazás támogatása.

Ingyenes műszaki ügyfélszolgálat áll rendelkezésre, így munkatársaink a készüléke beültetése után megkereshe�k Önt, hogy
szolgáltatásokat nyújtsanak az Alkalmazással kapcsolatban, beleértve annak a megtanítását, hogyan kell használni, hogyan kell
az Alkalmazást a Mobileszközhöz párosítani, valamint hogyan kell az Alkalmazás és a Mobileszköz alapvető hibaelhárítását
elvégezni.  Közvetlenül ügyfélszolgálatunkkal is felvehe� a kapcsolatot, ha az Alkalmazással kapcsolatos műszaki segítségre van
szüksége. 

Minden olyan adat, megjegyzés vagy anyag, amelyet Ön bocsát rendelkezésre az Alkalmazással kapcsolatos támogatás
érdekében, beleértve a visszajelzés adatait is, például kérdések, megjegyzések, javaslatok vagy hasonlók („Visszajelzés”), nem
bizalmasnak és nem szabadalmazo�nak tekintendő. Az Abbo� vállalatnak semmiféle köteleze�sége nincs az ilyen
Visszajelzésekkel kapcsolatban, és a Visszajelzést szabadon, korlátozás nélkül reprodukálhatja, használhatja, közzétehe�,
bemutathatja, megjeleníthe�, átruházhatja, származtato� munkákat hozhat belőle létre, és terjeszthe� másoknak, kivéve a
Visszajelzésben lévő esetleges személyes adatokat, beleértve az egészségügyi adatokat, azonban a Szerződés 19. szakasza
vonatkozik rájuk. Továbbá az Abbo� szabadon, bármilyen célra felhasználhatja az ötleteket, koncepciókat, szaktanácsot vagy
technikákat, amelyeket ezek a Visszajelzések tartalmaznak, beleértve az ilyen Visszajelzést magukba foglaló termékek
fejlesztése, gyártása és marke�ngje céljára.

18. Az összeomlási elemzési adatok

Az Abbo� jelen�, ha az Alkalmazás összeomlik vagy bizonyos szo�verhibákat tapasztal, így támogatást tudunk nyújtani, és
javítani tudjuk az Alkalmazást. Ez a jelentési funkció be van építve az Alkalmazás szo�verébe. Ha az Alkalmazás összeomlik,
vagy bizonyos átviteli hibák jelentkeznek a normál használat esetén, az Alkalmazás elküld bizonyos információkat az
incidensről az Abbo� részére. Az Abbo� által az Alkalmazás egy vagy több problémájának megoldásához megkapo� egyes
információk tartalmazhatják az Ön személyes adatait, illetve lehetségessé válhat az Ön személyes adatainak Önhöz
kapcsolása.  Az ilyen megkapo� információk tekintetében az Abbo� mindenkor megfelel a vonatkozó törvények előírásainak.

19. A továbbíto� Adatokra vonatkozó Szerződés

a. Nem követeljük az Ön által az Alkalmazáson keresztül a Szolgáltatásba továbbíto� Adatok tulajdonjogát. Azzal, hogy
átadja számunkra a személyes adatait, egy világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem kizárólagos licencet ad az ilyen
adatok felhasználására, terjesztésére, reprodukálására, módosítására, adaptálására, információk létrehozására,
publikálására és lefordítására abból a célból, hogy megkaphassa a Szolgáltatást, beleértve az Alkalmazás és/vagy a
Szolgáltatások fenntartásának és a minőség javításának céljait.

b. Ön beleegyezik abba, hogy ez a Szerződés engedélyezi számunkra a Szolgáltatásokból származó összevont, anonimizált,
álnevesíte� vagy személyazonosításra alkalmatlanná te� adatok létrehozását, hozzáférését, visszatartását és
használatát a saját céljainkra, valamint társvállalataink és harmadik fél kutatók számára történő megosztásra, az alábbi
célokból:

a kardiális készülékeink és orvostechnikai eszközeink és rendszereink minőségének, biztonságának és
hatékonyságának javítása, valamint szívbetegségek innova�v és hatékony kezelésének fejlesztése a
közegészségügy érdekében;

kutatás végzésére, hogy megértsük, hogyan használják a termékeinket és szolgáltatásainkat, hogy mérjük azok
teljesítményét és hatékonyságát, hogy javítsuk a jövőbeni termékeinket, valamint kutatást végzünk a valós
élethelyzetben végze� vizsgálatokkal kapcsolatban, sta�sz�kai célokból és elemzéshez a magunk,
társvállalataink számára, és harmadik fél kutatók, egészségügyi ellátó jogi személyek vagy szakemberek,
valamint közegészségügyi hatóságok számára való közzétételre;

annak értékelése, hogyan történik az Alkalmazás és a Szolgáltatások biztosítása és felhasználása, valamint azok
mennyire hatékonyak (beleértve a demográfiai adatokat, például földrajzi adatokat);

az Alkalmazás és a Szolgáltatások működésének és frissítésének validálása, beleértve az Alkalmazás és a
Szolgáltatások biztonságának és biztonságosságának ellenőrzését és javítását is; orvostechnikai eszközök
kutatása, fejlesztése és tesztelése, beleértve új és meglévő tulajdonságokat és funkciókat is; valamint az



Alkalmazás, a Szolgáltatások és az Abbo� orvostechnikai eszközeinek tesztelése és fejlesztése termékfejlesztési,
adatelemzési, sta�sz�kai és felmérési célokból.

20. Érvénytelenítés

Ez a Szerződés az Ön általi elfogadásakor lép érvénybe, és annak megszűnéséig érvényben marad.  Bármikor törölhe� az
Alkalmazást a Szerződés 15. szakaszában leírt módon. A Szerződés azonnal és külön értesítés nélkül megszűnik, ha Ön a
Szerződés valamelyik feltételét megsér� és/vagy nem tesz annak eleget. Az Abbo� továbbá előzetes értesítés nélkül bármikor
bármilyen okból vagy akár indoklás nélkül felmondhatja vagy felfüggeszthe� a Szerződést.  Az Abbo� felmondhatja vagy
felfüggeszthe� a Szerződést, ha úgy véli, hogy Ön megsérte�e azt, illetve nem a Szerződésben leírtakkal vagy annak
szellemiségével összhangban cselekede�.  Az Abbo� felfüggeszthe� az Alkalmazáshoz biztosíto� támogatásnyújtást, ha Ön
úgy határoz, hogy nem használja tovább az Alkalmazást, illetve bármikor, ha az Alkalmazás, a Szolgáltatások és/vagy az ICM-
készülék nem áll tovább rendelkezésre.

A Szerződés ilyen jellegű felmondása vagy felfüggesztése esetén:

a. azonnal abba kell hagynia minden olyan tevékenységet, amelyet ez a Szerződés engedélyez. Nem tudja tovább
használni az Alkalmazást, beleértve az Alkalmazás használatát bizonyos Adatok elérésére; azonban a fen�ek nem
érvényesek a német felhasználókra olyan mértékig, amennyire a vonatkozó németországi szerzői jogi törvények
�ltják;

b. Az Abbo� – anélkül, hogy Önnek vagy valamely harmadik félnek felelősséggel tartozna – azonnal felfüggeszthe�,
inak�válhatja vagy beszüntethe� az Ön hozzáférését az Alkalmazáshoz, a Regisztrációs adatokhoz és minden
kapcsolódó anyaghoz anélkül, hogy köteles lenne további hozzáférést biztosítani az ilyen anyagokhoz;

c. nem használhatja tovább az Alkalmazást és a Dokumentációt, és el kell távolítania és meg kell semmisítenie azok
minden másolatát; valamint

d. megszűnik az összes joga, beleértve minden licencet, amelyet a Szerződés biztosíto� Önnek.

Algériában élő felhasználók figyelmébe:  Amennyiben a jelen Szerződés valamelyik feltételét megsér�, és/vagy nem tesz
annak eleget, a felmondás elő� öt nappal értesítjük Önt erről, hogy orvosolhassa a jogsértést, kivéve, ha az ado� jogsértés
nem orvosolható, vagy ha a köteleze�ség teljesítése nem kivitelezhető az Ön hibájából, vagy mert megtagadta a
köteleze�ségek teljesítését.  Ha az Abbo� felmondja vagy felfüggesz� a jelen Szerződést, öt nappal korábban értesítjük a
felmondásról, és kompenzáljuk érte a hatályos algériai törvények értelmében.  Az Abbo� felmondhatja vagy felfüggeszthe� a
Szerződést, ha úgy véli, hogy Ön megsérte�e azt, illetve nem a Szerződésben leírtakkal vagy annak szellemiségével
összhangban cselekede�, és a felmondás elő� öt nappal értesítjük Önt erről, hogy orvosolhassa a jogsértést, kivéve, ha az
ado� jogsértés nem orvosolható, vagy ha a köteleze�ség teljesítése nem kivitelezhető az Ön hibájából, vagy mert megtagadta
a köteleze�ségek teljesítését.  Az Abbo� felfüggeszthe� az Alkalmazáshoz biztosíto� támogatásnyújtást, ha Ön úgy határoz,
hogy nem használja tovább az Alkalmazást, illetve bármikor, ha az Alkalmazás, a Szolgáltatások és/vagy az ICM-készülék nem
áll tovább rendelkezésre; a felmondásról előzetesen, öt nappal korábban értesítjük.

 

21. A Jótállás kizárása

Az Alkalmazást azért biztosítjuk, hogy a saját Mobileszköze használatával Adatokat továbbítson ICM-készüléke és a
Merlin.net™ PCN-hálózat közö�, hogy azokat a kezelőorvosa elérhesse. KIFEJEZETTEN TUDOMÁSUL VESZI ÉS BELEEGYEZIK
ABBA, HOGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK, ÉS A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉG,
TELJESÍTMÉNY, PONTOSSÁG ÉS RÁFORDÍTÁS KOCKÁZATA TELJESEN AZ ÖNÉ. 

Az Alkalmazást nem szánjuk olyan Mobileszközön való használatra, amelyet módosíto�ak vagy személyre szabtak olyan
módon, hogy a gyártó kernelét, rendszerkonfigurációját vagy felhasználási korlátozásait eltávolíto�ák, kicserélték vagy
megkerülték, vagy amellyel megsérte�ék a gyártó jótállását. Az Alkalmazás használata károsan befolyásolhatja más szo�verek
vagy eszközök működését. Az Alkalmazás számára készíte� és abban található tartalmak célja az információadás az Adatok
átvitelének lehetővé tételéhez. AZ ALKALMAZÁSNAK NEM CÉLJA AZ ORVOSI GYAKORLATBAN VAGY AHHOZ VALÓ
ALKALMAZÁS, SEM PEDIG ORVOSI ELLÁTÁS VAGY SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSA, ILLETVE NEM CÉLJA SZEMÉLYRE SZABOTT
ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK VAGY ELLÁTÁS NYÚJTÁSA. 

A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MAXIMÁLISAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKBEN AZ ABBOTT, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI ÉS
HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI AZ ALKALMAZÁST ÉS A SZOLGÁLTATÁSOKAT A „JELENLEGI ÁLLAPOTBAN” ÉS A
„RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTTAK SZERINT” BIZTOSÍTJÁK AZ ÖSSZES HIBÁJUKKAL ÉS HIÁNYOSSÁGUKKAL EGYÜTT ÉS



BÁRMELY TOVÁBBI GARANCIA NÉLKÜL, ÉS EZENNEL ELUTASÍTANAK MINDEN EGYÉB GARANCIÁT ÉS FELTÉTELT, LEGYEN AZ
KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JOGCÍM ÉS
JOGTISZTASÁGI GARANCIÁKAT, BÁRMELY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, KÖTELESSÉGET VAGY FELTÉTELT A
FORGALMAZHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS MINŐSÉGRE, VALAMINT A VÍRUSMENTESSÉGRE
VONATKOZÓAN. AZ ABBOTT VAGY EGY ABBOTT ÁLTAL FELHATALMAZOTT KÉPVISELŐ ÁLTAL SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN ADOTT
INFORMÁCIÓK NEM KÉPEZNEK GARANCIÁT. AZ ALKALMAZÁS NEM HASZNÁLHATÓ A SZAKÉRTŐ EGÉSZSÉGÜGYI
DÖNTÉSHOZÁSRA, KÖZVETLEN ORVOSI FELÜGYELETRE VAGY VÉSZHELYZETI BEAVATKOZÁSRA; ILLETVE VÉSZHELYZETI
HASZNÁLATRA VAGY BÁRMELY VALÓS IDEJŰ RIASZTÁS VAGY IDŐBEN KRITIKUS ADAT ÁTVITELÉRE VAGY JELZÉSÉRE. AZ
ÖSSZES, BETEGET ÉRINTŐ ORVOSI DIAGNOSZTIZÁLÁST ÉS KEZELÉST MEGFELELŐ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBERNEK KELL
ELVÉGEZNIE. SEM AZ ABBOTT, SEM ANNAK TÁRSVÁLLALATAI NEM FELELŐSEK SEMMILYEN DIAGNÓZISÉRT, DÖNTÉSÉT VAGY
KIÉRTÉKELÉSI EREDMÉNYÉRT, AMELYET EGY FELHASZNÁLÓ VÉGZETT, ILLETVE EGÉSZSÉGKÁROSODÁSÉRT, AMELYET A
FELHASZNÁLÓ ELSZENVEDETT VALAMELY OLYAN DÖNTÉSTŐL, AMELYET AZ ALKALMAZÁS ÉS A DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA
ALAPJÁN HOZTAK MEG.

Amelle�, hogy észszerű mértékben biztonsági elemeket építe�ünk az Alkalmazásba az Adatok védelme érdekében – ilyen
például az Alkalmazásban helyileg tárolt, valamint az Alkalmazás és az ICM-készülék közö� Bluetooth®1 vezeték nélküli
kapcsolaton keresztül átvi� Adatok �tkosítása –, nem garantáljuk, hogy az internethez kapcsolódó, az Alkalmazást tartalmazó
bármely rendszeren, Mobileszközön vagy okoseszközön keresztül továbbíto�, illetve azokon tárolt információk védelme,
biztonsága, hitelessége vagy épsége nem fog sérülni. AZ ABBOTT NEM NYÚJT KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOKAT ÉS GARANCIÁKAT
AZ ÖN VAGY HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK, ILLETVE AZ ALKALMAZÁSBAN ÖN ÁLTAL TÁROLT ADATOK
ALAPJÁN LÉTREHOZOTT TARTALMAK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE, MEGBÍZHATÓSÁGA VAGY IDŐSZERŰSÉGE TEKINTETÉBEN.
AZ ABBOTT KÜLÖNÖSEN NEM TESZ KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOKAT ÉS GARANCIÁKAT ARRA, HOGY AZ ILYEN ADATOKON
ALAPULÓ INFORMÁCIÓK MEG FOGNAK FELELNI A KORMÁNYZATI RENDELETEKNEK, AMELYEK ELŐÍRJÁK AZ ADATOK
ÁTADÁSÁT. 

Az Abbo�, annak társvállalatai és harmadik fél szolgáltatói NEM garantálják, hogy az Alkalmazásban található funkciók
megfelelnek minden előírásnak, vagy hogy annak működése megszakítás nélküli és hibamentes lesz, illetve hogy bármely
hibát kijavítanak.  A szo�ver, amint az Alkalmazásban felhasználják, természeténél fogva hibákat és lehetséges
inkompa�bilitásokat tartalmazhat más számítógépes szo�verekkel és hardverekkel. Ne használja az Alkalmazást olyan
esetben, amikor a hiba bármely jelentős kárt vagy sérülést okozhat a személyekben vagy materiális vagy immateriális
javakban. 

AZ ABBOTT SEMMI ESETRE SEM VÁLLAL KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÉKOKAT ÉS GARANCIÁKAT HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ
HARDVEREKÉRT VAGY SZOFTVEREKÉRT, SEM AZ ALKALMAZÁSBAN MEGJELENÍTETT ADATOK PONTOSSÁGÁÉRT, TOVÁBBÁ
KIZÁRMINDEN FELELŐSSÉGET AZ EZEKBŐL EREDŐ MINDENNEMŰ HIBÁÉRT IS.  AZ ABBOTT KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET,
AMELY AZ ABBOTT VAGY BÁRMELY TÁRSVÁLLALATA, ÜGYNÖKE VAGY JOGUTÓDA VAGY EGYÉB HARMADIK FELEK ELLENI
LÉPÉSEKBŐL VAGY KÖVETELÉSEKBŐL A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ALATT FELMERÜLHET, KIVÉVE A CSALÁS VAGY SÚLYOS
GONDATLANSÁG ESETEIT.

Egyes országok/államok/tartományok/joghatósági területek nem engedélyezik a vélelmeze� garanciák kizárását vagy a
vélelmeze� garanciák időtartamának korlátozását, így előfordulhat, hogy a fen� kizárások a teljességükben nem érvényesek
Önre. A vonatkozó törvények által számunkra előírt mértékben biztosítunk garanciát; Ön beleegyezik, hogy az ilyen garancia
hatásköre és időtartama a vonatkozó ilyen törvények által előírt minimum.

Németországban és Svájcban élő felhasználók figyelmébe:  Ezen alszakasz kivételével a 21. szakasz nem vonatkozik a
Németországban és Svájcban élő felhasználókra. Helye�e: az Alkalmazás és a Szolgáltatások biztosítása a Németországban és
Svájcban élő felhasználók számára a „jelenlegi állapotukban” és a „rendelkezésre bocsáto�ak szerint” történik. Noha
törekszünk arra, hogy elkerüljük a jelentős kimaradásokat és az Alkalmazás és a Szolgáltatások használhatóságának jelentős
akadályozo�ságát, nem tudjuk garantálni az Alkalmazás és valamennyi, benne lévő funkció hibamentes és megszakítás nélküli
elérhetőségét és működését. Az előbbiek nem érin�k az Ön jótállási jogszabályok által előírt jogait.

Az Egyesült Királyságban élő felhasználók figyelmébe: A 21. szakasz tartalma semmiképpen sem érin� a kielégítő minőségre,
az ado� célnak való megfelelésre és a pontos leírásra vonatkozó jogszabályok által előírt jogait.

Ausztráliában élő felhasználók figyelmébe: A 21. szakasz tartalma semmiképpen sem érin� a 2010. évi Compe��on and
Consumer Act (verseny- és fogyasztóvédelmi törvény) (Cth) által biztosíto� fogyasztói garanciákat. A termékeinket és
szolgáltatásainkat olyan garanciákkal biztosítjuk, amelyeket nem zárhat ki az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény. A szolgáltatás
legfontosabb hibáinál az alábbiakra jogosult:

a. felmondhatja a szolgáltatási szerződést velünk; valamint



b. a fel nem használt rész értékének visszatérítését kérhe�, vagy kompenzációt kérhet a csökkent értékért.

Jogosult továbbá a jelentős hibával rendelkező termékért visszatérítést vagy cserét kérni. Ha a termékek vagy szolgáltatások
hibája nem felel meg jelentős hibának, akkor jogosult a hiba kijaví�atására észszerű időn belül. Ha ez nem történik meg, akkor
jogosult a termékek árának visszatérítésére és a szolgáltatási szerződés felmondására és a fel nem használt rész árának
visszatérítésére. Jogosult továbbá kompenzációra minden, a termékek vagy szolgáltatások hibájából származó, észszerűen
előre látható veszteség vagy kár esetén.

Algériában élő felhasználók figyelmébe:  A jelen 21. szakaszban foglaltak közül semmi nem korlátozhatja vagy zárhatja ki az
alábbiakra vonatkozó felelősségünket:

a. az Alkalmazásra és a Szolgáltatásokra vonatkozó garancia nyújtása Önnek a fogyasztóvédelemmel és a csalás
megelőzésével kapcsolatos 2009. február 25-i 09-03 számú törvény 13. cikke értelmében (amely módosulhat); vagy

b. az Alkalmazás és a Szolgáltatások első ízben való rendelkezésére bocsátásától számíto� hat hónapon belül az
Alkalmazással és a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült hibák az áruk és szolgáltatások garanciájának
végrehajtásáról szóló feltételeket meghatározó 2013. szeptember 26-i törvény 13-327. számú végrehajtási rendelete
értelmében. 

22. Fontos információk a jogi felelősségünk korlátairól

AZ ALKALMEZENDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN AZ ABBOTT, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI
VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELNEK AZ ANYAGI KÁROKÉRT, BELEÉRTVE BÁRMILYEN
KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDÁT STATUÁLÓ VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRTÉRÍTÉST,
AZ ALÁBBI ESETEK KIVÉTELÉVEL:

a. New Jerseyben élő felhasználók figyelmébe: New Jersey törvényei (New Jersey Puni�ve Damages Act [büntető-
kártérítési törvény], New Jersey Products Liability Act [termékfelelősségi törvény], New Jersey Uniform Commercial
Code [egységes kereskedelmi törvénykönyv] és New Jersey Consumer Fraud Act [fogyasztómegtévesztési törvény])
értelmében ado� esetben a Szerződés semelyik része sem zárja ki az ilyen kártérítést mint fogyasztó által
visszaigényelhető összeget.

b. Németországban élő felhasználók figyelmébe: Az Abbo� felelős a szerződésben foglalt lényeges köteleze�ségek
(úgyneveze� sarkalatos köteleze�ségek) vétkes megszegéséért. Sarkalatos köteleze�ségnek nevezzük azokat a
szerződésben foglalt köteleze�ségeket, amelyeknek a jelen Szerződés feltételeinek a teljesítéséhez eleget kell tenni, és
amelyek betartására Ön rendszeresen támaszkodhat. Egyéb tekintetben az Abbo� felelőssége a súlyos gondatlanságra
és a szándékos szerződésszegésre korlátozódik. Amennyiben a sarkalatos köteleze�ségek kisebb mértékű,
gondatlanságból származó megszegése vagy az Abbo� nevében eljáró egyszerű felek által elkövete� kisebb mértékű
szerződésszegés következtében az Abbo� vállalatot terheli a felelősség, akkor a felelősség a jellemzően előrelátható
károk orvoslására terjed ki. Ez semmilyen, az Abbo� vállalatot jogszabályból eredően kötelezően terhelő felelősséget
nem befolyásol, közülük konkrétan megemlítve a halálese�el, tes� sérüléssel és betegséggel kapcsolatos felelősséget,
valamint a német Product Liability Act (termékfelelősségi) törvénnyel kapcsolatos felelősséget. Ezen alszakasz
kivételével a 22. szakasz nem vonatkozik a Németországban élő felhasználókra.

c. Az Egyesült Királyságban és Svájcban élő felhasználók figyelmébe: A Szerződés semelyik része nem zárja ki a
felelősségünket olyan halál vagy személyi sérülés esetén, amely összefüggésbe hozható az Alkalmazásban a
hanyagságunkkal vagy csalárd félrevezetésünkkel.

d. Ausztráliában élő felhasználók figyelmébe: A 21. vagy 22. szakasz tartalma semmiképpen sem érin� a 2010. évi
Compe��on and Consumer Act (verseny- és fogyasztóvédelmi törvény) (Cth) által biztosíto� fogyasztói garanciákat.
Ezen feltételek rendelkezéseitől függetlenül, amennyiben a 2010. évi Compe��on and Consumer Act (verseny- és
fogyasztóvédelmi törvény) (Cth) vagy bármely más jogszabályok kimondják, hogy garancia él az általunk biztosíto�
termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban, és azon garancia megszegésének felelőssége nem zárható ki, de
korlátozható, az ilyen megszegés felelőssége a termékek esetében a termékek cseréjére, egyenértékű termék
biztosítására vagy a termékek javítására, a szolgáltatások esetében pedig a szolgáltatás ismételt biztosítására vagy az
ismételt szolgáltatás költségének megfizetésére korlátozódik.

e. Algériában élő felhasználók figyelmébe: A jelen Szerződésben semmi sem zárja ki a felelősségünket az olyan károkért,
amelyek általunk történő károkozásból (beleértve a gondatlanságot is), csalásból vagy súlyos gondatlanságból erednek.
A csalás vagy súlyos gondatlanság eseteit kivéve csak olyan veszteségért vállalunk felelősséget, amely előre látható
volt a Szerződés létrejö�ekor.



A FENTI KORLÁTOZÁSOK KITERJEDNEK AZ ALÁBBIAKRA: KÁRTÉRÍTÉS AZ ELMARADT HASZONÉRT, AZ ADATOK ÉS EGYÉB
IMMATERIÁLIS JAVAK ELVESZTÉSÉÉRT, AZ ALKALMAZÁS SEGÍTSÉGÉVEL TOVÁBBÍTOTT ADATOK BIZTONSÁGÁNAK
ELVESZTÉSÉÉRT (BELEÉRTVE AZ ILYEN ADATOK HARMADIK FELEK ÁLTALI, TOVÁBBÍTÁS ALATTI MEGSZERZÉSÉÉRT), AZ
ÜZEMSZÜNETÉRT, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, A SZEMÉLYAZONOSSÁG NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÉSÉÉRT, AMELY AZ ALKALMAZÁS
VAGY AZ ALKALMAZÁSHOZ HASZNÁLT HARMADIK FÉL SZOFTVERE ÉS/VAGY HARMADIK FÉL HARDVERE HASZNÁLATÁVAL VAGY
HASZNÁLHATATLANSÁGÁVAL FÜGG ÖSSZE VALAMILYEN MÓDON, A VÍRUSOK VAGY TECHNOLÓGIAILAG KÁROS ANYAGOK
MIATTI VESZTESÉGÉRT, AMELYEK MEGFERTŐZIK AZ ESZKÖZÉT, AMIKOR AZ ALKALMAZÁST VAGY VALAMILYEN AHHOZ VAGY A
JELEN SZERZŐDÉS RENDELKEZÉSEIHEZ EGYÉB MÓDON KAPCSOLÓDÓ MOBILALKALMAZÁST/ANYAGOT/WEBOLDALT TÖLT LE,
MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA AZ ABBOTT, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI VAGY VALAMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓ FELHÍVTA
A FIGYELMET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE, ÉS MÉG AKKOR IS, HA A JOGORVOSLAT NEM FELEL MEG A LÉNYEGES
CÉLJÁNAK.

A FENTI KORLÁTOZÁSOK ATTÓL FÜGGETLENÜL ÉRVÉNYESEK, HOGY AZ ILYEN KÁROK SZERZŐDÉSEN BELÜLI, SZERZŐDÉSEN
KÍVÜLI KÁROKOZÁS (BELEÉRVE HANYAGSÁG), OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY BÁRMELY MÁS ELMÉLET ALATT JELENTKEZNEK.

Azon adatok kivételével, amelyeket Ön oszt meg a kezelőorvosával az Alkalmazáson keresztül, amikor Ön dönt a személyes
adatainak, beleértve az egészségügyi adatainak megosztásáról az alkalmazásból harmadik felekkel, beleértve harmadik felek
alkalmazásaival, Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a törvények által engedélyeze� legteljesebb módon nem
tehetők felelőssé az Abbo� vagy üzle� partnerei az Ön ilyen döntéséért a személyes adatainak, beleértve az egészségügyi
adatainak megosztásáról és/vagy közzétételéről, és nem keletkezik köteleze�ségük a személyes adatainak ilyen harmadik felek
általi gyűjtése vagy egyéb feldolgozása mia�.

A FENTIEKET NEM KORLÁTOZVA, ÉS AZ ESETLEGES VESZTESÉGEK ELLENÉRE, AMELYEK ÖNT ÉRIK, ÉS A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK
ÁLTAL MAXIMÁLISAN ENGEDÉLYEZETT MÉRTÉKIG AZ ABBOTT, ANNAK TÁRSVÁLLALATAI ÉS BÁRMELY BESZÁLLÍTÓI TELJES
FELELŐSSÉGE A JELEN SZERZŐDÉS RENDELKEZÉSE ÉRTELMÉBEN VAGY AZZAL KAPCSOLATOSAN, VALAMINT AZ ÖN
KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA A FENTI ESETEKBEN A KÖVETKEZŐKRE KORLÁTOZÓDIK:

a. AZ ALKALMAZÁSON BELÜLI HIBÁK MEGOLDÁSA, KIJAVÍTÁSA VAGY VALAMILYEN MÁS HELYESBÍTÉSE, MÉG ABBAN AZ
ESETBEN IS, HA AZ ILYEN VESZTESÉGET A FELEK ELŐRE LÁTTÁK VAGY SZÁNDÉKOS VOLT, ILLETVE

b. ADOTT ESETBEN AZ ÖN ÁLTAL AZ ALKALMAZÁSÉRT TÉNYLEGESEN FIZETETT ÖSSZEG VAGY 10,00 AMERIKAI DOLLÁR
(USD) KÖZÜL A NAGYOBB ÖSSZEG.

Egyes egyéb országokban/államokban/tartományokban/joghatósági területeken �lto� vagy korlátozo� lehet a felelősség,
bizonyos vélelmeze� garanciák, valamint a véletlen vagy következményes kártérítések kizárása vagy korlátozása; és kizárólag
azon mértékben, amit a törvény Ön számára engedélyez, a fen� felelősségkizárás, korlátozások vagy jogkizárások közül néhány
vagy mind érvénytelen lehet Önre, és lehetséges, hogy Önnek a vonatkozó törvények értelmében egyéb jogai is vannak.

23. Kártérítés

A vonatkozó törvények által maximálisan engedélyeze� mértékben Ön beleegyezik az Abbo�, annak társvállalatai vagy azok
ado� hivatalnokai, igazgatói, alkalmazo�ai, ügynökei, jogutódai, megbízo�jai és licencpartnerei kártalanításába, védelmébe és
helye�ük való helytállásba minden követeléssel, kártérítéssel, igénnyel, felelősséggel, ítéle�el, díjazással, veszteséggel,
kiadással és költséggel (beleértve az ügyvédi és szakértői díjakat is) szemben és ellenében, amelyet egy harmadik fél te� az
alábbiak mia�, következtében vagy ezekkel kapcsolatban: (i) az Alkalmazás Ön általi használata vagy az alkalmazással
kapcsolatos tevékenységei; valamint (ii) a Szerződés, törvények, rendeletek vagy harmadik fél jogainak bármely megsértése
vagy vélt megsértése, beleértve a valamely harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértését Ön vagy a háztartásában vagy
a szervezetében lévők, vagy Önnel más módon kapcsolatban állók által az Alkalmazás Ön vagy más általi használatakor,
beleértve a gondatlan cselekedeteket, mulasztásokat vagy szándékos kötelességszegéseket. Németországban élő felhasználók
figyelmébe:  A fen�ek nem érin�k azon jogát, hogy bizonyítsa, hogy nem történt károkozás. 

24. Az export szabályozása

Az Alkalmazás az Amerikai Egyesült Államok exportszabályozása alá esik, beleértve minden amerikai egyesült államokbeli
embargót és egyéb szövetségi szabályokat és előírásokat, amelyek korlátozzák az exportot. Nem tudatosan tesszük elérhetővé
az Alkalmazást az Ön számára, ha Ön azt állítja, nem, valójában azonban mégis (a) egy Amerikai Egyesült Államok kormánya
általi embargó vagy kereskedelmi szankciók által érinte� országban él, vagy annak lakosa vagy állampolgára (az Amerikai
Egyesült Államok szankcióira vonatkozó további információk megtalálhatók i�: h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx); vagy (b) rajta van valamelyik amerikai egyesült államokbeli kormányza�,
korlátozo� végfelhasználói listán (példa: „Specially Designated Na�onals” [Speciális besorolású állampolgárok], elérhetőség:
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).



25. Értesítések

A jelen Szerződésből eredően vagy azzal kapcsolatosan nekünk szóló értesítéseket írásban, a feladó által fizete� postai
küldeményként kell elju�atni jogi osztályunkra, a következő címre: Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul,
Minnesota 55117, Amerikai Egyesült Államok. Amennyiben nekünk kell Önt írásban felkeresnünk vagy értesítenünk, azt e-
mailben (amennyiben előzetesen megado� ilyen elérhetőséget) vagy az Ön által az alkalmazás igénylésekor megado�
postacímre, a mi költségünkre felado� levélpostai küldeményben fogjuk megtenni.

26. Vis maior

Nem vállalunk felelősséget a jelen Szerződés szerin� köteleze�ségeink olyan jellegű nem teljesítése vagy késedelmes
teljesítése mia�, amelyet valamely, észszerű ellenőrzésünkön kívül álló cselekedet vagy esemény okoz, például a távközlési
nyilvános vagy magánhálózatok hibája (a továbbiakban: „vis maior”). Amennyiben vis maior akadályozza a jelen Szerződésben
meghatározo� köteleze�ségeink teljesítését: (i) a jelen Szerződésben meghatározo� köteleze�ségeink teljesítése
felfüggeszte�k, és a teljesítésük határideje meghosszabbodik a vis maior időtartamával; és (ii) megteszünk minden észszerű
lépést, amely által a jelen Szerződésben meghatározo� köteleze�ségeink teljesítésére megoldást találhatunk a vis maior
ellenére is.

27. Jogok átruházása

A jelen Szerződés értelmében bennünket illető jogokat és köteleze�ségeket részben vagy teljes egészükben, az Ön előzetes
írásos beleegyezése nélkül is engedményezhetjük, átruházhatjuk, noválhatjuk, delegálhatjuk vagy alvállalkozásba adhatjuk
másik szervezet részére, ez azonban nem befolyásolja a jelen Szerződés értelmében Önt illető jogokat és köteleze�ségeket. Ön
csak abban az esetben ruházhatja át a jelen Szerződésből eredő jogait vagy köteleze�ségeit más személyre, ha ezt mi írásban
elfogadjuk.

28. Jogfeladás

Ha elmulasztjuk azt, hogy követeljük Öntől a jelen Szerződésben meghatározo� köteleze�ségei betartását, vagy nem
érvényesítjük az Önnel szembeni jogainkat, vagy azt késedelemmel tesszük, az nem jelen� azt, hogy lemondunk az Önnel
szembeni jogainkról, és nem jelen� azt, hogy Önnek nem kell teljesítenie ezeket a köteleze�ségeket. Ha mi eltekintünk az Ön
valamely köteleze�ségszegésétől, azt csakis írásban tesszük meg, és az nem jelen� azt, hogy a jövőben automa�kusan
eltekintünk köteleze�ségei teljesítésétől.

29. Különválaszthatóság

A Szerződésben foglalt feltételek mindegyike önmagában, külön-külön is érvényes. Amennyiben valamely bíróság vagy
kompetens hatóság úgy dönt, hogy valamely feltétel semmis, nem törvényes vagy nem érvényesíthető, a többi feltétel teljes
mértékben érvényben és hatályban marad.

30. Irányadó jog

Jelen Szerződés feltételeinek meghatározásánál az irányadók az Amerikai Egyesült Államok Illinois államának törvényei,
tekintet nélkül a választo� jogi rendelkezéseire.  Ha ellentmondás merül fel a külföldi törvények, szabályok és rendeletek,
valamint az Amerikai Egyesült Államok törvényei, szabályai és rendeletei közö�, akkor az Amerikai Egyesült Államok törvényei,
szabályai és rendeletei lesznek az irányadók a lehető legteljesebb mértékben.  Az előzőek ellenére, amennyiben ilyen
köteleze�ségszegés vagy a köteleze�ségei megszegésének fenyegetése történik a �toktartást vagy szellemi tulajdonjogot
illetően, jogosultak leszünk méltányos jóvátételre, beleértve a távoltartó határozatot, bírói �ltó intézkedést, bírói kötelezést és
minden egyéb beavatkozást, amely elérhető valamely bíróság vagy illetékes joghatóságnál.  Beleegyezik abba, hogy ez a
Szerződés teljesen végrehajtható Illinois államban, és beleegyezik abba, hogy a joghatóság és helyi illetékesség megfelelő az
állami és szövetkeze� bíróságon az Amerikai Egyesült Államok Illinois államában minden olyan eljárásnál, amely ezen
Szerződésből vagy a jelen felek közö� kapcsolatból fakad.  A felek ezennel beleegyeznek, hogy az ENSZ Bécsi Vételi
Konvenciója nem irányadó ezen Szerződésnél.

Az EGT országaiban, az Egyesült Királyságban és a Svájcban élő felhasználók figyelmébe: A Szerződés ezen szakaszának
kivételével a Szerződés 30. szakasza nem érvényes az EGT országaiban, az Egyesült Királyságban és a Svájcban élő
felhasználókra, kivéve az, hogy az ENSZ Bécsi Vételi Egyezménye nem irányadó ezen Szerződésnél. Az ilyen felhasználók esetén
az Ön lakóhelye szerin� ország törvényei irányadók.

Az EGT országaiban élő felhasználók figyelmébe: Az alterna�v vitarendezés olyan eljárás, amelyben egy független szervezet
veszi számba a vita tényeit és próbál megoldást találni úgy, hogy nem kell bírósághoz fordulni. Ha nem elégede� azzal, ahogy a



panaszokat kezeltük, az Európai Bizo�ság online alterna�v vitarendezési pla�ormjához fordulhat.

Ausztráliában élő felhasználók figyelmébe: A 30. szakasz tartalma semmilyen módon nem zárja ki vagy állítja a 2010. évi
Compe��on and Consumer Act (verseny- és fogyasztóvédelmi törvény) (Cth) alkalmazásának kizárását, ahol az releváns.

Algériában élő felhasználók figyelmébe:  Székhelyünk Illinois államban található.  Ennek értelmében a jelen Szerződésre
irányadó jog az ado� joghatósággal való kapcsolatunkon alapul.  Míg a jelen Szerződés Illinois állam joghatóságának, állami és
szövetségi bírósági helyszíneinek hatálya alá esik, a jelen Szerződésben semmi sem zárja ki egy fél arra való képességét, hogy
bármely más illetékes joghatóság bíróságán indítson eljárást vagy kérjen védelmet. 

31. A teljes Szerződés

A jelen Szerződés képezi a teljes megállapodást Ön és mi közö�ünk, és hatályon kívül helyez és semmissé tesz minden azt
megelőző vagy egyidejűleg közölt, annak tárgyához kapcsolódó, szóbeli vagy írásbeli megállapodást, ígéretet, biztosítékot,
garanciát, nyilatkozatot, javaslatot és megegyezést, amely Ön és mi közö�ünk létrejö�. Ön és mi beleegyezünk abba, hogy
semmilyen, jelen Szerződésben nem szereplő (akár vétlenül, akár gondatlanságból te�) kijelentéssel, nyilatkoza�al,
biztosítékkal vagy garanciával szemben nem élünk jogorvosla�al. Mindkét fél beleegyezik abba, hogy a jelen Szerződésben
szereplő kijelentések bármelyikén alapuló vétlen hamis közlés, illetve téves közlés mia� nem nyújt be kárigényt.  Ha a
Szerződés angol nyelvű és bármely nem angol nyelvű verziója közö� ellentmondás van, akkor az angol verzió az irányadó.  Az
5., 15., 19., 21., 22., 23. és 30–34. szakasz érvényben marad a Szerződés felmondása esetén is.

32. Az Apple vállalathoz kapcsolódó feltételek, amennyiben az Alkalmazás iOS-verzióját használja

A Szerződés egyéb feltételei melle� és a Szerződés minden ellenkező értelmű rendelkezése ellenére ez a kiegészítő
rendelkezés vonatkozik az Apple Inc. („Apple”) iOS operációs rendszerével kompa�bilis Alkalmazás Ön általi használatára. Az
Apple nem szerződő fél ezen Szerződés esetében, és nem birtokolja, valamint nem tartozik felelősséggel az Alkalmazásért. Az
Apple nem nyújt garanciát az Alkalmazáshoz, kivéve ado� esetben a vételár visszatérítést. Az Apple vállalat nem felelős az
Alkalmazás karbantartásáért vagy egyéb támogatásáért, és nem felelős az Alkalmazás tekintetében semmilyen követelésért,
veszteségért, köteleze�ségért, kártérítésért, kiadásért vagy költségért, beleértve bármely harmadik fél termékének
köteleze�ségvállalását, az olyan követeléseket, amelyeknek az Alkalmazás nem felel meg valamely vonatkozó jogi vagy
szabályozási előírás tekintetében, a fogyasztóvédő vagy hasonló jogszabályokból fakadó követeléseket, valamint a szellemi
tulajdonjog megsértésével kapcsolatos követeléseket. Az Alkalmazás használatával kapcsolatos összes kérdését és panaszát,
beleértve annak szellemi tulajdonjogát illetően az Abbo� vállalathoz kell intéznie, összhangban a jelen Szerződés Értesítések
szakaszával. A jelen Szerződésben biztosíto� licenc egy nem átruházható licenc, amely egy olyan Apple márkájú terméken
teszi lehetővé az Alkalmazás használatát, amely az Apple iOS operációs rendszerét fu�atja, és amelynek Ön a tulajdonosa és a
kezelője, hacsak az Apple App Store Szolgáltatási feltételeinek felhasználási szabályzata ezt másként nem engedélyezi.
Teljesíteni kell bármely harmadik féllel kötö�, vonatkozó szerződés feltételeit, amely az Alkalmazás használatakor vonatkozik
Önre, például a vezeték nélküli adatszolgáltatási megállapodást. Az Apple és leányvállalatai a jelen Szerződés haszonélvezői
harmadik félként, és a Szerződés elfogadásával jogukban áll (és úgy tekin�k, hogy elfogadta ezt a jogot), hogy ezt a Szerződést
Ön ellen érvényesítsék mint annak harmadik fél haszonélvezője; az előzőek ellenére az Abbo� joga annak bármely
változatának hatályba léptetése, hatályon kívül helyezése vagy felmondása, és a jelen Szerződés felmentése vagy a benne lévő
egyezség nem képezi tárgyát bármely harmadik fél általi beleegyezésnek.

33. További jogi feltételek

a. Ez a Szerződés nem hoz létre partneri viszonyt, vegyes vállalkozási viszonyt, munkaadó-munkavállaló viszonyt,
ügynökségi viszonyt vagy jogbérletbe adó-jogbérletbe vevő viszonyt Ön és az Abbo� közö�.

b. Ha a Szerződés valamelyik rendelkezését törvénytelennek, semmisnek vagy bármely okból végrehajthatatlannak ítélik,
akkor azt a rendelkezést érvénytelennek kell tekinteni a Szerződésben, de ez nem érin� a fennmaradó rendelkezések
érvényességét és végrehajthatóságát.

c. Nem ruházhatja át, adhatja át vagy adhatja allicencbe a Szerződés szerin� valamennyi vagy az összes jogát és
köteleze�ségét az előzetes, írásos, kifejeze� beleegyezésünk nélkül.

d. Mi megkötések nélkül átruházhatjuk, átadhatjuk vagy allicencbe adhatjuk a Szerződés szerin� valamennyi vagy az
összes jogunkat és köteleze�ségünket.

e. A Szerződés értelmében egyik fél bármely köteleze�ségszegéstől való eltekintése sem tekintendő bármely megelőző
vagy későbbi köteleze�ségszegéstől való eltekintésnek.

f. Az összes, egyes számban megado� kifejezés értelme azonos a többes számú kifejezéssel, ahol ez értelmezhető, kivéve
a másként meghatározo� eseteket. A „beleértve” kifejezésnek és variációinak használata a Szerződésben úgy
értelmezendő, mintha a „korlátozás nélkül” kifejezés követné.



g. Az Önnek szánt értesítések (beleértve a Szerződés módosításairól szóló értesítéseket) érkezhetnek az Alkalmazáson
keresztül megjelenítve vagy e-mailben (beleértve minden egyes esetben a hivatkozásokon keresztüli közlést) vagy
normál postai levélben. Az elektronikus formában átado� Szerződés és minden értesítés kinyomtatva, korlátozás
nélkül érvényes, és benyújtható a bírósági vagy adminisztrációs eljárásoknál, amelyek ezen a Szerződésen alapulnak
vagy azzal kapcsolatosak, pont olyan mértékben és feltételekkel, mint a többi üzle� dokumentum és feljegyzés,
amelyeket erede�leg is nyomtato� formában készíte�ek és kezeltek.

h. Az Abbo� nem felelős semmilyen köteleze�ségének elmulasztásáért, ha annak oka kívül esik az ellenőrzésünkön.

Ha a Szerződés valamelyik rendelkezését egy bíróság vagy illetékes joghatóság törvényellenesnek minősít, akkor az a
rendelkezés módosulni fog és úgy kell értelmezni, hogy az legjobban megfeleljen az erede� rendelkezés céljainak, a törvények
által engedélyeze� legteljesebb módon, és a Szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes jogerővel bírnak.

34. Ka�ntás az „Elfogadás” gombra

ELISMERI, HOGY ELOLVASTA EZT A SZERZŐDÉST, ÉS MEGÉRTETTE AZ ÖSSZES FELTÉTELT, ÉS ELFOGADJA ÉS MAGÁRA NÉZVE
KÖTELEZŐNEK ISMERI EL AZOKAT.

AZ „ELFOGADÁS” GOMBRA KATTINTVA VAGY AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL ÉS EGYÉB MEGNYITÁSÁVAL:

ÖN SZAVATOLJA, HOGY NAGYKORÚKÉNT JOGOSULT MEGKÖTNI EZT A SZERZŐDÉST;

JELZI, HOGY A LÉPÉSÉT ALÁÍRÁSKÉNT KÍVÁNJA MEGTENNI EZEN A SZERZŐDÉSEN, ÉS AZ UGYANOLYAN TELJES
JOGERŐVEL BÍR, MINT A KÉZI ALÁÍRÁS;

SZAVATOLJA, HOGY HA TELEPÍTI, HASZNÁLJA VAGY MÁS MÓDON MEGNYITJA AZ ALKALMAZÁST EGY MÁSIK
SZEMÉLY NEVÉBEN, AKKOR JOGILAG TÉNYLEGESEN JOGOSULT MEGKÖTNI A SZERZŐDÉST AZON MÁSIK FÉL
NEVÉBEN.

HA ÖN OLYAN SZEMÉLY, AKI AZ ALKALMAZÁST EGY OLYAN SZERVEZET NEVÉBEN VAGY SZÁMÁRA TELEPÍTI,
HASZNÁLJA VAGY MÁS MÓDON VESZI IGÉNYBE, AMELLYEL KAPCSOLATBAN ÁLL, AKKOR EZT A SZERZŐDÉST MIND
SAJÁT MAGA, MIND AZ ADOTT SZERVEZET NEVÉBEN FOGADJA EL, VALAMINT KIJELENTI ÉS SZAVATOLJA, HOGY
JOGOSULT A SZERVEZET NEVÉBEN ILYEN SZERZŐDÉST KÖTNI.

HA NEM FOGADJA EL A JELEN SZERZŐDÉS ÖSSZES FELTÉTELÉT, AKKOR NE KATTINTSON AZ „ELFOGADÁS” GOMBRA, ÉS NE
HASZNÁLJA AZ ALKALMAZÁST.

A ™ jelzés az Abbo�-cégcsoport védjegyére utal.

A ‡ jelzés egy harmadik fél védjegyére utal, mely az ado� tulajdonos tulajdonát képezi.

© 2021 Abbo�.  Minden jog fenntartva.

A Szerződés vége.



[1]
 A Bluetooth név a Bluetooth SIG, Inc. bejegyze� védjegye.


