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Abbo� teikia programą „myMerlin™“ ( toliau – Programa), kuri perduoda duomenis į „Merlin.net™“ pacientų priežiūros �nklą
(toliau – Merlin.net) (toliau kartu vadinama Paslaugomis), kad jūsų gydytojas arba gydymo įstaiga galėtų nuotoliniu būdu
stebė� jūsų kardiomonitorių ir suteik� medicininį gydymą.  Pacese�er, Inc. (An „Abbo�“ įmonė) teikia „Merlin.net“.

Mes įsipareigojame saugo� jūsų asmeninę informaciją. Šiose Privatumo nuostatose ir su�kimo nuostatose (toliau – Privatumo
nuostatos) paaiškinama, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją teikdami Paslaugas ir ką darome, kad apsaugotume jūsų
asmeninę informaciją.  Suprantame, kad šiose Privatumo nuostatose pateikta daug informacijos.  Norime pateik� jums
trumpą ir lengvai pasiekiamą suves�nę, kaip tvarkome, saugome, laikome, kaupiame ir atskleidžiame jūsų asmeninę
informaciją. Daugiau informacijos žr. toliau esančiuose skyriuose +Apie paslaugas ir +Asmeninės informacijos saugumas.
 
ŠI SUVESTINĖ NĖRA IŠSAMI. NORĖDAMI VISIŠKAI SUPRASTI, KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ,
TURĖSITE PERSKAITYTI TOLIAU PATEIKTUS ATITINKAMUS PRIVATUMO NUOSTATŲ SKYRIUS.

Mes naudojame asmeninę informaciją, kai nustatote Programą, įskaitant jūsų gimimo datą ir prietaiso serijos numerį.  Jūsų el.
pašto adresą arba telefono numerį naudojame auten�fikavimo �kslais, kad galėtumėte atlik� susiejimo su jūsų
kardiomonitoriumi veiksmus.  Ši Programa perduoda mums jūsų prietaiso informaciją, o jei susisieksite su mūsų klientų
aptarnavimo skyriumi, mes užregistruosime atskirą jūsų techninės pagalbos užklausą.  Mes taip pat naudojame jūsų sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjo į „Merlin.net“ įvestą asmeninę informaciją.  Daugiau informacijos žr. toliau esančiuose skyriuose
+Jūsų asmeninės informacijos rinkimas ir tvarkymas ir +Konkrečių šalių nuostatos.

Asmeninę informaciją naudojame šiais �kslais: 1) leis� jums naudo�s Paslaugomis; 2) laiky�s teisinių įsipareigojimų, įskaitant
tuos, kurie susiję su medicinos prietaiso sauga, kokybe ir tobulinimu; ir 3) moksliniams tyrimams vykdy�, kai asmeninė
informacija nuasmeninama, pseudonimizuojama, apibendrinama ir (arba) anonimizuojama, kad nebūtų iden�fikuojamas jūsų
vardas ir pavardė.  Atliekame mokslinius tyrimus, kad suprastume, kaip naudojami mūsų gaminiai ir paslaugos, įver�ntume jų
efektyvumą ir atliktume prak�nių įrodymų tyrimus.  Daugiau informacijos žr. toliau esančiuose skyriuose +Kaip „Abbo�“
naudoja jūsų asmeninę informaciją, +Medicinos prietaisų ir ki� teisiniai reikalavimai, +Tyrimai, +Asmeninės informacijos
saugojimas.
 
Griežtai ribojame, su kuo daly�s jūsų asmenine informacija, ir niekada nepardavinėjame informacijos trečiosioms šalims
komerciniais �kslais.  Mes dalijamės asmenine informacija su savo susijusiomis įmonėmis, siekdami palaiky� Paslaugas ir teik�
susijusią techninę pagalbą, a��k�es �kslais, vykdydami mokslinius tyrimus arba atlikdami trikčių šalinimą / diagnos�ką ir
išsamesnę analizę, kad nustatytume sistemines problemas. Daugiau informacijos žr. toliau esančiuose skyriuose +Asmeninės
informacijos atskleidimas ir +„Abbo�“ prieiga prie asmeninės informacijos teikiant paslaugas jūsų sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjui.

Jei pagal jūsų vietovę jums suteikiama tam �krų teisių, susijusių su jūsų asmenine informacija, mes atsakysime į tokias
užklausas.  Daugiau informacijos žr. toliau esančiame skyriuje +Kaip atskiri naudotojai gali pasiek� ir pataisy� asmeninę
informaciją ir jūsų teisės.
 
Asmeninę informaciją, susijusią su Paslaugomis, saugome Jung�nėse Amerikos Vals�jose esančiuose serveriuose. Daugiau
informacijos žr. toliau esančiuose skyriuose +Duomenų saugojimas ir +Tarpvalstybinis asmeninės informacijos perdavimas.
Taip pat rekomenduojame perskaity� +KONKREČIŲ ŠALIŲ NUOSTATAS, nes gali bū� papildomų nuostatų, galiojančių jūsų
šalyje.
 
Dėl visų su Paslaugomis susijusių užklausų pirmiausia kreipkitės į savo gydymo įstaigą.  Jūsų gydymo įstaiga yra jūsų asmens
duomenų valdytoja, kai ji teikia jums medicininės priežiūros paslaugas.  Mes esame jūsų asmens duomenų tvarkytojai ir
tvarkome juos jūsų gydymo įstaigos vardu, kad galėtume teik� Paslaugas jums ir jūsų gydymo įstaigai.  Jei turite klausimų ar
komentarų, susijusių su privatumu, galite susisiek� su mumis el. paštu privacy@abbo�.com. Jei esate Europos ekonominėje
erdvėje, galite kreip�s į mūsų Europos duomenų apsaugos pareigūną arba vietos duomenų apsaugos ins�tuciją. „Abbo�“
Europos duomenų apsaugos pareigūno kontak�nius duomenis ir kitą naudingą kontak�nę informaciją galima ras� adresu
www.EU-DPO.abbo�.com. Daugiau informacijos žr. toliau esančiame skyriuje +Susisiekite su mumis.
 
Jei atliksime esminių šių Privatumo nuostatų pakei�mų, įspėsime jus el. paštu arba Programoje, kai kitą kartą ją naudosite.
 Daugiau informacijos žr. toliau esančiame skyriuje +Šių Privatumo nuostatų pakei�mai.



myMerlin™
MOBILIOSIOS PROGRAMOS PRIVATUMO NUOSTATOS IR SUTIKIMAS

Versijos data:  2021 m. balandžio mėn.
 

„Pacese�er, Inc.“ („Abbo�“ įmonė) reikia „Merlin.net™“ pacientų priežiūros �nklą (toliau – Merlin.net).  „Abbo�“ teikia
„myMerlin™“ mobiliąją programą (toliau – Programa) (toliau „Merlin.net“ ir Programa kartu vadinami Paslaugomis).  Šiose
Privatumo nuostatose nuorodos „Abbo�“, „mes“, „mus“ ir „mūsų“ reiškia „Abbo�“ įmonių grupę, kurios pagrindinė buveinė
yra „Abbo� Park“, Ilinojuje, Jung�nėse Amerikos Vals�jose.

Pripažįstame duomenų apsaugos ir privatumo svarbą ir įsipareigojame saugo� asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata
susijusią informaciją. Šiose Privatumo nuostatose aprašoma, kaip „Abbo�“ renka ir naudoja jūsų asmeninę informaciją, kai
naudojatės Paslaugomis.

A�džiai perskaitykite šias Privatumo nuostatas prieš registruodamiesi naudo�s šia Programa, nes jos taikomos, kai „Abbo�“ ir
tam �kros susijusios įmonės tvarko, perduoda ir saugo jūsų asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusius duomenis,
kaip aprašyta toliau. Jos taip pat taikomos tvarkant jūsų asmeninę informaciją mūsų susijusiose įmonėse ir duomenų
tvarkytojams, jei to reikia su Paslaugomis susijusiai klientų aptarnavimo problemai išspręs�.

Šios Privatumo nuostatos netaikomas asmeninei informacijai, kurią tvarko ar renka kitos su „Abbo�“ susijusios įmonės ar
patronuojamosios įmonės arba kuri gaunama kitais būdais, pvz., kitose „Abbo�“ svetainėse ir kituose „Abbo�“ klientų
aptarnavimo skambučių centruose.  Jūsų gydytojo naudojimosi „Merlin.net“ ir kitos privatumo poli�kos nuostatos gali bū�
taikomas asmeninei informacijai, renkamai ar tvarkomai minėtais būdais.
 
Registruodamiesi ir naudodami šią Programą su�nkate su šiomis Privatumo nuostatomis ir:

patvir�nate, kad esate sulaukę �nkamo amžiaus, kad galėtumėte su�k� su šiomis Privatumo nuostatomis; ir
kad su�nkate savo arba kito asmens, suteikusio įgaliojimą, vardu teisiškai priim� šias Privatumo nuostatas.

PRIIMDAMI ARBA SUTIKDAMI SU ŠIOMIS PRIVATUMO NUOSTATOMIS IR SUTIKIMU, JŪS AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE, KAD JŪSŲ
NAUDOJIMUISI ŠIA PROGRAMA IR PASLAUGOMIS IR ASMENINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT SU SVEIKATA SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, TVARKYMUI IR PERDAVIMUI, TAIKOMOS ŠIOS PRIVATUMO NUOSTATOS.
 
KAI TO REIKALAUJAMA PAGAL GYVENAMOSIOS VIETOS ŠALIES ĮSTATYMUS, SPUSTELĖDAMI MYGTUKĄ „SUTIKTI“, DUODATE
AIŠKŲ SUTIKIMĄ TVARKYTI JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ, ĮSKAITANT SU SVEIKATA SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ, IR PERDUOTI
JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ Į „ABBOTT“ SERVERIUS, ESANČIUS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE.
 
JŪSŲ SUTIKIMAS DUODAMAS LAISVA VALIA IR JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD NESATE TEISIŠKAI ĮPAREIGOTI PATEIKTI ASMENINĖS
INFORMACIJOS „ABBOTT“.
 
+Apie mus

„Abbo�“ yra Programos, „Confirm Rx™“ implantuojamojo kardiomonitoriaus (toliau – ICM) ir „Jot Dx™“ ICM gamintojas.

„Pacese�er, Inc.“ (su „St. Jude Medical, LLC“ susijusi įmonė ir visiškai priklausoma „Abbo� Laboratories“ patronuojamoji
įmonė), kurios buveinė yra 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Jung�nės Amerikos Vals�jos, yra „Merlin.net“
teikėja.

Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas yra jūsų asmens duomenų valdytojas, teikian�s medicininę priežiūrą. Jūsų sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjas yra atsakingas už tai, kaip duomenys tvarkomi, ir už tai, kad informacija, perduodama naudojan�s
Paslaugomis, a��ktų galiojančius privatumo ir asmens duomenų apsaugos įstatymus. Vartojama valdytojo sąvoka grindžiama
jo apibrėž�mi EEE, JK ir Šveicarijos duomenų apsaugos įstatymuose ir, kai taikoma, ji yra lygiavertė panašiems terminams
duomenų apsaugos ir privatumo įstatymuose kitose šalyse, kuriose gyvenate.

„Abbo�“ yra asmeninės informacijos valdytojas, kai naudojame asmeninę informaciją šiems �kslams: 1) teik� jums Paslaugas;
2) laiky�s teisinių įsipareigojimų, įskaitant tuos, kurie susiję su medicinos prietaiso sauga, kokybe ir tobulinimu; ir 3) atlik�
mokslinius tyrimus, susijusius su Paslaugomis. Daugiau informacijos žr. +Kaip „Abbo�“ naudoja jūsų asmeninę informaciją.

+Apie Paslaugas



„Merlin.net“ yra nuotolinės priežiūros sistema, kurioje saugoma naudojan�s Paslaugomis iš jūsų ICM perduodama
informacija.

Paslaugos suteikia galimybę greitai ir automa�škai perduo� informaciją, surinktą iš jūsų ICM ir įkeltą naudojant Programą, į
„Abbo�“ privačią ir saugią duomenų bazę. „Merlin.net“ suteikia jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui pamaty�, kada
jūsų širdis pradeda plak� kitaip.  Programa siunčia jūsų širdies duomenis į gydymo įstaigą pagal jūsų sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjo nustatytas nuostatas.  Paslaugos padeda jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui stebė� jūsų širdies ritmą
ir keis� gydymą, o jums dėl to nereikės apsilanky� gydymo įstaigoje.

Jūsų mobilusis įrenginys turi bū� visada prijungtas prie „WiFi“ arba mobiliojo ryšio duomenų �nklo ir privalote naudo�
Programą, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas galėtų nuotoliniu būdu stebė� jūsų širdies duomenis.  Kad galėtumėte
naudo�s Paslaugomis, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas turi jus užregistruo� „Merlin.net“.  Programoje įvedus gimimo
datą ir ICM serijos numerį, gali reikė� gau� aktyvinimo kodą, kuris gali bū� jums atsiųstas.  Įvedę šį aktyvinimo kodą

Programoje, turite įsi�kin�, kad „Bluetooth®“
[1]

 belaidžio ryšio technologija yra ĮJUNGTA, kad būtų galima susie� jūsų ICM su
Programa.  Pranešimų funkcija turi bū� ĮJUNGTA, kad galėtumėte gau� naujinimus ir priminimus. Programa jus informuos, kai
nustatymas bus baigtas.

Reguliariais intervalais Programa prisijungs prie jūsų ICM ir perduos informaciją apie tai, kaip veikia ICM.  Programa taip pat
perduos informaciją apie jūsų širdies ritmą sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, kuris galės gau� įspėjimus ir atnaujinimus,
taip pat prisijung� prie „Merlin.net“ ir stebė� jūsų širdies ritmą.  

+Jūsų asmeninės informacijos rinkimas ir tvarkymas

Naudojant Programą tvarkoma šių kategorijų jūsų asmeninė informacija:

Jūsų ICM serijos numeris ir gimimo data;

jūsų el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris, kad galėtume atsiųs� jums aktyvinimo kodą;

dienos, mėnesio ir laiko informacija, siunčiama iš ICM į „Merlin.net“;

informacija apie jūsų ICM pavadinimą ir modelio numerį;

periodinės ataskaitos, kuriose nurodoma, kaip jūsų ICM sąveikavo su Programa ir kaip Programa sąveikavo su „Abbo�“
serveriais nuo pasku�nės ataskaitos;

informacija apie Programos našumą, įskaitant gedimų ataskaitas; ir

periodinės žurnalo ataskaitos, kuriose įrašoma Programos veikla nuo pasku�nės techninės priežiūros ataskaitos.

Programa prisijungia prie jūsų ICM ir perduoda duomenis į „Merlin.net“. Su „Merlin.net“ susijusios Paslaugos naudoja
papildomą asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusius duomenis, kuriuos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas
įveda kurdamas jums „Merlin.net“ paciento profilį. Ši asmeninė informacija gali apim� jūsų telefono numerį arba el. pašto
adresą, ICM modelį ir serijos numerį bei kitus pasirink�nius laukus, pvz., ly�, rasę, pageidaujamą kalbą, klinikines pastabas ir
ICM veikimą, gydymo ir perdavimo datas, taip pat informaciją apie jūsų būklę, gydymo įstaigai priskirtą paciento numerį arba
kitą paciento iden�fikatorių. Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas taip pat gali įves� skubios pagalbos kontak�nio
asmens informaciją. „Abbo�“ gali reikė� pasiek� šią asmeninę informaciją, kad galėtų palaiky� ir prižiūrė� Paslaugas.
 
+Kaip jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas naudoja jūsų informaciją

Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas renka jūsų asmeninę informaciją gydymo �kslais ir įveda jūsų informaciją į
„Merlin.net“. Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas naudojasi Paslaugomis, kad galėtų stebė� jūsų ICM ir širdies ritmą.
 
Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas arba gydymo įstaiga tvarko jūsų asmeninę informaciją šiais �kslais:

teik� medicininę priežiūrą, įskaitant esamą medicininį gydymą, stebėdamas jūsų ICM ir jūsų širdis ritmą, kad būtų
lengviau teik� jums medicininę priežiūrą;

suteik� „Abbo�“ prieigą prie jūsų asmeninės informacijos, kad būtų už�krinta Paslaugų techninė pagalba, įskaitant
techninę ir klinikinę pagalbą, pavyzdžiui, pagalbą derinant, naujinant Paslaugas ar šalinant jų trik�s arba aiškinant
duomenis; ir

kai reikalaujama kitaip pagal galiojančius įstatymus.



+„Abbo�“ prieiga prie asmeninės informacijos teikiant Paslaugas jūsų sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjui

Mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją kaip duomenų tvarkytojas jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba gydymo
įstaigos vardu.  Toks tvarkymas atliekamas pagal jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba gydymo įstaigos nurodymus ir
yra susijęs su šiais �kslais:

teik� Paslaugas jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, kad jis galėtų stebė� jūsų ICM, širdies ritmą ir simptomus;

teik� sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui techninę ir klinikinę pagalbą, pavyzdžiui, pagalbą derinant, naujinant arba
šalinant trik�s; arba

gavus sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo leidimą, gau� prieigą prie savo sveikatos informacijos, kad padėtume
interpretuo� duomenis, perduotus iš jūsų ICM.

Priklausomai nuo jūsų vietovės, galime teik� pagalbos paslaugas jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui arba gydymo
įstaigai iš šių vietovių: Švedijos, kitų Europos vietų, ypač jei atliekame operacijas jūsų gyvenamoje šalyje, arba kitų pagalbos
centrų, įsikūrusių Jung�nėse Amerikos Vals�jose ir Malaizijoje. Taip pat galime pasitelk� kitas trečiąsias šalis, kad suteiktume
techninę arba klinikinę pagalbą jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui arba gydymo įstaigai.  Kai naudojamės bet kuria
trečiąja šalimi, kad suteiktume pagalbos Paslaugas jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui arba gydymo įstaigai, imamės
�nkamų priemonių, kad už�krintume jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą, vien�sumą ir saugumą.
 
Vartojama „duomenų tvarkytojo“ sąvoka grindžiama jo apibrėž�mi EEE, JK ir Šveicarijos duomenų apsaugos įstatymuose ir, kai
taikoma, ji yra lygiavertė panašiems terminams duomenų apsaugos ir privatumo įstatymuose kitose šalyse, kuriose gyvenate.
 
+Kaip „Abbo�“ naudoja jūsų asmeninę informaciją
 
„Abbo�“ tvarko jūsų asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusią asmeninę informaciją, kaip duomenų valdytojas šiais
�kslais:

teik� jums Paslaugas pagal Programos galu�nio naudotojo licencijos sutar�;

saugo� jūsų komunikacijos su „Abbo�“ įrašą, kai �esiogiai kreipiatės į „Abbo�“ dėl Paslaugų;

teik� jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui arba gydymo įstaigai Paslaugas, įskaitant pagalbą klientams, susijusią
su ICM;

kai to reikalauja galiojantys įstatymai, reglamentuojantys medicinos prietaisų naudojimą ir klasifikavimą, įskaitant
medicinos prietaiso priežiūrą po pateikimo rinkai, kokybės valdymą, įskaitant gaminio kūrimą ir tobulinimą, saugą,
veikimą ir budrumą;

kai bū�na nustaty�, vykdy� ar gin� teisinius reikalavimus; ir

jei galiojančiuose įstatymuose reikalaujama kitaip.

Jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui sukūrus jums skirtą paciento profilį �nkle „Merlin.net“ ir galiojančiuose
įstatymuose numatytais atvejais, bendrovei „Abbo�“ duodate aiškų su�kimą nuasmenin� asmeninę informaciją, ją
pseudonimizuo�, apibendrin� ir (arba) anonimizuo�, kad būtų galima atlik� tyrimą. Daugiau informacijos rasite skyriuje
+Tyrimai.
 
Vartojama „valdytojo“ sąvoka grindžiama jo apibrėž�mi EEE, JK ir Šveicarijos duomenų apsaugos įstatymuose ir, kai taikoma, ji
yra lygiavertė panašiems terminams duomenų apsaugos ir privatumo įstatymuose kitose šalyse, kuriose gyvenate.

+Duomenų saugojimas

Gauname Programos ir ICM perduotus duomenis, kurie paskui saugomi „Merlin.net“ serveriuose, esančiuose Jung�nėse
Amerikos Vals�jose.  Kai jūsų asmeninė informacija laikoma kitoje šalyje nei jūsų gyvenamoji šalis, jai taip pat gali bū� taikomi
priimančiosios šalies įstatymai, kurie gali skir�s nuo jūsų gyvenamosios šalies įstatymų. Mes įgyvendinome �nkamas saugumo
priemones ir kontrolę, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją. Nors Jung�nėse Amerikos Vals�jose galioja įstatymai,
reglamentuojantys pacientų sveikatos informaciją, šie įstatymai gali nea��k� jūsų gyvenamosios šalies privatumo ar duomenų
apsaugos įstatymų.

Taip pat žr. +Asmeninės informacijos saugumas ir +Tarpvalstybinis asmeninės informacijos perdavimas.



+ Medicinos prietaisų ir ki� teisiniai reikalavimai

„Abbo�“ gali naudo� asmeninę informaciją, kai to reikalaujama pagal įstatymus, ir, jei įmanoma, mes informaciją
nuasmeninsime, pseudonimizuosime, apibendrinsime ir (arba) anonimizuosime, kad įvykdytume savo, kaip medicinos
prietaiso gamintojo, teisinius įsipareigojimus. Šią informaciją „Abbo�“ laiko saugiai ir ji nebus naudojama jūsų asmens
tapatybei nustaty� pagal vardą ir pavardę arba el. pašto adresą, išskyrus atvejus, kai būsime teisiškai įpareigo� įtrauk� šią
informaciją. Kai tokia asmeninė informacija reikalinga pagal teisinius reikalavimus, su�kimo neprašome.
 
Teisiniai reikalavimai, pagal kuriuos „Abbo�“ naudos šią informaciją:

už�krin� nuola�nę ICM saugą ir bet kokį jo tobulinimą ateityje;

stebė� ir gerin� medicinos prietaisų ir sistemų kokybę, saugumą ir veiksmingumą;

patvir�n� naujovinimą ir už�krin� „Merlin.net“ ir (arba) susijusių mobiliųjų programų saugą;

atlik� išsamesnę analizę, siekiant nustaty� sistemines problemas visuomenės sveikatos srityje.

�r�, kur� ir išbandy� medicinos prietaisus, įskaitant naujas ir esamas funkcijas bei funkcionalumą, ir išbandy� bei
patobulin� „Merlin.net“ ir (arba) susijusias mobiliąsias produkto kūrimo programas; ir

kitais įstatymų numatytais atvejais, įskaitant atsakymus bet kokioms kompeten�ngoms reguliavimo tarnyboms,
teisėsaugos ins�tucijoms, vyriausybinėms ins�tucijoms, nagrinėjant nacionalinio saugumo ar epidemijų klausimus,
vykdant teismo procesą, teismo įsakymą, vyriausybės prašymą ar mums iškeltą teisinį procesą, arba siekiant apsaugo�
mūsų klientų, visuomenės, „Abbo�“ ar kitų asmenų saugumą, teises ar nuosavybę, ir naudo�, nustaty� ar gin�
„Abbo�“ įstatymines teises, arba kai manome esant bū�na, �r�, užkirs� kelią ar im�s veiksmų dėl neteisėtos veiklos,
įtariamo sukčiavimo, situacijų, keliančių potencialią grėsmę bet kurio asmens saugumui, taip pat dėl šių Privatumo
nuostatų pažeidimų arba kaip įrodymo ginčų, į kuriuos esame įsitraukę, nagrinėjime.

 
Mes pakaitomis vartojame terminus „nuasmenin�“ ir „pseudonimizuo�“. JAV sveikatos draudimo perkeliamumo įstatyme
(HIPAA) nuasmeninta informacija apibūdinama kaip informacija, kai „nėra pagrįsto pagrindo many�, kad informacija gali bū�
panaudota asmens tapatybei nustaty�“. ES bendrajame duomenų apsaugos reglamente (2016/679) (BDAR)
„pseudonimizavimas“ apibrėžiamas kaip asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenų nebebūtų galima priskir�
konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija. Anonimizuo� duomenys – tai su asmeniu nesusijusi
informacija, pagal kurią negalima nustaty� asmens tapatybės, ir tokiems duomenims paprastai netaikomi duomenų apsaugos
ir privatumo įstatymai.
 
Daugiau informacijos apie BDAR žr. toliau esančiame skyriuje +Europos ekonominė erdvė, JK, Kaimanų salos, Šveicarija ir
Tailandas.

+Tyrimai
Kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas bus gavęs aiškų jūsų su�kimą,
leidžian� mums nuasmenin� arba pseudonimizuo�, apibendrin� ir (arba) anonimizuo� jūsų asmeninę informaciją, kad
galėtume atlik� tyrimą apribotais �kslais. 

Duomenų rinkinyje, kuris naudojamas mokslinių tyrimų �kslais, nebus jūsų vardo, pavardės, adreso, telefono numerio ar el.
pašto adreso. Imamės veiksmų siekdami už�krin�, kad nebūtų racionalaus pagrindo, kuris galėtų padė� nustaty� jūsų
tapatybę iš nuasmenintų ar pseudonimizuotų duomenų. Tyrimuose naudojami duomenys gali apim� ICM modelį ir serijos
numerį, intervalus tarp implantavimo datos ir vėlesnių vizitų datų, implantavimo datą ir demografinius duomenis, pavyzdžiui,
gyvenamąją vietą ir amžių.

Mes atliekame tyrimus naudodami šiuos nuasmenintus ar pseudonimizuotus duomenis arba apibendrintus, sta�s�nius ir
(arba) anonimizuotus duomenis šiais �kslais:

gerin� mūsų širdies ir medicinos prietaisų bei sistemų kokybę, saugumą ir efektyvumą bei leis� kur� novatorišką ir
veiksmingą su širdimi susijusių ligų gydymo būdą visuomenės sveikatos labui;

atlik� tyrimus sta�s�kos ir analizės �kslais bei atskleis� trečiųjų šalių tyrėjams, sveikatos priežiūros įstaigoms,
specialistams arba visuomenės sveikatos ins�tucijoms;

įver�n� Paslaugų efektyvumą ir jų teikimo bei panaudojimo būdus;

patvir�n� Paslaugų funkcionalumą ir naujovinimą, įskaitant tokių paslaugų saugos ir saugumo stebėjimą bei gerinimą;

�r�, kur� ir išbandy� medicinos prietaisus, įskaitant naujas bei esamas funkcijas ir funkcionalumą, taip pat išbandy�
bei tobulin� Paslaugas ir mūsų medicinos prietaisus gaminių kūrimo, duomenų analizės, sta�s�kos ir tyrimo �kslais; ir



visuomenės interesams visuomenės sveikatos srityje, įskaitant atvejus, kai Paslaugos ir medicinos prietaisai a��nka
medicininių išlaidų kompensavimo reikalavimus arba kitu pagrindu jiems taikoma socialinė apsauga, draudimas ar
viešasis finansavimas.

Jei jūsų bus paprašyta dalyvau� klinikiniame tyrime ir kai to reikalaujama pagal galiojančius įstatymus, prieš kiekvieną tokį
tyrimą jūsų bus paprašyta pateik� atskirą informuotą su�kimą tyrimo vietoje, o jūsų dalyvavimas bus savanoriškas.  Šiame
skyriuje aprašy� tyrimai nesusiję su dalyvavimu klinikiniame tyrime.

Daugiau informacijos apie BDAR žr. toliau esančiame skyriuje +Europos ekonominė erdvė, JK, Kaimanų salos, Šveicarija ir
Tailandas.

+Asmeninės informacijos saugojimas

Informacija, surinkta iš jūsų ICM, bus saugoma ne ilgiau kaip septynerius (7) metus nuo pasku�nio perdavimo datos (t. y.
pasku�nio ICM ir (arba) Programos naudojimo datos), išskyrus atvejus, kai įstatymuose numatytas kitoks terminas.

Skyriuje +Jūsų informacijos ištrynimas iš „Merlin.net“ paaiškinama, ką dary�, jei norite, kad jūsų sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjas arba gydymo įstaiga ištrintų jūsų informaciją iš „Merlin.net“ pacientų priežiūros �nklo.

+Asmeninės informacijos atskleidimas

Jūsų asmenine informacija galime daly�s taip, kaip nurodyta toliau.

Asmenine informacija dalijamės su trečiųjų šalių �ekėjais �k siekdami teik�, prižiūrė�, priglob� ir palaiky� Paslaugas.
Pavyzdžiui, kai mes teikiame jūsų asmeninę informaciją trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kad padėtų mums teik�
paslaugas, jie privalo už�krin� jūsų asmeninės informacijos konfidencialumą ir saugumą bei kuo mažiau naudo� jūsų
asmeninę informaciją.

Kai įmanoma, „Abbo�“ naudojasi trečiųjų šalių paslaugų teikėjų paslaugomis, kad gautų informacijos apie sistemos
klaidas, kuri padeda teik� ir tobulin� Paslaugas, ir tokiais atvejais tokioms trečiosioms šalims siunčiama informacija
nebus susijusi su jūsų asmeninės informacijos naudojimu.

„Android“ prašo suteik� vietos nustatymo paslaugų leidimus, kad būtų galima susie� programas su „Bluetooth®“1

įrenginiais. „Google“ vietos nustatymo paslaugos apima funkcijas, kurios renka �kslius naudotojo duomenis apie
buvimo vietą, įskaitant GPS signalus, įrenginio ju�klius, „Wi-Fi“ prieigos taškus ir mobiliojo telefono bokšto ID. Šią
informaciją „Google“ rinks, jei naudotojas suteiks prieigą prie savo vietos.  Norėdami gau� daugiau informacijos apie
„Google“ privatumo prak�ką, susijusią su šiais duomenimis, apsilankykite „Android“ palaikymo svetainėje. Mes
nenaudosime jūsų asmeninės informacijos, gautos iš „Google“ vietos nustatymo paslaugų.

Mes neparduosime ir nelicencijuosime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, susijusius su
prekės linijos ar padalinio pardavimu, susijungimu ar perdavimu, kad pirkėjas galėtų toliau teik� jums Paslaugas.
Siekdami išveng� abejonių, niekada neparduosime jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims komerciniais
�kslais.

Norėdami parody� Programų veiksmingumą arba kai to reikalaujama kompensacijoms už medicinines išlaidas gau�,
galime daly�s nuasmeninta, pseudonimizuota, apibendrinta ir (arba) anonimizuota informacija su savo susijusiomis
įmonėmis, jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėju arba gydymo įstaiga, trečiųjų šalių tyrėjais ir nacionalinėmis
sveikatos ins�tucijomis ar draudikais. Ši informacija nebus naudojama jūsų tapatybei nustaty�.

Mes pasiliekame teisę atskleis� jūsų asmeninę informaciją, kad galėtume atsaky� į valdžios ins�tucijų įgaliotus
informacijos prašymus, spręs� nacionalinio saugumo situacijas arba kai to reikalauja įstatymai. Be to, kai tai leidžiama
ar reikalaujama pagal įstatymus, mes taip pat galime atskleis� iš jūsų surinktą informaciją, kai manome, kad bū�na
iš�r�, neleis� įvykdy� ar im�s veiksmų dėl neteisėtos veiklos, įtariamo sukčiavimo, situacijų, susijusių su potencialia
grėsme bet kurio asmens saugumui, šio Privatumo pranešimo pažeidimų, arba kaip įrodymus teisminiuose ginčuose, į
kuriuos esame įtrauk�. Jūsų asmeninei informacijai gali bū� taikomi užsienio įstatymai ir ji gali bū� prieinama užsienio
vyriausybėms, teismams, teisėsaugos bei reguliavimo ins�tucijoms.

+Asmeninės informacijos saugumas

„Abbo�“ įdiegė �nkamą saugos kontrolę naudojant Paslaugas, kad apsaugotų jūsų asmeninę informaciją nuo atsi�k�nio ar
neteisėto sunaikinimo ar atsi�k�nio praradimo, pakei�mo, atskleidimo ar prieigos.



Informacija, gauta iš jūsų ICM, yra šifruojama prieš perduodant, kad ji išliktų saugi ir konfidenciali. Paslaugos apima įvairias
saugos priemones, skirtas jūsų paciento profilio saugai pagerin� ir jūsų asmeninei informacijai apsaugo� nuo neįgaliotos
prieigos ar atskleidimo. Tik jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba gydymo įstaigos įgalio� asmenys, įskaitant įgaliotus
darbuotojus, turės prieigą prie jūsų paciento profilio ir �k naudojant unikalius ID ir slaptažodžius. „Abbo�“ įgyvendino įvairias
saugumo ir prieigos kontrolės priemones, kad už�krintų, jog �k įgalio� „Abbo�“ asmenys galėtų pasiek� pseudonimizuotus,
apibendrintus ir nuasmenintus duomenis.

Naudojame „Bluetooth®“1 4.0 arba naujesnės versijos belaidžio ryšio technologiją, kad perduotume įvairius asmeninės
informacijos rinkinius tarp medicinos prietaisų ir „iOS“ ar „Android“ įrenginių. Visa su jūsų ICM susijusi matavimų informacija
perduodama naudojant „Bluetooth“ technologiją.

Atminkite, kad įpras�nės priežiūros metu Paslaugos gali bū� neprieinamos.

+Tarpvalstybinis asmeninės informacijos perdavimas

Informacija, surinkta naudojant Paslaugą, perduodama į Jung�nes Amerikos Vals�jas ir ten saugoma. JAV duomenų apsaugos
įstatymai negali pasiūly� asmeninės informacijos apsaugos, lygiavertės Europos Sąjungos, JK, Šveicarijos ar jūsų gyvenamosios
šalies apsaugai.  Jūsų asmens duomenys perduodami pagal ES ir Šveicarijos patvir�ntas standar�nes sutarčių sąlygas.  Jūs taip
pat aiškiai su�nkate, kad jūsų asmeninė informacija būtų perduota „Abbo�“ serveriams Jung�nėse Amerikos Vals�jose.

Jei �esiogiai susisieksite su mumis ir paprašysite techninės pagalbos, jūsų asmeninę informaciją (įskaitant su sveikata
susijusius duomenis) gali pasiek� mūsų nuotolinės techninės priežiūros komandos JAV, Europos Sąjungoje ar Malaizijoje
(duomenų perdavimas į Malaiziją netaikomas Europos Sąjungos, JK ar Šveicarijos gyventojams).  „Abbo�“ vidinių įmonės
duomenų perdavimui taikoma duomenų perdavimo sutar�s, kurioje yra a��nkamos apsaugos priemonės.
 
JUMS NAUDOJANTIS ŠIA PROGRAMA IR PRIPAŽĮSTANT ŠIAS PRIVATUMO NUOSTATAS BEI SUTIKIMĄ, MES INFORMUOJAME
JUS APIE ŠĮ JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS PERDAVIMĄ Į JUNGTINES AMERIKOS VALSTIJAS, ŠVEDIJĄ IR (ARBA)
MALAIZIJĄ (DUOMENŲ PERDAVIMAS Į MALAIZIJĄ NETAIKOMAS EUROPOS SĄJUNGOS, JUNGTINĖS KARALYSTĖS ARBA
ŠVEICARIJOS GYVENTOJAMS ) IR PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS, ĮSKAITANT SU SVEIKATA SUSIJUSIĄ
INFORMACIJĄ, KURIOS GALI PRIREIKTI IŠIMTINĖMIS APLINKYBĖMIS, NORINT ATSAKYTI Į BET KOKIAS JŪSŲ AR JŪSŲ
GYDYTOJO PAGALBOS UŽKLAUSAS. ŠIOS ŠALYS GALI NESUTEIKTI LYGIAVERČIO JŪSŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS APSAUGOS
LYGIO, PALYGINTI SU DUOMENŲ ARBA PRIVATUMO APSAUGOS ĮSTATYMAIS ŠALYJE, KURIUOSE GYVENATE.
 
+Kaip „Abbo�“ siunčia rinkodaros ir kitą medžiagą

Mes sąmoningai nesiųsime jums su reklama ar su rinkodara susijusios informacijos, nebent pasirinksite gau� iš mūsų tokio
�po pranešimus, susijusius su mūsų kitais gaminiais ir paslaugomis.  
 
Nei „Abbo�“, nei jos susijusios įmonės ar licencijų išdavėjai sąmoningai nesiųs vaikams su reklama ar rinkodara susijusios
informacijos.
 
Mes neparduodame jūsų asmeninės informacijos trečiosioms šalims �esioginės rinkodaros �kslais.
 
Atminkite, kad galime atsiųs� su rinkodara nesusijusios informacijos apie bū�nus programų ir paslaugų naujinius ar
problemas, susijusias su gaminio sauga.
 
+Kaip „Abbo�“ saugo vaikų privatumą

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas arba gydymo įstaiga gali užregistruo� vaikus sistemoje „Merlin.net“. Tėvai / globėjai gali
bet kuriuo metu sustabdy� asmeninės vaiko informacijos, įskaitant su sveikata susijusios informacijos, rinkimą, susisiekę su
sveikatos priežiūros paslaugų teikėju arba gydymo įstaiga ir paprašydami ištrin� paskyrą. Atlikus šį veiksmą bus ištrinta su
vaiku susieta „Merlin.net“ paskyra, tačiau mes išsaugosime apibendrintą ir nuasmenintą informaciją ir galbūt turėsime
išsaugo� tam �krą asmeninę informaciją, kaip reikalaujama pagal įstatymus.

+Kaip atskiri naudotojai gali pasiek� ir ištaisy� asmeninę informaciją ir jūsų teisės

Norėdami naudo�s savo duomenų apsaugos ar privatumo teisėmis, pirmiausia turėtumėte susisiek� su savo sveikatos
priežiūros paslaugų teikėju ar gydymo įstaiga. Mes negalime pataisy� ar pakeis� jokių jūsų ICM rodmenų, kurie buvo įkel�.



Priklausomai nuo gyvenamosios vietos, galite turė� teisę: a) pasiek� mūsų turimą asmeninę informaciją apie jus; b) prašy�
ištaisy� bet kokią ne�kslią mūsų turimą asmeninę informaciją apie jus; c) ištrin� bet kokią mūsų turimą asmeninę informaciją
apie jus; d) apribo� mūsų turimos asmeninės informacijos apie jus tvarkymą; e) nesu�k�, kad būtų tvarkoma mūsų turima
asmeninė informacija apie jus; ir (arba) f) gau� bet kokią asmeninę informaciją, kurią pateikėte mums pagal jūsų su�kimą,
struktūrizuotu ir dažnai naudojamu automa�zuotai nuskaitomu formatu, arba perduo� tokią asmeninę informaciją kitai
įmonei. Atminkite, kad įstatymais nereikalaujama, jog „Abbo�“ pritaikytų ar prižiūrėtų sistemas, kurios yra techniškai
suderinamos su kitų įmonių sistemomis. „Abbo�“ gali bū� neįmanoma perduo� jūsų asmeninės informacijos �esiogiai kitai
įmonei.

Vaikai taip pat gali turė� teisę susipažin� su turima asmenine informacija apie juos. Kai iš vaiko tėvų / globėjų gauname
prašymą dėl prieigos prie vaiko asmeninės informacijos, galime atsaky� �esiogiai vaiko tėvams / globėjams arba
rekomenduo� jiems susisiek� su savo vaiko gydytoju ar klinika. Visada bandysime pa�krin� asmens, norinčio gau� informaciją
apie vaiką, tapatybę, nesvarbu, ar ją pateikė pats vaikas ar jo tėvai ar globėjai.

Norėdami pasinaudo� šiomis teisėmis, pirmiausia susisiekite su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju arba gydymo įstaiga, kuri
yra jūsų asmeninės informacijos, susijusios su jūsų sveikatos priežiūra, valdytojas. Jei esame jūsų asmeninės informacijos
valdytojai, su mumis galite susisiek� bet kuriuo iš skyriuje +Susisiekite su mumis nurodytu būdu.

+Jūsų informacijos ištrynimas iš „Merlin.net“

Jei jums implantuotas ICM, jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali jus stebė� �k naudodamas „Merlin.net“ �nklą.
Todėl, jei nuspręsite neužsiregistruo� „Merlin.net“ �nkle, tai paveiks jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo galimybes
stebė� jūsų būklę ir jus gydy�.
 
Jei norite ištrin� savo informaciją iš „Merlin.net“ �nklo, tai galite padary� susisiekę su savo sveikatos priežiūros paslaugų
teikėju arba gydymo įstaiga. Jei paprašysite ištrin� savo informaciją iš „Merlin.net“ �nklo, bet toliau turėsite ICM, jūsų
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negalės nuotoliniu būdu stebė� jūsų širdies ritmo. Atminkite, kad, jei jūsų sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjas arba gydymo įstaiga ištrins jūsų informaciją iš „Merlin.net“ �nklo, išsaugosime apibendrintą ir
nuasmenintą informaciją. Mums gali reikė� saugo� tam �krą asmeninę informaciją, kaip to reikalauja įstatymai.

+Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų, abejonių ar nusiskundimų dėl jūsų asmeninės informacijos tvarkymo medicininės priežiūros �kslais arba
norite pasinaudo� savo teisėmis į duomenų apsaugą, susisiekite �esiogiai su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju ar gydymo
įstaiga. 
 
Jei turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų dėl mūsų privatumo prak�kos, susisiekite su mumis spustelėdami nuorodą
„Contact Us“ (Susisiekite su mumis) vienoje iš mūsų svetainių arba išsiųsdami mums el. laišką adresu cnprivacy@abbo�.com.
Taip pat galite parašy� mums toliau nurodytu adresu.
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, JAV
 
Papildomos informacijos EEE, JK ir Šveicarijos naudotojams taip pat ieškokite tolesniame regionams skirtame skyriuje.
 
Naudotojams Brazilijoje. Jei turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų dėl mūsų privatumo prak�kos arba jei norite
pasinaudo� savo teisėmis, išdėstytose skyriuje +Kaip atskiri naudotojai gali pasiek� ir ištaisy� asmeninę informaciją ir jūsų
teisės, susisiekite su mumis spustelėdami nuorodą „Contact Us“ (Susisiekite su mumis) vienoje iš mūsų svetainių arba
išsiųsdami el. laišką mūsų vietos duomenų apsaugos pareigūnui Juliana Ruggiero adresu privacybrasil@abbo�.com. Taip pat
galite parašy� mums toliau nurodytu adresu.
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Bendraudami su mumis visada nurodykite el. pašto adresą, kuris buvo pateiktas registruojan�s naudo�s šia Programa, ir
išsamų prašymo paaiškinimą.
 
+Šių Privatumo nuostatų pakei�mai



Šios Privatumo nuostatos reguliariai peržiūrimos. Jei iš esmės pakeisime privatumo prak�ką, pakei�mai bus įtrauk� į
atnaujintą šių Privatumo nuostatų versiją. Apie šių Privatumo nuostatų atnaujinimą būsite įspė� el. paštu arba Programoje, kai
kitą kartą naudositės Programa.

Nepažeisdami jūsų teisių pagal galiojančius įstatymus, pasiliekame teisę iš anksto neįspėję atnaujin� ir pakeis� šias Privatumo
nuostatas, kad jose atsispindėtų technologijų pažanga, teisiniai ir reguliavimo pokyčiai bei geroji verslo prak�ka, kiek tai
nekeičia privatumo prak�kos, kaip nurodyta šiose Privatumo nuostatose.

+KONKREČIŲ ŠALIŲ NUOSTATOS

+JAV

„Abbo�“ yra jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo verslo partneris ir suteikia jums galimybę naudo�s šia Programa pagal
„Health Insurance Portability and Accountability Act“ (Sveikatos draudimo perkeliamumo ir atskaitomybės įstatymas) įstatymą
ir jo įgyvendinimo reglamentus (toliau bendrai – HIPAA). Todėl asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusią
informaciją, renkamą naudojant šią Programą, reglamentuoja HIPAA, ir galime naudo� bei atskleis� jūsų asmeninę informaciją
laikydamiesi savo verslo partnerių įsipareigojimų ir taip, kaip nurodyta šiose Privatumo nuostatose ir su�kime.

+Kalifornija

Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 straipsnis leidžia Kalifornijos vals�jos gyventojams prašy� tam �krų įmonių, su kuriomis
Kalifornijos gyventojas palaiko verslo santykius, pateik� visų trečiųjų šalių, kurioms įmonė per pastaruosius kalendorinius
metus atskleidė tam �krą asmenį iden�fikuojančią informaciją �esioginės rinkodaros �kslais, sąrašą. „Abbo�“ privalo atsaky�
į kliento prašymą �k vieną kartą per bet kuriuos kalendorinius metus. Norėdami pateik� tokį prašymą, nusiųskite laišką šiuo
adresu: Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  Savo prašyme patvir�nkite, kad gyvenate
Kalifornijoje, ir pateikite dabar�nį adresą Kalifornijoje, kad žinotume, kur siųs� atsakymą. Atkreipkite dėmesį, kad Kalifornijos
privatumo teisių reikalavimai taikomi ne visiems informacijos mainams, todėl mūsų atsakymas apims �k tuos informacijos
mainus, kuriems taikomi minė� reikalavimai.
 
Jei turite klausimų dėl to, kaip „Abbo�“ laikosi „California Consumer Privacy Act“ (Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymas)
(CCPA) įstatymo, ir dėl savo teisių pagal CCPA, apsilankykite adresu h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

Visuomenės informavimo agentūros, veikiančios kaip priežiūros ins�tucija pagal įstatymą Nr. 25.326, jurisdikcijai priklauso visų
kal�nimų ir skundų, kuriuos pateikė asmenys, kurių teisės buvo pažeistos dėl galiojančių teisės aktų pažeidimų, susijusių su
asmens duomenų apsauga, nagrinėjimas.
 
+Australija

Jei norite pateik� skundą dėl „Privacy Act“ (Privatumo įstatymas), „Australian Privacy Principle“ (Australijos privatumo
principas) (APP) įstatymo arba mums taikomo privatumo kodekso pažeidimo arba jei turite klausimų ar abejonių dėl mūsų
Privatumo nuostatų arba dėl to, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją, susisiekite su mumis pasinaudodami pirmiau
pateikta informacija ir mes imsimės a��nkamų veiksmų, kad iš�rtumėte atvejį, ir su jumis susisieksime.
Jei pasibaigus šiam procesui mūsų atsakymas jūsų netenkina, galite pateik� skundą Informacijos pareigūno tarnybai.
Svetainėje h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints rasite a��nkamas skundų formas arba kreipkitės į Informacijos
pareigūno tarnybą. Jei raštu neinformuosime kitaip, �kė�na, kad neatskleisime jūsų asmeninės informacijos užsienyje,
išskyrus atvejais, kai tai leidžiama pagal 1988 m. Privatumo įstatymą (Cth). Jūsų asmeninę informaciją galime perduo� į
Jung�nes Amerikos Vals�jas. Su�nkate su tokiu atskleidimu ir neprieštaraujate, kad, davus šį su�kimą, nebetaikomas 8.1
Australijos privatumo principas ir iš mūsų nereikalaujama im�s pagrįstų veiksmų siekiant už�krin�, kad gavėjas užsienyje
nepažeistų APP, taikomo tai informacijai.
 
+Brazilija

Jei atnaujinsime šias Privatumo nuostatas ir dėl to reikės iš naujo gau� jūsų su�kimą, informuosime apie tai naudodamiesi
jūsų pateikta kontak�ne informacija.
 
Su�kimas. Kad būtų galima tvarky� asmeninę informaciją, susijusią su jūsų sveikata, turite duo� „Abbo�“ patvir�namąjį
su�kimą naudo� Programas. Su�kimą galite atšauk� bet kuriuo metu susisiekdami su mumis el. pašto adresu
privacy@abbo�.com.
 



Jūsų asmeninės informacijos tvarkymo teisinis pagrindas. „Abbo�“ tvarko jūsų informaciją remdamasi toliau nurodytu
teisiniu pagrindu, kaip apibrėžta Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

su�kimas tvarky� su sveikata susijusią informaciją, kai sukuriate Programos paskyrą, kad būtų galima saugo� su
Paslaugomis susijusią informaciją;

su�kimas tvarky� su sveikata susijusią informaciją, kai susisiekiate su mūsų klientų aptarnavimo centru, jei to reikia,
kad galėtume atsaky� į jūsų klausimus arba į jūsų pagalbos užklausą, pvz., kad galėtume pašalin� bet kokias veikimo
problemas arba daly�s jūsų informacija su mūsų trečiųjų šalių duomenų tvarkytojais, kad išspręstume su teikiamomis
paslaugomis susijusias problemas;

su�kimas, kurį duodate, kai su mumis dalijatės diagnos�kos / trikčių diagnos�kos duomenis (įskaitant su sveikata
susijusius duomenimis) iš savo mobiliojo įrenginio naudodami Programą, jei to reikia, kad galėtume atsaky� į jūsų
pagalbos užklausą, pvz., nustaty� ir pašalin� bet kokias veikimo problemas;

su�kimas, kurį duodate, kai dalijatės savo asmenine informacija, įskaitant su sveikata susijusią informaciją, su mūsų
trečiųjų šalių partneriais;

„Abbo�“ teisė� verslo interesai ir su�kimas, kurį duodate, kad galėtume nuasmenin�, pseudonimizuo�, apibendrin� ir
(arba) anonimizuo� duomenis, kad geriau suprastume, kaip sąveikaujate su Paslaugomis ir jomis naudojatės.

Jūsų teisės. Jei norite pasinaudo� bet kokiomis savo teisėmis, nurodytomis skyriuje + Kaip atskiri naudotojai gali pasiek� ir
ištaisy� asmeninę informaciją ir jūsų teisės, ir susisiek� su mumis el. paštu, įrašykite a��nkamą temą el. laiško temos eilutėje
(pvz., „Prašymas ištaisy� duomenis“ arba „Prašymas suteik� prieigą“ arba nurodykite kitą turimą teisę). Stengsimės laiku arba
pagal galiojančius teisinius reikalavimus atsaky� į visus pagrįstus prašymus. Turite teisę pateik� skundą vietos duomenų
apsaugos ins�tucijai, jei nesate patenkin� tuo, kaip „Abbo�“ tvarko jūsų asmeninę informaciją.
 
+Kinija (išskyrus Honkongą, Makao ir Taivaną)

Jei su�nkate su šiomis Privatumo nuostatomis ir joms neprieštaraujate, laikome, kad esate informuo� ir aiškiai su�kote, kad
būtų renkama jūsų asmeninė informacija, įskaitant asmens kodą ir su sveikata susijusią informaciją, taip pat kad asmeninė
informacija būtų naudojama, kaip nurodyta visose šio dokumento dalyse.  Jaunesnių nei 14 metų naudotojų vardu su�kimą
turi duo� jų globėjas. Jei sužinosime, kad bet kurio nepilnamečio iki 14 metų asmeninė informacija buvo renkama negavus
globėjo su�kimo, stengsimės kuo greičiau panaikin� a��nkamus duomenis.  Su�kimą galite atšauk� bet kuriuo metu,
susisiekę su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Atkreipkite dėmesį, kad, jei atšauksite su�kimą, tai turės įtakos jūsų
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo galimybei nuotoliniu būdu stebė� jūsų prietaisą, todėl tai gali paveik� jūsų gydymą.  Jei
atšauksite savo su�kimą, „Abbo�“ išsaugos apibendrintą ir nuasmenintą informaciją. „Abbo�“ gali reikė� išsaugo� tam �krą
asmeninę informaciją, kaip to reikalauja įstatymai.

 
Teisiškai neprivalome gau� su�kimo rink� ar naudo� jūsų asmeninės informacijos, įskaitant su sveikata susijusią informaciją,
esant tam �kroms aplinkybėms, jei jūsų asmeninės informacijos, įskaitant su sveikata susijusią informaciją, rinkimas ar
naudojimas yra:

susiję su įstatymuose ir kituose reglamentuose nustatytų įpareigojimų vykdymu;

�esiogiai susiję su nacionaliniu saugumu ar nacionaline gynyba;

�esiogiai susiję su visuomenės sauga, visuomenės sveikata ar svarbiais visuomenės interesais;

�esiogiai susiję su kriminaliniu tyrimu, baudžiamuoju persekiojimu ar teismo procesu, teismo sprendimo vykdymu ir t.
t.;

reikalingi pagrindinėms asmenų teisėms ir interesams (pvz., teisei į gyvybę ir nuosavybę) apsaugo� tais atvejais, kai
gau� su�kimą neįmanoma;

taikomi asmens duomenims, kuriuos jūs, jūsų pacientai ar jų globėjai (jaunesnių nei 14 metų vaikų) paskelbė viešai;

taikomi asmens duomenims, gau�ems iš teisėtų viešųjų šal�nių, pvz., teisėtų naujienų pranešimų arba atvirai
vyriausybės pla�namos informacijos;

bū�ni norint pasirašy� ir vykdy� sutar�, kurios prašote jūs, jūsų pacientas arba jūsų paciento globėjas, jei pacientas
jaunesnis nei 14 m.;

bū�ni norint palaiky� saugų ir stabilų �ekiamų gaminių ar teikiamų paslaugų veikimą, pavyzdžiui, nustatant ir
sprendžiant gaminių arba paslaugų technines problemas.

Be kitų teisių, kurias turite pagal šias Privatumo nuostatas, turite toliau nurodytas papildomas teises.



Teisė nesu�k� su sprendimu, kuris grindžiamas �k automa�niais procesais. Turite teisę tam �kromis aplinkybėmis
nesu�k� su sprendimu, grindžiamu �k automa�niais procesais (be žmogaus įsikišimo).

Jei turite klausimų arba norėtumėte pasinaudo� bet kuria iš šių teisių, susijusių su asmenine informacija, įskaitant su sveikata
susijusią informaciją, pirmiausia kreipkitės į sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. Jei susisieksite su mumis,
bendradarbiausime su jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėju ir dėsime visas pastangas, kad laiku atsakytume į visus
pagrįstus prašymus, laikydamiesi galiojančių teisinių reikalavimų. Galime im� pagrįstą administracinį mokes� už pakarto�nius
prašymus per 3 mėnesius. Jei bus kokių nors esminių šių Privatumo nuostatų pakei�mų, galime juos paskelb� kaip viešąjį
pranešimą.
 
Mums skir� jūsų prašymai pasinaudo� savo teisėmis negali bū� apdorojami, jei yra nepagrįs� arba pasikartoja. Negalėsime
apdoro� jūsų prašymo, jei:

jūsų prašymas susijęs su mūsų įsipareigojimais pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus;

jūsų prašymas �esiogiai susijęs su nacionaliniu saugumu arba nacionaline gynyba;

jūsų prašymas �esiogiai susijęs su visuomenės saugumu, visuomenės sveikata, svarbiais visuomenės interesais,

jūsų prašymas �esiogiai susijęs su kriminaliniu tyrimu, baudžiamuoju persekiojimu, teismo sprendimu ir vykdymu;

pakanka įrodymų, kad prašymą pateikiate nesąžiningai arba piktnaudžiaujate savo teisėmis;

atsakymas į jūsų prašymą labai pakenktų teisė�ems jūsų, kitų asmenų ar organizacijų interesams;

jūsų prašymas susijęs su mūsų komercinėmis paslap�mis.

Išskyrus atvejus, kai panaikin� prašoma teisėtai arba atsižvelgiant į jūsų prašymą, „Abbo�“ gali saugo� bet kokią asmeninę
informaciją, įskaitant su sveikata susijusią informaciją, kurią mums pateikėte, kad galėtume tobulin� gydymo gaires
pacientams, naudojan�ems šią Programą arba „Abbo�“ kardiologinius gaminius.
 
Asmeninė informacija, įskaitant su sveikata susijusią informaciją, kurią sugeneravome ir surinkome Kinijoje (išskyrus
Honkongą, Makao ir Taivaną), saugoma Kinijoje (išskyrus Honkongą, Makao ir Taivaną). Atsižvelgiant į tai, kad „Abbo�“ veikia
visame pasaulyje, jūsų asmeninė informacija gali bū� perduota subjektams už Kinijos ribų (išskyrus Honkongą, Makao ir
Taivaną), šie subjektai gali pasiek� tokią informaciją.

 
Vykdome visapusišką apsaugos programą, kuri visais atžvilgiais a��nka galiojančius įstatymus ir pramonės šakos prak�ką, kad
apsaugotume jūsų asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusią informaciją. Imsimės visų komerciškai pagrįstų
veiksmų, kad už�krintume, jog bet kokia asmeninė informacija, įskaitant su sveikata susijusią informaciją, nebūtų renkama
šiose Privatumo nuostatose neišdėstytais �kslais. Jūsų asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusią informaciją,
saugosime �k šioje sutartyje nurodytą arba ilgesnį laikotarpį, kaip reikalaujama galiojančiuose įstatymuose. Atnaujinsime ir
paskelbsime informaciją apie apsaugos riziką ir asmeninės informacijos apsaugos poveikio ver�nimą, kaip reikalaujama
galiojančiuose įstatymuose.
 
Įvykus saugos incidentui, susijusiam su jūsų asmenine informacija, įskaitant su sveikata susijusią informaciją, laiku, kaip
reikalaujama galiojančiuose įstatymuose, informuosime jus el. paštu arba kitais galimais susisiekimo būdais, pateikdami
bendrąją informaciją apie incidentą ir galimą jo poveikį, taisomuosius veiksmus, kurių ėmėmės ir imsimės, ir patarsime, kokių
veiksmų im�s, norint sumažin� bet kokią riziką bei išveng� poveikio. Jei reikia, apie tokį incidentą ir taisomuosius veiksmus
galime praneš� reguliavimo agentūrai.
 
+Europos ekonominė erdvė, Jung�nė Karalystė, Kaimanų Salos, Šveicarija ir Tailandas

Mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją duomenų tvarkytojo teisėmis, kai teikiame paslaugas jūsų gydytojui ar gydymo
įstaigai, ir galime turė� prieigą prie jūsų sveikatos duomenų, kad galėtume teik� jūsų gydytojui ar gydymo įstaigai techninės
pagalbos ir klientų aptarnavimo paslaugas. 
 
Jūsų asmeninės informacijos tvarkymo teisinis pagrindas. „Abbo�“ jūsų asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusią
asmeninę informaciją, tvarko kaip duomenų valdytoja, remdamasi šiais BDAR nustatytais teisiniais pagrindais:

jei reikia, norint padė� sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui nustaty� medicininę diagnozę pagal mūsų su juo sudarytą
sutar�, ir, jei reikia, norint teik� jums Programą pagal Galu�nio naudotojo licencijos sutar�;

gavus jūsų su�kimą ir, jei reikia, vykdant sutar� (Galu�nio naudotojo licencijos sutar�), kad išsaugotumėme jūsų
bendravimo su „Abbo�“ įrašą, kai į „Abbo�“ kreipiatės �esiogiai; ir



jei reikia, siekiant teik� jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui Paslaugas pagal mūsų su juo sudarytą sutar�,
įskaitant klientų aptarnavimą;

jei reikia, siekiant teik� sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui Paslaugas pagal mūsų su juo sudarytą sutar� ir dėl
visuomenės interesų visuomenės sveikatos srityje, kai to reikalauja ES arba nacionaliniai įstatymai, reglamentuojantys
medicinos prietaisų naudojimą ir klasifikavimą, įskaitant medicinos prietaisų priežiūrą po pateikimo rinkai, kokybės
valdymą, įskaitant gaminių kūrimą ir tobulinimą, saugą, veikimą bei budrumą;

jei reikia nustaty�, vykdy� ar gin� teisines pretenzijas;

kai tai bū�na siekiant už�krin� esminį viešąjį interesą, kurio reikalaujama pagal taiky�nus įstatymus.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui sukūrus jums skirtą paciento profilį �nkle „Merlin.net“, bendrovei „Abbo�“ davėte aiškų
su�kimą nuasmenin� asmenine informaciją, ją pseudonimizuo�, apibendrin� ir (arba) anonimizuo�, kad galėtų atlik� tyrimą.
Mes atliekame tyrimus naudodami šiuos nuasmenintus ar pseudonimizuotus duomenis arba apibendrintus, sta�s�nius ir
(arba) anonimizuotus duomenis šiais �kslais:

dėl visuomenės interesų visuomenės sveikatos srityje, kad galėtume gerin� savo prietaisų ir sistemų kokybę, saugumą
bei veiksmingumą, taip pat sudarytume sąlygas kur� naujovišką ir veiksmingą širdies ligų gydymą;

atlik� tyrimus sta�s�kos ir analizės �kslais bei atskleis� trečiųjų šalių tyrėjams, sveikatos priežiūros įstaigoms,
specialistams arba visuomenės sveikatos ins�tucijoms;

„Abbo�“ teisėtais verslo interesais, kad galėtume įver�n� Paslaugų veiksmingumą ir jų teikimo bei naudojimo būdus;

„Abbo�“ teisėtais verslo interesais, kad galėtume pa�krin� Paslaugų funkcionalumą ir patobulinimus, įskaitant tokių
paslaugų saugos stebėseną bei gerinimą;

�r�, kur� ir išbandy� Prietaisus, įskaitant naujas bei esamas funkcijas, taip pat išbandy� bei tobulin� Paslaugas ir
Prietaisus gaminių kūrimo, duomenų analizės, sta�s�kos bei tyrimo �kslais;

visuomenės interesams visuomenės sveikatos srityje, įskaitant atvejus, kai Paslaugos ir Prietaisai a��nka medicininių
išlaidų kompensavimo reikalavimus arba kitu pagrindu jiems taikoma socialinė apsauga, draudimas ar viešasis
finansavimas.

Daugiau informacijos rasite skyriuje +Tyrimai.
 
Jūsų asmeninę informaciją kaip pat apdorojame kaip duomenų tvarkytojas. Tai darome sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo
vardu. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas tvarko jūsų asmeninę informaciją remdamasis šiais teisiniais pagrindais pagal
Europos Sąjungos arba nacionalinius įstatymus:

siekdamas teik� medicininę priežiūrą, įskaitant esamą medicininį gydymą, stebėdamas Prietaisą ir jūsų būklę, kad būtų
lengviau teik� medicininę priežiūrą;

suteik� „Abbo�“ prieigą prie jūsų asmeninės informacijos, kad būtų už�krinta Paslaugų techninė pagalba, įskaitant
techninę ir klinikinę pagalbą, pavyzdžiui, pagalbą derinant, naujinant Paslaugas ar šalinant jų trik�s arba aiškinant
duomenis; ir

kai to reikalauja Europos Sąjungos arba nacionaliniai įstatymai.

BDAR reiškia Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679), įtrauktą į ES valstybių narių teisę, o JK atveju – JK 2018 m.
duomenų apsaugos įstatymą. Kiekvienas jų kartais gali bū� iš dalies pakeičiamas.  Jei į kurį nors punktą įtraukėme šalį,
nepriklausančią Europos Sąjungai, tai padarėme todėl, kad tokiose šalyse galioja įstatymai, labai panašūs į BDAR arba iš esmės
lygiaverčiai.
 
Duomenų perdavimas. Informacija, surinkta naudojant Paslaugą, perduodama į Jung�nes Amerikos Vals�jas ir ten saugoma.
Jei paprašysite techninės pagalbos, jūsų asmeninė informacija (įskaitant su sveikata susijusius duomenis) bus prieinama �k
mūsų nuotolinės priežiūros komandoms JAV arba Švedijoje.  Jūsų asmeniniai duomenys perduodami pagal ES sutarčių �pinius
punktus.  

Duomenų apsaugos pareigūnas. Mūsų Europos duomenų apsaugos pareigūno kontak�nius duomenis ir kitą naudingą
kontak�nę informaciją galima ras� adresu www.eu-dpo@abbo�.com.
Jūsų teisės. Jei norite pasinaudo� bet kokiomis savo teisėmis, nurodytomis skyriuje +Kaip atskiri naudotojai gali pasiek� ir
ištaisy� asmeninę informaciją ir jūsų teisės , ir susisiek� su mumis el. paštu, įrašykite a��nkamą temą el. laiško temos
eilutėje (pvz., „Prašymas ištaisy� duomenis“ ar „Prašymas suteik� prieigą“, t. y. nurodykite teisę). Stengsimės laiku arba pagal



galiojančius teisinius reikalavimus atsaky� į visus pagrįstus prašymus. Turite teisę pateik� skundą vietos duomenų apsaugos
ins�tucijai, jei nesate patenkin� tuo, kaip „Abbo�“ tvarko jūsų asmeninę informaciją.
 
+Atstovai ES

„Pacese�er, Inc.“ toliau išvardytas bendroves paskyrė savo atstovėmis a��nkamose šalyse.
 

Šalis Atstovo pavadinimas Atstovo adresas

Austrija, Rumunija „Abbo� Medical Austria
Ges.m.b.H.“

Perfektastraße 84A 1230 Wien, Austria

Belgija,
Liuksemburgas

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

Bulgarija, Kroa�ja,
Kipras, Čekija,
Islandija, Latvija,
Malta, Slovakija,
Slovėnija

„St. Jude Medical Coordina�on
Center“

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

Danija „Abbo� Medical Danmark A/S“ Produk�onsvej 14, 2600 Glostrup, Denmark

Es�ja „Abbo� Medical Estonia OÜ“ Mõisa 4/Vabaõhumuuseumi tee 3, 13522, Tallinn,
Estonia

Suomija „Abbo� Medical Finland Oy“ Vantaankosken�e 14, FI-01670 Vantaa, Finland

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

Vokie�ja „Abbo� Medical GmbH“ Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Germany

Graikija „Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading
Company“ (prekybinis pavadinimas:
„Abbo� Medical Hellas Ltd.“) Graikų
k.: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Εμπορική
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ,
prekybinis pavadinimas: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Vengrija „Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság“

 (sutrumpintas pavadinimas:
„Abbo� Medical K�.“)

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

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

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

Lietuva UAB „Abbo� Medical Lithuania“ Šeimyniškių g. 3, LT-09312 Vilnius, Lithuania

Nyderlandai „Abbo� Medical Nederland B.V.“ Standaardruiter 13, 3905 PT Veenendaal,
Netherlands

Norvegija „Abbo� Medical Norway AS“ Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway

Lenkija „Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.“ 

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

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

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

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



Šalis Atstovo pavadinimas Atstovo adresas

Švedija „Abbo� Medical Sweden AB“ Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (biuras)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (registruotoji buveinė)

 
+Jung�nė Karalystė

Pagal 2020 m. Išstojimo iš Europos Sąjungos aktą, Jung�nėje Karalystėje toliau bus taikomi (iki 2020 m. gruodžio 31 d.)
Europos Sąjungos įstatymai. Taikysime a��nkamas priemones, kad apsaugotume jūsų asmeninę informaciją, ją perduodami į
Jung�nes Amerikos Vals�jas.  Mūsų vie�nis atstovas yra „Abbo� Medical U.K. Limited“, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley
Park, Solihull, B90 8AJ, JK.
 
+Alžyras, Čilė, Kolumbija, Marokas, Pakistanas, Panama, Paragvajus, Saudo Arabija, Trinidadas ir Tobagas, Tunisas

Kad „Abbo�“ apskritai galėtų tvarky� jūsų asmeninę informaciją, reikalingas jūsų su�kimas. Laikoma, kad su�kdami su šių
Privatumo nuostatų sąlygomis neprieštaraujate, jog jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma, kaip aprašyta šiame
dokumente. Jei norite panaikin� savo „Merlin.net“ paskyrą, tai galite padary� susisiekę su sveikatos priežiūros paslaugų
teikėju arba gydymo įstaiga. Atkreipkite dėmesį, kad, jei panaikinsite paskyrą, išsaugosime apibendrintą ir nuasmenintą
informaciją. Mums gali reikė� laiky� tam �krą asmeninę informaciją, kaip to reikalaujama įstatymais.

+Prancūzija

„Pacese�er, Inc.“ turi „ASIP Santé“ išduotą ser�fikatą priglob� asmeninius sveikatos duomenis, įskaitant šią veiklą:

1. fizinių vietų parūpinimas ir eksploatacinės būklės palaikymas, kad būtų galima įreng� fizinę informacinės sistemos,
naudojamos sveikatos duomenims tvarky�, infrastruktūrą;

2. informacinės sistemos, naudojamos sveikatos duomenims tvarky�, fizinės infrastruktūros parūpinimas ir
eksploatacinės būklės palaikymas;

3. pla�ormos, skirtos informacinės sistemos programų prieglobai, parūpinimas ir eksploatacinės būklės palaikymas;

4. informacinės sistemos, naudojamos sveikatos duomenims tvarky�, virtualiosios infrastruktūros parūpinimas ir
eksploatacinė priežiūra;

5. informacinės sistemos, kurioje kaupiami sveikatos duomenys, administravimas ir veikimas;

6. sveikatos duomenų išsaugojimas.

Jūsų asmens duomenų valdytojas medicininio gydymo �kslais yra jūsų gydytojas / klinika.  „Pacese�er, Inc.“ (su „St. Jude
Medical, LLC“ susijusi įmonė ir visiškai bendrovei „Abbo� Laboratories, Inc.“ priklausan� patronuojamoji įmonė), 15900 Valley
View Court, Sylmar, California 91342, Jung�nės Amerikos Vals�jos, yra asmens duomenų valdytojas, kuris 1) teikia jums šią
Programą; 2) vykdo teisinius įsipareigojimus, įskaitant susijusius su medicinos prietaisų sauga, kokybe ir tobulinimu; ir 3)
atlieka tyrimus, kai asmeninė informacija nuasmeninama, pseudonimizuojama, apibendrinama ir (arba) anonimizuojama, kad
jūsų tapatybės nebūtų galima nustaty� pagal jūsų vardą ir pavardę. Atliekame mokslinius tyrimus, kad suprastume, kaip
naudojami mūsų gaminiai ir paslaugos, įver�ntume jų efektyvumą ir atliktume prak�nių įrodymų tyrimus. Daugiau
informacijos žr. +Kaip „Abbo�“ naudoja jūsų asmeninę informaciją, +Medicinos prietaisų ir ki� teisiniai reikalavimai,
+Tyrimai ir +Asmeninės informacijos saugojimas. Mūsų vie�nis atstovas yra „Abbo� Medical France SAS.“, 1-3, esplanade du
Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Prancūzija.
 
+Japonija

Kad „Abbo�“ galėtų tvarky� jūsų „specifinius, medicininei priežiūrai reikalingus asmens duomenis“ (toliau šiose Privatumo
nuostatose – su sveikata susijusi informacija) ir perduo� jūsų asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusią informaciją,
bet kuriai trečiajai šaliai už Japonijos ribų (išskyrus perdavimą į ES, kurį Japonijos vyriausybė patvir�no kaip �nkamą),
reikalingas jūsų su�kimas. Laikoma, kad su�kdami su šiomis Privatumo nuostatomis neprieštaraujate, jog jūsų asmeninė
informacija, įskaitant su sveikata susijusią informaciją, būtų tvarkoma, kaip aprašyta šiame dokumente.  Su�kimą galite
atšauk� bet kuriuo metu, susisiekę su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Atkreipkite dėmesį, kad, jei atšauksite su�kimą, tai
turės įtakos jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo galimybei nuotoliniu būdu stebė� jūsų prietaisą, todėl tai gali paveik�
jūsų gydymą.  Jei atšauksite savo su�kimą, „Abbo�“ išsaugos apibendrintą ir nuasmenintą informaciją. „Abbo�“ gali reikė�
išsaugo� tam �krą asmeninę informaciją, kaip to reikalauja įstatymai.



+Pietų Afrika

Turite teisę pateik� skundą Informacijos reguliavimo ins�tucijai dėl jūsų asmeninės informacijos tvarkymo. Norėdami tai
padary�, rašykite toliau nurodytu adresu. The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA,
tel.: 012 406 4818, faks.: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za
 
+Pietų Korėja

Jei su�nkate su šiomis Privatumo nuostatomis, laikoma, kad esate informuo� ir aiškiai su�kote su visu čia pateiktu turiniu.
Jaunesnių nei 14 metų naudotojų vardu su�kimą turi duo� jų globėjas. Jei norite panaikin� savo „Merlin.net“ paskyrą, tai
galite padary� susisiekę su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Atkreipkite dėmesį, kad, jei panaikinsite paskyrą, išsaugosime
apibendrintą ir nuasmenintą informaciją. Mums gali reikė� laiky� tam �krą asmeninę informaciją, kaip to reikalaujama
įstatymais.

Šiose Privatumo nuostatose pateikiama informacija apie „Pacese�er, Inc.“ atliekamą jūsų asmeninės informacijos, įskaitant su
sveikata susijusią informaciją, rinkimą, naudojimą, teikimą trečiosioms šalims, perdavimą tvarky� ir tarpvalstybinį perdavimą,
kiek tai susiję su Programos ir Paslaugų teikimu. Visos toliau nurodytos asmeninės informacijos, įskaitant su sveikata susijusią
informaciją, tvarkymo kategorijos bū�nos Programai ir Paslaugoms teik�. Todėl negalėsite gau� šios Programos ir Paslaugų, jei
nuspręsite nesu�k� su tokiu tvarkymu.

Su�kdami su šiomis Privatumo nuostatomis, galite bendrai su�k� su visomis su�kimo kategorijomis:

(bū�nas) su�kimas rink� ir naudo� asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata susijusią informaciją, kaip aprašyta
skyriuose +Jūsų asmeninės informacijos rinkimas ir tvarkymas, +„Abbo�“ prieiga prie asmeninės informacijos
teikiant Paslaugas jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, +Kaip „Abbo�“ naudoja jūsų asmeninę informaciją,
+Medicinos prietaisų ir ki� teisiniai reikalavimai, +Tyrimai;

(bū�nas) su�kimas dėl su sveikata susijusios informacijos rinkimo ir naudojimo, kaip aprašyta skyriuose +Jūsų
asmeninės informacijos rinkimas ir tvarkymas, +„Abbo�“ prieiga prie asmeninės informacijos teikiant Paslaugas
jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, +Kaip „Abbo�“ naudoja jūsų asmeninę informaciją, +Medicinos prietaisų
ir ki� teisiniai reikalavimai, +Tyrimai;

(bū�nas) su�kimas dėl tarpvalstybinio sveikatos duomenų (neskelb�nų duomenų) perdavimo ir teikimo trečiosioms
šalims, kaip aprašyta skyriuose +Duomenų saugojimas, +Asmeninės informacijos atskleidimas, +Tarpvalstybinis
asmeninės informacijos perdavimas.

Su�kimą galite atšauk� bet kuriuo metu, susisiekę su sveikatos priežiūros paslaugų teikėju. Atkreipkite dėmesį, kad, jei
atšauksite su�kimą, tai turės įtakos jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo galimybei nuotoliniu būdu stebė� jūsų prietaisą,
todėl tai gali paveik� jūsų gydymą.  Jei atšauksite savo su�kimą, „Abbo�“ išsaugos apibendrintą ir nuasmenintą informaciją.
„Abbo�“ gali reikė� išsaugo� tam �krą asmeninę informaciją, kaip to reikalauja įstatymai.

+Ukraina

Kad „Abbo�“ galėtų tvarky� jūsų asmeninę informaciją, reikalingas jūsų su�kimas, išskyrus atvejus, kai tai darome, kad
laikytumėmės teisinių įpareigojimų, aprašytų skyriuje +Medicinos prietaisų ir ki� teisiniai reikalavimai. Laikoma, kad
su�kdami su šių Privatumo nuostatų sąlygomis neprieštaraujate, jog jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma, kaip aprašyta
šiame dokumente. Jei norite ištrin� savo informaciją iš „Merlin.net“ �nklo, tai galite padary� susisiekę su savo sveikatos
priežiūros paslaugų teikėju arba gydymo įstaiga. Atminkite, kad, jei paprašysite savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba
gydymo įstaigos ištrin� jūsų informaciją iš „Merlin.net“ �nklo, išsaugosime apibendrintą ir nuasmenintą informaciją. Mums
gali reikė� saugo� tam �krą asmeninę informaciją, kaip to reikalauja įstatymai.
 

PRIVATUMO NUOSTATŲ PABAIGA – ŠIOS PRIVATUMO NUOSTATOS JUMS ATSKLEIDŽIA, KAIP „ABBOTT“ NAUDOJA
IR TVARKO JŪSŲ ASMENS DUOMENIS.  TAI NĖRA SUTARTIS AR TOLIAU PATEIKTOS GALUTINIO NAUDOTOJO
LICENCIJOS SUTARTIES DALIS.

 

Mobilioji programa „myMerlinTM“

GALUTINIO NAUDOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS



Versijos data: 2021 m. balandžio mėn.

Atkreipkite dėmesį, kad šios Sutar�es antraštės skirtos �k jūsų patogumui. Jos neapriboja, neapibrėžia ir išsamiai nepaaiškina
kiekvieno skyriaus.

1. Įvadas

2. Pagrindiniai šios Sutar�es terminai

3. Jūsų asmeninė informacija

4. Informacija apie Programą ir „Merlin.net™“ pacientų priežiūros �nklą („Merlin.net™ PCN“)

5. Programos registracija

6. Jokių medicininių patarimų

7. Trečiųjų šalių gaminių naudojimas

8. Nuosavybės teisės

9. Licencijos suteikiamos teisės ir aprėp�s

10. Licencijos apribojimai

11. Priim�no naudojimo apribojimai

12. Suderinamumo su Mobiliaisiais įrenginiais reikalavimai

13. Programos naujiniai ir naujovinimas

14. Patvir�nimai

15. Programos paskyros panaikinimas

16. Šios Sutar�es pakei�mai

17. Pagalba dėl Programos

18. Gedimų analizės duomenys

19. Su�kimas dėl perduodamų duomenų

20. Nutraukimas

21. Mūsų garan�jų atsisakymas

22. Svarbi informacija apie mūsų atsakomybės ribas

23. Žalos atlyginimas

24. Eksporto kontrolė

25. Pranešimai

26. Teisių perdavimas

27. Nepaprastosios aplinkybės

28. Atleidimas nuo įsipareigojimų vykdymo

29. Atskiriamumas

30. Taikoma teisė

31. Visa Sutar�s

32. Sąlygos, susijusios su „Apple“, jei naudojate „iOS“ versijos Programą

33. Papildomos teisinės sąlygos

34. Mygtuko „Su�k�“ spustelėjimas

1. Įvadas

A�džiai perskaitykite šią Galu�nio naudotojo licencijos sutar� (toliau – Sutar�s), prieš su�kdami su jos nuostatomis ir
įdiegdami programą „myMerlinTM“ (toliau – Programa).  Programa prisijungia prie jūsų implantuojamojo kardiomonitoriaus
(toliau – ICM) ir perduoda duomenis į „Merlin.net™“ pacientų priežiūros �nklą (toliau – Paslaugos).  Duomenys, perduo�
naudojant Programą, bus perduodami į Jung�nes Vals�jas ir ten saugomi.

Kad galėtumėte naudo�s šia Programa, prieš tai turėsite su�k� su šios Sutar�es nuostatomis. SPUSTELĖDAMI TOLIAU
ESANTĮ MYGTUKĄ „SUTIKTI“ SUTINKATE SU ŠIOS SUTARIES NUOSTATOMIS.  JEI NESUTINKATE SU ŠIOS SUTARTIES



NUOSTATOMIS, NESUTEIKIAME LICENCIJOS NAUDOTIS PROGRAMA IR NETURITE TEISĖS NAUDOTI (AR BANDYTI NAUDOTI)
ŠIOS PROGRAMOS.

SUTIKDAMI SU ŠIOS SUTARTIES NUOSTATOMIS IR NAUDODAMIESI PROGRAMA, PATVIRTINATE, KAD ESATE TEISIŠKAI
TINKAMO AMŽIAUS SUDARYTI ŠIĄ SUTARTĮ, IR SUTINKATE ARBA SAVO VARDU, ARBA KITO ASMENS, KURIO ATŽVILGIU
TURITE FAKTINIUS ĮGALIOJIMUS TEISIŠKAI ĮPAREIGOTI TĄ ASMENĮ LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES, VARDU. JEIGU PROGRAMA
NAUDOSIS VAIKAS, ŠIĄ SUTARTĮ TURI PERSKAITYTI JĮ PRIŽIŪRINTYS TĖVAI AR GLOBĖJAI.

JEI ESATE ASMUO, DIEGIANTIS, NAUDOJANTIS AR KITAIP PASIEKIANTIS PROGRAMĄ BET KURIOS KORPORACIJOS,
PARTNERYSTĖS AR KITO SUBJEKTO, SU KURIUO ESATE SUSIJĘ (TOLIAU – ORGANIZACIJA), VARDU ARBA JŲ NAUDAI, SUTINKATE
SU ŠIOS SUTARTIES NUOSTATOMIS TIEK SAVO, TIEK TOKIOS ORGANIZACIJOS VARDU IR PAREIŠKIATE BEI GARANTUOJATE, KAD
TURITE TEISINIUS ĮGALIOJIMUS ĮPAREIGOTI TOKIĄ ORGANIZACIJĄ LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES. 

Nuorodos „jus“, „jūsų“ arba „naudotojas“ šioje Sutartyje apima ir asmenį, kuris naudojasi Programa, ir bet kurią tokią
organizaciją (kai taikoma). 

TAIP PAT PERSKAITYKITE: A) ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMUS IR APRIBOJIMUS 6, 7 IR 22 SKYRIUOSE BEI B) GARANTIJOS
ATSISAKYMUS 21 SKYRIUJE. ŠIE SKYRIAI APRIBOJA JŪSŲ TEISES IR MŪSŲ ATSAKOMYBĘ.

Ši Sutar�s yra teisiškai įpareigojan� sutar�s tarp jūsų ir „Abbo�“, susijusi su Programos naudojimu.  Ši Sutar�s apima:

Programos diegimą ir naudojimą (įskaitant visus naujinius, naujovinimą, klaidų taisymus ar modifikuotas versijas)
Mobiliajame įrenginyje;

visus „Abbo�“ pateiktus vadovus, instrukcijas, aprašus, specifikacijas ar kitą medžiagą popierine ar elektronine
forma (toliau – Dokumentacija), kuri aprašo Programos naudojimą arba su juo susijusi.

Su�kdami ir naudodami Programą Mobiliajame įrenginyje su�nkate, kad a) jūsų naudojimas yra susijęs su Programos
įver�nimu ir (arba) klinikiniu Programos naudojimu kartu su ICM; b) jei šią Programą naudojate klinikiniais �kslais,
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas jums išrašė ICM.  Programa skirta naudo� �k su „Abbo�“ ICM.

Duomenyse, pasiekiamuose šioje Programoje ar ją naudojant, gali bū� techninių ne�kslumų ar spausdinimo klaidų. Programa
gali bū� pakeista arba atnaujinta nepranešus. Galime bet kuriuo metu pakeis� šią Sutar� ir jums apie tai bus pranešta, kai
vėliau naudosite Programą. Jums bus suteikta galimybė su�k� su pakei�mais.

2. Pagrindiniai šios Sutar�es terminai

Toliau aprašytos šių pagrindinių terminų reikšmės šioje Sutartyje.

Programa. Mobilioji programa „myMerlinTM“ periodiškai gauna ir perduoda duomenis iš jūsų ICM arba galite rankiniu būdu
patys perduo� duomenis iš ICM į „Merlin.net™“ pacientų priežiūros �nklo nuotolinio stebėjimo sistemą. 

Duomenys. Jūsų asmens duomenys, įskaitant sveikatos duomenis, ir bet kokia informacija, gaunama naudojant Programą ar
joje esan�, įskaitant informaciją, kurią įvedate į Programą, konkre� informacija, susijusi su jūsų ICM ar jo surinkta ir rodoma
arba perduodama per Programą ir konkre� informacija, susijusi su jūsų Mobiliuoju įrenginiu.

Mobilusis įrenginys. Programai įdieg� ir naudo� naudojamas išmanusis telefonas ar nešiojamasis įrenginys. Tai gali bū� jūsų
asmeninis įrenginys arba jūsų gydymo įstaigos ir (arba) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba „Abbo�“ arba bendrovės
vardu suteiktas įrenginys (pvz., „Apple‡ iPhone‡“ mobilusis skaitmeninis įrenginys arba „Samsung‡ Galaxy‡“ mobilusis
skaitmeninis įrenginys).

Naudotojas, jūs, savo ir (arba) jūsų. Bet kuris Programos naudotojas, kuriam implantuotas „Abbo�“ ICM.

Mes, mus, mūsų ir (arba) „Abbo�“. „Pacese�er, Inc.,“ visiškai „Abbo� Laboratories“ priklausan� patronuojamoji įmonė.
„Mes“, „mus“ ir „mūsų“ taip pat gali reikš� „Pacese�er, Inc.“, „St. Jude Medical LLC“ ir su „Abbo�“ susijusias įmones, įskaitant
jūsų vie�nę su „Abbo�“ susijusią įmonę ir „Merlin.net™“ PCN techninės pagalbos centrus, kai tai susiję su jų pagalba dėl
Paslaugų teikimo. Nuorodos „mes, mus ir mūsų“ nereiškia, kad jūsų vie�nė su „Abbo�“ susijusi įmonė ar bet kuri kita su
„Abbo�“ susijusi įmonė yra šios Sutar�es šalis ar šalys. 

Visi žodžiai, einantys po tokių terminų kaip „įskaitant“, „ypač“, „pavyzdžiui“ ar panašių frazių, turi bū� traktuojami kaip
iliustruojantys ir neriboja bendrosios susijusių bendrųjų žodžių prasmės.



3. Jūsų asmeninė informacija

JŪSŲ NAUDOJIMUISI PROGRAMA IR PASLAUGOMIS TAIP PAT TAIKOMOS PROGRAMOS PRIVATUMO NUSOTATOS,
PAAIŠKINANČIOS, KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ, ĮSKAITANT SU SVEIKATA SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ,
KURIĄ PATEIKIATE JAV NAUDODAMIESI PROGRAMA.

Naudotojams Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Jung�nėje Karalystėje, Meksikoje ir Šveicarijoje. Jūsų gydymo įstaiga ir
(arba) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas yra jūsų asmeninės informacijos, įskaitant su sveikata susijusius duomenis,
perduodamos per programą ir paslaugas, valdytojas. Apie privatumo strategiją turite teirau�s savo gydymo įstaigos ir (arba)
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo ir į jį kreip�s visais klausimais, susijusiais su jūsų asmeninės informacijos tvarkymu.
Informacijos apie tai, kaip „Abbo�“ tvarko jūsų Duomenis, rasite mūsų Programos Privatumo nuostatose.

„Abbo�“ taip pat yra jūsų asmeninės informacijos, įskaitant su sveikata susijusius duomenis, skirtos konkre�ems ir ribo�ems
tvarkymo �kslams, kaip aprašyta mūsų Programos Privatumo nuostatose, valdytojas. Jūsų aiškaus su�kimo prašoma per
Programą kaip teisinio pagrindo, kad „Abbo�“ galėtų nuasmenin� jūsų asmeninę informaciją, ją pseudonimizuo�,
apibendrin� ir (arba) anonimizuo�, kad galėtų atlik� duomenų analizę. Jei jūsų buvo paprašyta su�k�, kad jūsų asmeninė
informacija būtų tvarkoma, galite bet kada atšauk� su�kimą susisiekę su mumis. Bet koks su�kimo atšaukimas neturės įtakos
tvarkymo teisėtumui remian�s jūsų su�kimu prieš atšaukiant. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad jei atšauksite su�kimą,
„Abbo�“ nustos tvarky� �k jūsų asmeninę informaciją, susijusią su su�kimo atšaukimu. „Abbo�“ vis dar tvarkys asmeninę
informaciją, kai ji bus teisiškai ar sutar�mi įpareigota tai dary�, pvz., laiky�s medicinos prietaisų reguliavimo sistemos EEE, JK,
Šveicarijoje ar bet kurioje kitoje taiky�noje jurisdikcijoje.

4. Informacija apie Programą ir „Merlin.net™ PCN“

„Abbo�“ yra jūsų ICM gamintojas. „Abbo�“ sukūrė Programą ir turi jai reikalingus leidimus, kai to reikalauja galiojantys
įstatymai.

Programa suteikia galimybę greitai ir automa�škai perduo� informaciją, surinktą iš jūsų ICM ir įkeltą naudojant Programą, į
privačią ir saugią duomenų bazę.  Naudodamas „Merlin.net™ PCN“, jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali pamaty�,
kada jūsų širdis pradeda plak� kitaip.  Jūs taip pat galite užfiksuo� savo simptomus naudodami Programą, kai jaučiatės
neįprastai, pavyzdžiui, jei jaučiate galvos svaigimą, alpulį, dusulį arba jei jaučiate širdies plazdėjimą arba ji plaka labai greitai. 
Programa automa�škai siunčia jūsų širdies ritmo duomenis į gydymo įstaigą pagal jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo
nustatytas nuostatas.  Programa padeda jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui stebė� jūsų širdies ritmą bei simptomus ir
keis� gydymą, o jums dėl to nereikia dažnai lanky�s gydymo įstaigoje.  Mobilusis įrenginys turi bū� prijungtas prie „WiFi“

arba mobiliojo ryšio duomenų �nklo ir turi bū� ĮJUNGTA „Bluetooth®“
[1]

 belaidžio ryšio technologija, kad būtų galima
susie� ICM su Programa, ir privalote naudo� Programą, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas galėtų nuotoliniu būdu
stebė� jūsų širdies ritmą.

 

5. Programos registracija

Norėdami užsiregistruo�, turėsite Programoje įves� tam �kros asmeninės informacijos, įskaitant jūsų gimimo datą ir ICM
serijos numerį, ir informaciją iš savo „Merlin.net™ PCN“ paciento profilio, t. y. el. pašto adresą ir telefono numerį (toliau –
Registracijos informacija).  Jei vėliau norėsite susie� Programą su ICM, pvz., jei įsigysite naują išmanųjį telefoną, gali reikė�
gau� patvir�nimo kodą ir susie� Programą su ICM, kad galėtumėte naudo� Programą.  Jūs su�nkate pateik� �kslią ir išsamią
informaciją, kai registruojatės pas mus. Jūs pripažįstate ir su�nkate, kad Programa sukurta ir skirta asmeniniam naudojimui
individualiai.  Turite nedelsdami mums praneš�, jei sužinojote apie saugos incidentą ar pažeidimą, turin� įtakos jūsų
Programos paskyrai, įskaitant atvejus, kai manote, kad jūsų registracijos informacija galėjo bū� pažeista.

6. Jokių medicininių patarimų

NEI PROGRAMA, NEI PER IT TEIKIAMOS PASLAUGOS NĖRA PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS. NAUDOTOJAI
TURI SUPRASTI, KAD PROGRAMA YRA INFORMACIJOS VALDYMO PASLAUGA, SUTEIKAINTI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ TEIKĖJUI STEBĖTI JŪSŲ ICM.  PROGRAMA NĖRA PROFESIONALIOS MEDICININĖS KONSULTACIJOS PAKAITALAS, O
„ABBOTT“ NĖRA JOKIŲ NAUDOJANT PROGRAMĄ PASIEKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJAS. NAUDOTOJAI
VISADA TURI PASITARTI SU KVALIFIKUOTU SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJU DĖL BET KOKIŲ KLAUSIMŲ,
SUSIJUSIŲ SU SVEIKATOS BŪKLE, ĮSKAITANT BET KOKIUS KLAUSIMUS AR NUOGĄSTAVIMUS DĖL ŠIRDIES BŪKLĖS.  NIEKADA
NETURĖTUMĖTE NEPAISYTI PROFESIONALIŲ MEDICINOS PATARIMŲ AR DELSTI JŲ IEŠKOTI DĖL DUOMENŲ AR BET KOKIOS
KITOS INFORMACIJOS, PERDUODAMOS Į PROGRAMĄ ARBA ESANČIOS JOJE. Turite laiky�s įprastų sveikatos priežiūros



paslaugų teikėjo pateiktų nurodymų, jei jūsų rodmenys yra nenormalūs arba jei pasikeitė jūsų savijauta, pvz., kilo su širdimi
susijusių ar kitokių sveikatos sutrikimų. 

MES NETEIKIAME MEDICININIŲ AR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PATARIMŲ NAUDOTOJAMS. PRIREIKUS SKUBIOS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJO PAGALBOS KREIPKITĖS Į SAVO GYDYTOJĄ ARBA VIETINĘ GREITOSIOS PAGALBOS TARNYBĄ.
„ABBOTT“ NEATSAKO UŽ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKĖJO INFORMAVIMĄ APIE BET KOKIUS JŪSŲ
RODMENŲ PASIKEITIMUS.  Mūsų techninės pagalbos darbuotojai nėra kvalifikuo� ir nėra įgalio� pasako� jums apie
Programoje prieinamų arba siunčiamų duomenų turinį, reikšmę ar galimus padarinius.

Programa skirta padė� naudotojams ir jų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams geriau valdy� paciento širdies ritmą teikiant
informaciją, atliekant analizę ir bendraujant. Tik jūs ir jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas esate atsakingi už duomenų
perdavimą, atsiliepimų teikimą, tyrimų ir gydymo galimybių aptarimą ir rekomendavimą. „Abbo�“ nerekomenduoja ir
nepatvir�na jokių konkrečių tyrimų, gaminių, procedūrų ar nuomonių.  JEI NUSPRĘSITE IMTIS VEIKSMŲ, REMDAMIESI BET
KOKIA INFORMACIJA, PERDUOTA AR SAUGOMA PROGRAMOJE, ARBA BET KOKIA INFORMACIJA, GAUTA IŠ „ABBOTT“
DARBUOTOJŲ, ATSTOVŲ AR MŪSŲ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ, JŪS PRISIIMATE VISĄ ATSAKOMYBĘ.

NAUDOTOJAMS EEE, JK IR ŠVEICARIJOJE.  PROGRAMOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA NĖRA ELEKTRONINIS MEDICININIS
ĮRAŠAS.  JEI SAVO NUOŽIŪRA MANOTE, KAD BŪTINA PRIDĖTI KURIĄ NORS INFORMACIJĄ, SURINKTĄ NAUDOJANT JŪSŲ
PROGRAMĄ, PRIE JŪSŲ MEDICININIO ĮRAŠO, GALITE ATSPAUSDINTI TOS INFORMACIJOS KOPIJĄ, KAD GALĖTUMĖTE JĄ PRIDĖTI
SAVO MEDICININIO ĮRAŠO.

7. Trečiųjų šalių gaminių naudojimas

Atminkite, kad trečiosios šalys gali siūly� neleis�nas paslaugas, programinę įrangą ir mobiliąsias programas, kurios, kaip
teigiama, yra suderinamos su Programa ir (arba) ICM, nors „Abbo�“ nedavė leidimo jų naudo�. „ABBOTT“
NEREKOMENDUOJA NAUDOTI PROGRAMOS ARBA ICM SU NELEISTINAIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAMINIAIS. JEI TO NEPAISYSITE, JŪS
PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ IR ATSAKOMYBĘ.  NELEISTINI TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAMINIAI NĖRA KONTROLIUOJAMI „ABBOTT“;
„ABBOTT“ NEATSAKO UŽ ŠIUOS GAMINIUS IR NEPRIIMA PRETENZIJŲ DĖL ŠIŲ GAMINIŲ GALIOJIMO, TIKSLUMO, PATIKIMUMO
AR BŪSENOS IR NEBUS ATSAKINGA UŽ JOKIAS PRETENZIJAS, SUSIJUSIAS SU NETEISĖTOMIS TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOMIS, IR
NEBUS UŽ ATSAKINGA UŽ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, PROGRAMĄ AR KITUS GAMINIUS.

 

8. Nuosavybės teisės

Jūs pripažįstate ir su�nkate, kad „Abbo�“, jos patronuojamosioms įmonėms, �ekėjams ar jos licencijos išdavėjams priklauso
visos licencijos, nuosavybės teisės ir interesai, susiję su visomis Programos, Dokumentacijos ir visomis patobulintomis,
atnaujintomis, modifikuotomis, pakeistomis, pritaikytomis ar papildomomis jų dalimis, įskaitant, bet neapsiribojant, grafiką,
naudotojo sąsają, scenarijus ir programinę įrangą, naudojamą Programai įgyvendin�, ir bet kokią programinę įrangą ar
dokumentus, pateiktus jums kaip programos dalį ir (arba) susijusius su ja, įskaitant visas intelek�nės nuosavybės teises, kurios
ten yra, nepriklausomai nuo to, ar jos yra registruotos ar neregistruotos, ir bet kurioje pasaulio vietoje. Šioje Sutartyje
„intelek�nės nuosavybės teisės“ reiškia bet kokias autorių teises, patentus, komercinę paslap�, apipavidalinimą, prekės
ženklą, teises į pakuotę, pres�žą, teises į dizainą, technologijas, meno kūrinius, teises į kompiuterio programinę įrangą
(įskaitant šal�nio kodą), duomenų bazę ir panašias ar lygiavertes teises ar apsaugos formas, kurios egzistuoja ar išliks dabar ar
ateityje bet kokiose medijose, kurios dabar žinomos ar bus vėliau išrastos, bet kurioje pasaulio vietoje. Jūs su�nkate susilaiky�
nuo bet kokių veiksmų, kurie sumažintų tokias teises ar sukeltų abejonių.

Be to, su�nkate, kad Programoje yra patentuotos ir konfidencialios informacijos (įskaitant programinės įrangos kodą), kurią
saugo taikomos Intelek�nės nuosavybės teisės ir ki� įstatymai, įskaitant autorių teises, bet jomis neapsiribojant.  Su�nkate
nenaudo� tokios nuosavybės teise priklausančios informacijos ar medžiagos jokiu būdu, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai
leidžiama pagal šią Sutar�. Jokia Programos dalis negali bū� atkurta jokia forma ir jokiomis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai
tai aiškiai leidžiama pagal šią Sutar� arba kai tai leidžia taikomi įstatymai. Nepašalinsite jokio gaminio iden�fikavimo, autorių
teisių pranešimų ar nuosavybės apribojimų. Neteisėtai nukopijavus Programą arba nesilaikant šioje Sutartyje nustatytų
apribojimų (arba kitaip pažeidus šioje Sutartyje suteiktą licenciją), ši Sutar�s bus automa�škai nutraukta. Su�nkate, kad tai
nedelsiant sukels nepataisomą žalą „Abbo�“, jos filialams ir (arba) licencijų išdavėjams. Žalos atlyginimas pinigais bus
ne�nkama priemonė, o teisinis uždraudimas – �nkama priemonė tokio pažeidimo atveju.  Naudotojams Vokie�joje.  Pirmiau
išdėstytos nuostatos neturi įtakos jūsų teisei įrody�, kad žala nepadaryta. Kai kurios iš anksčiau pateiktų nuostatų gali bū�
neveiksmingos tam �krose šalyse / vals�jose / provincijose / jurisdikcijų teritorijose, todėl anksčiau pateik� patvir�nimai ir
sąlygos jums gali bū� taikomos neabsoliučiai.  Naudotojams Alžyre.  Neteisėtai nukopijavus Programą arba nesilaikant šioje



Sutartyje nustatytų apribojimų (ar kitaip pažeidus suteiktos licencijos naudojimo sąlygas), ši Sutar�s automa�škai nutraukiama
praėjus penkioms dienoms nuo išanks�nio įspėjimo, nebent ištaisytumėte pažeidimą per penkių dienų laikotarpį.

Programos struktūra, organizacija bei kodas yra ver�ngos „Abbo�“, jos filialų ir (arba) licencijų išdavėjų komercinės paslaptys
bei konfidenciali informacija. Iš Programos nepašalinsite jokio gaminio iden�fikavimo, autorių teisių pranešimų ar nuosavybės
apribojimų. Pripažįstate, kad neturite teisės gau� Programos pirminio kodo.

„Confirm Rx™“, „Jot DX™“, „myMerlin™“, „Merlin.net™“ ir susiję prekių ženklai yra „Pacese�er, Inc.“ prekių ženklai įvairiose
jurisdikcijose (toliau – „Abbo�“ prekių ženklai).  Visa nauda reputacijai, atsiradusi naudojant „Abbo�“ prekių ženklus pagal
šios Sutar�es sąlygas, turi priklausy� �k „Pacese�er, Inc.“. Ki� trečiųjų šalių prekių ženklai, įtrauk� arba pasiekiami naudojant
Programą, yra jų a��nkamų savininkų prekių ženklai. Visa reputacinė nauda, susijusi su tokiais prekių ženklais, turi bū�
perduodama a��nkamiems prekių ženklų savininkams.  Jums nesuteikiama jokia licencija ar teisė, nei aiškiai išreikšta, nei
numanoma, į pirmiau minėtus prekių ženklus, be to, su�nkate, kad nepašalinsite, neuždengsite ir nekeisite jokių nuosavybės
teisių pranešimų (įskaitant pranešimus apie prekių ženklus ir autorių teises), kurie gali bū� pridė� prie Programos arba
„Merlin.net™ PCN“ arba juose pateik�.  Be išanks�nio rašy�nio „Abbo�“ leidimo negalima naudo� jokių „Abbo�“ prekių
ženklų, prekinių pavadinimų ar prekių apipavidalinimų, išskyrus atvejus, kai reikia iden�fikuo� įmonės gaminį ar paslaugas.
„Abbo�“, jos filialai, �ekėjai ir licencijų išdavėjai pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos pagal šią Sutar�. 

Į Programos dalis gali bū� įtraukta trečiųjų šalių pateiktos medžiagos, kuriai taikomos intelek�nės nuosavybės teisės. Tokios
trečiosios šalies medžiagos licencijų išdavėjai išlaiko visas savo a��nkamas teises, nuosavybės teises ir tur�nes teises į tokią
trečiosios šalies medžiagą ir visas jos kopijas, įskaitant bet kokias ir visas intelek�nės nuosavybės teises, bet jomis
neapsiribojant.  Šiuo dokumentu pripažįstate, kad naudojate tokią trečiosios šalies medžiagą ir susijusias teises, išskyrus ir �k
�ek, kiek pirmiau pateiktas patvir�nimas neveiksmingas tam �krose šalyse / vals�jose / provincijose / jurisdikcijų teritorijose.

Nepaisant prieštaraujančių nuostatų, „Abbo�“ neperduoda naudotojui jokių nuosavybės ar Intelek�nės nuosavybės teisių į
Programą, Dokumentaciją ar bet kokią kitą technologiją, informaciją ar medžiagą. Šalys, „Abbo�“, jos filialai ir licencijų
išdavėjai išlaiko išim�nę nuosavybės teisę į visas teises, nuosavybės teises ir interesus į visus Programos aspektus,
Dokumentaciją ir visas kitas technologijas, informaciją bei medžiagą, taip pat bet kokias ir visas jų kopijas ar modifikacijas
(padarytas bet ko ir bet kada), įskaitant visas Intelek�nės nuosavybės teises, susijusias su visomis pirmiau pateiktomis
nuostatomis, bet jomis neapsiribojant. 

9. Licencijos suteikiamos teisės ir aprėp�s

Galite atsisiųs� Programą į Mobilųjį įrenginį, kad galėtumėte peržiūrė�, naudo� ir rody� Programą ir Paslaugas �k siekdami
įver�n� galimą Programos naudojimą su ICM.  „Abbo�“ jums ne parduoda, o suteikia licenciją naudo� Programą. Jei laikotės
šios Sutar�es ir �k tol, kol „Abbo�“ leidžia jums naudo� Programą, leidžiame jums ribotai, neišim�nai, atšaukiamai,
neperduodamai, neperleidžiamai ir nesublicencijuojamai įdieg� bei naudo� Programą Mobiliajame įrenginyje �k asmeniniais,
nekomerciniais �kslais (toliau – Licencija).  Jei nesilaikote kurios nors iš šios Sutar�es sąlygos, turite nedelsdami nusto�
naudo� Programą ir pašalin� (t. y. išdieg� ir panaikin�) Programą iš Mobiliojo įrenginio.

Čia suteikta Licencija nesuteikia jokių nuosavybės teisių, tur�nių teisių ar Intelek�nės nuosavybės teisių. Pripažįstate, kad
neįgyjate jokių nuosavybės ar tur�nių teisių į Programą, Dokumentaciją, bet kokias čia nurodytas Intelek�nės nuosavybės
teises, bet kokią kitą technologiją, informaciją ar medžiagą. Visas pres�žas, atsiradęs naudojan�s Intelek�nės nuosavybės
teisėmis pagal šios Sutar�es sąlygas, taikomas �k „Abbo�“, jos susijusioms įmonėms ir (arba) licencijų išdavėjams.

ŠIAME DOKUMENTE AIŠKIAI NESUTEIKTOS TEISĖS PRIKLAUSO TIK „ABBOTT“, JOS SUSIJUSIOMS ĮMONĖMS, TIEKĖJAMS IR
(ARBA) LCENCIJŲ IŠDAVĖJAMS, išskyrus �ek, kiek tai, kas pirmiau išdėstyta, yra neveiksminga tam �krose šalyse / vals�jose /
provincijose / jurisdikcijose. Su�nkate Programą naudo� �k taip, kaip čia aiškiai leidžiama. Naudotojams Vokie�joje.  Tai, kas
išdėstyta pirmiau, netaikoma naudotojams Vokie�joje, kiek tai draudžia Vokie�joje galiojantys autorių teisių įstatymai.

10. Licencijos apribojimai

Išskyrus atvejus, kurie aiškiai nurody� šioje Sutartyje arba kuriuos leidžia vie�niai įstatymai, su�nkate:

a. nenaudo� Programos Mobiliajame įrenginyje, kuris jums nepriklauso, kurio nevaldote arba kuriam kitaip nesuteikta
teisėta prieiga;

b. nejung� Programos prie jokios trečiosios šalies ICM be tos trečiosios šalies su�kimo;

c. nekopijuo�, neatkur�, iš naujo nepublikuo�, neįkel�, neskelb� ar kitaip nedary� prieinamų Programos,
Dokumentacijos ar bet kokios jų dalies bet kokia forma internete ar bet kokiu kitu būdu bet kuriam kitam asmeniui;



d. nepla�n�, neparduo�, nenuomo�, nesuteik� išperkamosios nuomos pagrindais, nesublicencijuo�, neskolin�, nevers�,
neperduo�, nejung�, neadaptuo�, nekeis� ir neperdary� Programos;

e. nekeis� ir neperdary� visos Programos ar bet kurios jos dalies, neleis� Programos ar bet kurios jos dalies derin� su
kitomis programomis, neintegruo� jos į kitas programas;

f. neardy�, nedekompiliuo�, netaiky� apgrąžos inžinerijos, nekur� išves�nių darbų ir kitokiu būdu nebandy� išgau�
pirminio kodo ar dizaino dokumentacijos remian�s visa Programa ar jos dalimi;

g. neparduo�, nenuomo�, neskolin�, neperleis�, nelicencijuo�, nesublicencijuo�, nepla�n� ar kitaip neperduo� teisių į
Programą ar Dokumentaciją, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šioje Sutartyje. Programa negali bū� perduota
kitam galu�niam naudotojui ir turi bū� išdiegta, jei Mobilųjį įrenginį, kuriame įdiegta Programa, perduodate kitam
asmeniui. Duomenys, kuriuos saugote arba perduodate naudodami Programą, yra apie jus. Jei kitas galu�nis
naudotojas nori naudo� Programą, jis turi atsisiųs� Programą �esiai į savo įrenginį ir sukur� naują paskyrą;

h. nepašalin�, nekeis� ir neuždeng� autorių teisių užrašų, prekių ženklų, paslaugų ženklų, šūkių ar kitų pastabų, rodomų
naudojant Programą;

i. nepateik� Programos ar kitaip nesuteik� galimybės bet kokia forma naudo�s ja ar jos dalimis (įskaitant objek�nį bei
pirminį kodą) jokiems asmenims be raš�ško mūsų su�kimo;

j. nenaudo� Programos jokiais komerciniais �kslais, įskaitant komercinį dalijimąsi laiku ar kitokį paslaugų teikimą
trečiosioms šalims;

k. nebandy� apei� ar kitaip išjung� mūsų įdiegtų saugumo ar duomenų apsaugos priemonių ir nesiim� veiksmų, kurie
paveiktų Programos saugumą;

l. nepasiek�, nenaudo� ir nekopijuo� Programos dalių siekiant �esiogiai ar ne�esiogiai kur�, reklamuo�, pla�n�,
parduo� ar palaiky� bet kokius gaminius arba paslaugas, kurie konkuruoja su Programa.

11. Priim�no naudojimo apribojimai

Naudodamiesi Programa turėsite:

1. visus aktyvinimo ir (arba) prisijungimo prie seanso kodus ar slaptažodžius laiky� paslaptyje ir neatskleis� jų ki�ems
asmenims;

2. nenaudo� Programos pažeisdami įstatymus, žalą sukeliančiais būdais, kokiais nors neteisėtais �kslais ir būdais,
nesuderinamais su šia Sutar�mi, nesielg� apgaulingai ar kenkėjiškai, pavyzdžiui, neįsilauž� į Programą ar bet kokią
operacinę sistemą, į ją neįves� kenkėjiško kodo, įskaitant virusus ar pavojingus duomenis;

3. neįkel�, neatsisiųs�, nesiųs� el. paštu, neperduo�, nesaugo� ir kitaip nesuteik� galimybės naudo�s jokiais
duomenimis ar kita informacija, kuri yra neteisėta, žalinga, sukelian� žalą, kitaip įžeidžian� ar pažeidžian� kito asmens
privatumą, įskaitant informaciją, susijusią su jaunesniu nei 18 metų asmeniu ar tokio amžiaus asmeniu, kurį vie�niai
įstatymai apibrėžia kaip vaiką, nebent esate to vaiko tėvai, globėjai ar įgalio� globėjai;

4. neapsimes� niekuo, kas nesate, ir nenurody� klaidingo savo amžiaus, kitaip klaidingai nenurody� ryšio su jokiu
asmeniu ir nenaudo� Programos siekiant prisijung� ar rink� Duomenis iš kito asmens ICM. „Abbo�“ pasilieka teisę
atmes� arba užblokuo� bet kokią paskyrą arba el. pašto adresą, kurie gali bū� laikomi ne�krais siekiant jus
pamėgdžio�, pasinaudo� jūsų tapatybe, pasisavin� kito asmens vardą ar tapatybę, panaudo� kito naudotojo
duomenims užgrob�;

5. nepažeis� mūsų ar kokios nors trečiosios šalies Intelek�nės nuosavybės teisių (įskaitant turinio, kurio įkel� neturite
teisės, įkėlimą), neatskleis� jokios konfidencialios informacijos ar komercinių paslapčių pažeidžiant konfidencialumo,
įdarbinimo ar neatskleidimo sutar�;

6. nenaudo� Programos tokiu būdu, kad galėtų bū� pažeistos, išjungtos, perkrautos, susilpnintos ar pablogintos mūsų
sistemos arba sauga, arba jei tai trukdytų ki�ems naudotojams;

7. naudo� Programą, įskaitant duomenų perdavimą, taip, kad tai nepažeistų jokių galiojančių įstatymų, įskaitant
įžeidinėjimus ar kitus civilinės teisės pažeidimus, duomenų apsaugą, privatumą ir medicininių duomenų slaptumą;

8. nerink� ir nebandy� įgy� jokios informacijos arba duomenų iš Programos arba mūsų sistemų (išskyrus nurodytus
Duomenis), nebandy� iššifruo� jokių į serverius, kuriuose vykdoma bet kuri paslauga, ar iš jų persiunčiamų duomenų.

Jei jūsų naudojimasis Programa ar kitoks elgesys tyčia ar netyčia kelia grėsmę „Abbo�“ galimybėms teik� Paslaugas, „Abbo�“
turi teisę im�s visų pagrįstų veiksmų Programai apsaugo�, įskaitant prieigos prie Programos sustabdymą arba Programos
paskyros nutraukimą.   

12. Suderinamumo su Mobiliaisiais įrenginiais reikalavimai



Šiai Programai reikalingas Mobilusis įrenginys su:

„Apple‡ iOS‡“ v13.0 arba naujesnės versijos operacine sistema arba „Google‡ Android‡“ v9.0 arba naujesnės versijos
operacine sistema;

interneto prieiga (mobiliąja, „Wi-Fi“);

„Bluetooth®1“ 4.0 arba naujesnės versijos belaidžio ryšio technologija (taip pat vadinama „Bluetooth®1 Low Energy“
belaidžio ryšio technologija).

Norint naudo� Programą, reikia įjung� tam �kras Mobiliojo įrenginio funkcijas, įskaitant:

Programos foninius duomenis;

leidimą visada pasiek� vietovės duomenis (�k „Android“);

leidimą gau� pranešimus;

taip pat rekomenduojame įjung� automa�nį programos naujinių įdiegimą arba priėmimą;

išsamų rekomendacijų, susijusių su Mobiliojo įrenginio funkcijomis ir Programos naudojimu, sąrašą rasite Programos
nuostatose.

13. Programos naujiniai ir naujovinimas

Retkarčiais Programos naujinių galima gau� per programos parduotuvės teikėją. Atsižvelgiant į naujinį, jums gali bū�
nebeleidžiama naudo� Programos, kol atsisiųsite naujausią Programos versiją ir su�ksite su visomis naujomis sąlygomis,
kurios gali bū� taikomos. Jei norite naudo� Programos versiją, kurią „Abbo�“ įvardijo kaip naujovinimą, pirmiausia turite
turė� licenciją naudo� originalią Programą, kurią „Abbo�“ nurodė kaip �nkamą naujovin�.  Atlikę naujovinimą nebegalite
naudo� Programos versijos, kuri buvo jūsų teisės į versijos naujovinimą pagrindas, o naujovinta programinė įranga bus
laikoma pagal šią sutar� licencijuota Programa. Tai netaikoma naudotojams Vokie�joje, kiek tai draudžia Vokie�joje
galiojantys autorių teisių įstatymai. Ši Sutar�s taikoma visiems kiekvienos Programos versijos naujiniams ar papildymams,
nebent „Abbo�“ su naujiniu ar papildymu pateikia kitas sąlygas. Esant prieštaravimui tarp šios Sutar�es ir kitų sąlygų, pateiktų
dėl naujinimų ar papildymų, pirmenybė teikiama toms kitoms sąlygoms. Šiame 13 skyriuje nereikalaujama, kad „Abbo�“
pateiktų naujas funkcijas ir funkcionalumo galimybes, už kurias reikia mokė� „Abbo�“, taip pat būsimus gaminius. 

14. Patvir�nimai

a. Ši Sutar�s taikoma Programai, įskaitant visus Programos naujinius, tačiau, jei naujiniai pateikiami su atskiromis
sąlygomis, taikomos tos sąlygos.

b. Jei Programą atsisiunčiate iš programų parduotuvės, patvir�nate, kad jums priklauso Mobilusis įrenginys, kurį
naudojate norėdami pasiek� ir atsisiųs� programos kopiją, arba jo savininkas jums davė leidimą. Jums ir jiems gali tek�
sumokė� paslaugų teikėjams už Mobiliojo įrenginio interneto paslaugas ar duomenų naudojimą. Pagal šią Sutar�,
prisiimate atsakomybę dėl Programos naudojimo ir dėl visų išlaidų, rinkliavų ar mokesčių, susijusių su Programos
naudojimu ar Mobiliuoju įrenginiu, nesvarbu, ar jis jums priklauso, ar ne.

c. Į savo Mobilųjį įrenginį atsisiunčiate ir jame įdiegiate naujausią mūsų išleistą Programos versiją.

d. Atsakote už visos apara�nės įrangos ir visų telekomunikacijų bei kitų „Abbo�“ neteikiamų reikmenų ar paslaugų, kurių
reikia norint gau�, pasiek� ar naudo� Programą, įsigijimą, priežiūrą ir apmokėjimą.

e. Kai gydymo įstaiga arba sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas jums suteikia Mobilųjį įrenginį su Programa, patvir�nate
ir su�nkate, kad Mobilusis įrenginys išlieka „Abbo�“ nuosavybe, o jūs negalite bandy� keis�, tobulin� ar perdarinė�
Mobiliojo įrenginio.

f. Naudodami Programą patvir�nate ir su�nkate, kad perdavimas internetu, įskaitant Duomenų perdavimą, niekada
nebūna visiškai privatus ar saugus. Suprantate, kad internetu perduodamus duomenis gali perskaity� arba perim� ki�
asmenys, net jeigu pateikiama speciali pastaba, jog konkretus perdavimas yra užšifruotas.

g. Pripažįstate, kad Programa arba bet kokia funkcija ar jos dalis gali bū� pasiekiama ne visomis kalbomis arba ne visose
šalyse, ir „Abbo�“ nepareiškia, kad Programa arba bet kuri jos funkcija ar dalis yra �nkama ar prieinama naudo� bet
kurioje konkrečioje vietoje.

15. Programos paskyros panaikinimas



Programą bet kada galite išdieg�, t. y. panaikin�. Atminkite, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas �nkle „Merlin.net™
PCN“ sukurs savo paskyrą, kad sukurtų jūsų kaip paciento profilį, todėl Programos panaikinimas gali neturė� įtakos sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjo sukurtai paskyrai ar paciento profiliui.  „Abbo�“ neprisiima atsakomybės už Programoje esančios
informacijos laikymą, saugojimą ar atsarginių kopijų kūrimą.  Jums tenka visa atsakomybė už visos informacijos, kurią norite
išsaugo�, laikymą, priežiūrą, saugojimą ir atsarginių kopijų kūrimą (elektroniniu būdu ir (arba) popierinėmis kopijomis).
„Abbo�“ neatsako už neteisėtą prieigą prie jūsų informacijos, jos naudojimą ar kei�mą. Jei siųsite el. laišką, sukursite
atsarginę kopiją, padarysite savo informacijos ekrano kopiją Programoje arba kitaip bendrinsite savo asmeninę informaciją ar
ataskaitas su trečiosiomis šalimis, tokia informacija negali bū� šifruojama ir „Abbo�“ neturės galimybių valdy� tokios
informacijos privatumo ar saugumo. Turite im�s veiksmų, kurie, jūsų nuomone, yra �nkami tokios informacijos saugumui
už�krin�. Jei įstatymai nereikalauja kitaip, su�nkate, kad jūsų Programos paskyra yra neperduodama ir kad bet kokios teisės
turė� Programą arba bet kokią joje saugomą informaciją nustos galio� jums mirus.

Jei norite ne �k panaikin� Programą, bet ir atšauk� su�kimą, kad „Abbo�“ tvarkytų jūsų asmeninę informaciją, vykdykite šios
Sutar�es 3 skyriuje pateiktus nurodymus.

16. Šios Sutar�es pakei�mai

Kartkartėmis galime pakeis� šią Sutar� ir pranešime jums apie tokius pakei�mus bet kokiomis pagrįstomis priemonėmis,
įskaitant pakeistos Sutar�es pateikimą ekrane, kai kitą kartą naudositės Programa, ir paprašysime, kad ją perskaitytumėte,
duotumėte aiškų su�kimą ir su�ktumėte su jos nuostatomis, jei norėsite toliau naudo� Programą. Jei su�ksite, tokios sąlygos
įsigalios iš karto, bet nebus taikomos jokiems ginčams tarp jūsų ir „Abbo�“, kilusiems iki datos, kai paskelbėme pakeistą
Sutar� arba kitaip pranešėme apie tokius pakei�mus. Jei nesu�ksite su tokiais pakei�mais, turėsime teisę nutrauk� šią Sutar�
ir teisę naudo�s Programa.  Su�nkate, kad „Abbo�“ nėra atsakinga jums ar trečiajai šaliai už jokį Programos kei�mą ar
nutraukimą.

Naudotojams Vokie�joje. Jums bus pranešta apie bet kokius šios Sutar�es pakei�mus, kai paleisite Programą.  Laikoma, kad
su�kote su pakei�mais, nebent informuojate „Abbo�“ raštu arba elektroninėmis priemonėmis, dėl kurių susitarėte su
„Abbo�“. Atkreipsime jūsų dėmesį į šį faktą, kai bus paskelb� pakei�mai. Jei nuspręsite prieštarau� bet kokiam pakei�mui,
turite tai padary� per šešias (6) savaites nuo pranešimo apie pakei�mą gavimo. 

Naudotojams EEE, JK ir Šveicarijoje. Jums bus pranešta apie bet kokius šios Sutar�es pakei�mus, kai prisijungsite prie
Programos. Laikoma, kad su�kote su pakei�mais, nebent informuojate „Abbo�“ raštu arba elektroninėmis priemonėmis, dėl
kurių susitarėte su „Abbo�“. „Abbo�“ atkreips jūsų dėmesį į šį faktą, kai bus paskelb� pakei�mai.  Jei nuspręsite prieštarau�
bet kokiam pakei�mui, turite tai padary� per šešias (6) savaites nuo pranešimo apie pakei�mą gavimo. Jei prieštarausite,
„Abbo�“ gali nutrauk� Programos paskyrą apie tai pranešusi prieš keturias (4) savaites. Kitu atveju šis 16 skyrius netaikomas
EEE, JK ir Šveicarijoje esan�ems naudotojams.

Naudotojams Alžyre. Bet koks pakei�mas, nurodytas šiame 16 skyriuje, susijęs su esminiais Sutar�es elementais ar Paslaugų
charakteris�komis, įsigalios �k praėjus penkioms dienoms nuo išanks�nio įspėjimo pateikimo ir jums su�kus su tokiu
pakei�mu per šį įspėjimo laikotarpį.

17. Pagalba dėl Programos

Teikiama nemokama techninė pagalba, o įstačius implantą, mūsų atstovai susisieks su jumis, kad suteiktų paslaugas, susijusias
su Programa, įskaitant mokymą ją naudo�s, Programos susiejimą su Mobiliuoju įrenginiu, elementarų Programos ir Mobiliojo
įrenginio trikčių šalinimą.  Taip pat galite �esiogiai susisiek� su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi, jei jums reikia techninės
pagalbos dėl Programos. 

Visi duomenys, komentarai ar medžiaga, kurią pateikėte norėdami gau� pagalbos dėl Programos, įskaitant atsiliepimų
duomenis, pavyzdžiui, klausimus, komentarus, pasiūlymus ir pan. (toliau – Atsiliepimai), bus laikomi nekonfidencialia ir
savininko neturinčia informacija. „Abbo�“ neturi jokių įsipareigojimų dėl tokių atsiliepimų ir gali nevaržomai daugin�, naudo�,
atskleis�, demonstruo�, rody�, perduo�, kur� išves�nius kūrinius ir pla�n� atsiliepimus ki�ems, išskyrus asmeninę
informaciją (įskaitant su sveikata susijusius duomenis), kuri gali bū� įtraukta į Atsiliepimus, bet kuriai taikomas šios Sutar�es
19 skyrius. Be to, „Abbo�“ turi teisę visais �kslais, įskaitant gaminių, į kuriuos įtrauk� tokie atsiliepimai, kūrimą, gamybą ir
rinkodarą, naudo� visas tokiuose atsiliepimuose esančias idėjas, koncepcijas, prak�nę pa�r� ar metodus.

18. Gedimų analizės duomenys

„Abbo�“ gauna ataskaitas, kai Programa sugenda arba įvyksta tam �krų programinės įrangos klaidų, kad bendrovė galėtų
tvarky� ir tobulin� Programą. Šios ataskaitų teikimo funkcijos yra integruotos į Programos programinę įrangą. Jei Programa
sugenda arba įvyksta tam �kros perdavimo klaidos ją įprastai naudojant, Programa nusiųs tam �krą informaciją apie incidentą



„Abbo�“. Dalis informacijos, kurią „Abbo�“ gauna spręsdama bet kokią (-ias) su Programa susijusią (-ias) problemą (-as), gali
apim� jūsų asmeninę informaciją arba gali bū� prijungta prie jūsų asmeninės informacijos.  Visais atvejais, kai tokia
informacija gaunama, „Abbo�“ visada laikysis galiojančių įstatymų.

19. Su�kimas dėl perduodamų duomenų

a. Nepretenduojame į duomenų, kuriuos perduodate Paslaugoms per Programą, nuosavybės teises. Atskleisdami mums
savo asmeninę informaciją, suteikiate mums visame pasaulyje galiojančią nemokamą, neišim�nę licenciją naudo�,
pla�n�, daugin�, modifikuo�, adaptuo�, kur� informaciją, skelb� ir vers� tokius duomenis tam, kad galėtumėte teik�
jums Paslaugas, įskaitant Programos ir (arba) Paslaugų kokybės palaikymą ir gerinimą.

b. Su�nkate, kad ši Sutar�s leidžia mums kur�, pasiek�, saugo� ir naudo� savo �kslais bei atskleidimo savo susijusioms
įmonėms ir trečiųjų šalių tyrėjams �kslais apibendrintą, anonimizuotą, pseudonimizuotą ar nuasmenintą informaciją,
gautą iš Paslaugų siekiant:

gerin� mūsų širdies ir medicinos prietaisų bei sistemų kokybę, saugumą ir efektyvumą bei leis� kur�
novatorišką ir veiksmingą su širdimi susijusių ligų gydymo būdą visuomenės sveikatos labui;

atlik� tyrimus, kad būtų galima supras�, kaip naudojami mūsų produktai ir paslaugos, įver�n� jų veikimą bei
efektyvumą, tobulin� būsimus produktus, ir dėl �krojo pasaulio įrodymų tyrimų, sta�s�kos �kslų, analizės sau,
savo susijusioms įmonėms bei siekiant atskleis� trečiųjų šalių tyrėjams, sveikatos priežiūros subjektams ar
specialistams arba visuomenės sveikatos ins�tucijoms;

įver�n�, kaip Programa ir Paslaugos teikiamos bei naudojamos ir jų veiksmingumą (įskaitant demografinę
informaciją, pavyzdžiui, geografinius duomenis);

�krin� Programos ir Paslaugų funkcionalumą ir naujovinimus, įskaitant Programos ir Paslaugų saugos ir
saugumo stebėjimą bei gerinimą; �r�, kur� ir išbandy� medicinos prietaisus, įskaitant naujas bei esamas
funkcijas ir funkcionalumą, taip pat išbandy� bei tobulin� Programą, Paslaugas ir „Abbo�“ medicinos prietaisus
gaminių kūrimo, duomenų analizės, sta�s�kos ir tyrimo �kslais.

20. Nutraukimas

Ši Sutar�s įsigalioja jums su�kus su šia Sutar�mi ir galios iki tol, kol bus nutraukta.  Programą galite bet kuriuo metu panaikin�,
kaip aprašyta šios Sutar�es 15 skyriuje. Ši Sutar�s bus nedelsiant ir be papildomo įspėjimo nutraukta, jei pažeisite ir (arba)
nesilaikysite kurios nors šios Sutar�es sąlygos. „Abbo�“ taip pat gali nutrauk� arba sustabdy� šios Sutar�es galiojimą bet
kuriuo metu ir be išanks�nio įspėjimo dėl bet kokios ar jokios priežas�es.  „Abbo�“ gali nutrauk� ar sustabdy� šios Sutar�es
galiojimą, jei „Abbo�“ mano, kad pažeidėte šią Sutar� pagal jos formą arba turinį.  „Abbo�“ gali nutrauk� pagalbos dėl
Programos teikimą, jei nuspręsite nutrauk� Programos naudojimą arba bet kuriuo metu, jei Programa, Paslaugos ir (arba) ICM
nebebus siūlomi.

Nutraukus arba sustabdžius šią Sutar�:

a. privalote nedelsdami nutrauk� bet kokią veiklą, kurią leidžia ši Sutar�s. Nebegalėsite naudo�s Programa, įskaitant bet
kokį Programos naudojimą bet kokiems duomenims pasiek�; su sąlyga, kad pirmiau išdėstytos nuostatos netaikomos
Vokie�joje esan�ems naudotojams �ek, kiek tai draudžia Vokie�joje galiojantys autorių teisių įstatymai;

b. „Abbo�“, neprisiimdama atsakomybės prieš jus ar bet kurią trečiąją šalį, gali nedelsdama sustabdy�, išjung� ar
nutrauk� jūsų prieigą prie Programos, Registracijos informacijos ir visos susijusios medžiagos, neįsipareigodama
suteik� tolesnės prieigos prie tokios medžiagos;

c. turite nusto� naudo� ir pašalin� bei sunaikin� visas Programos ir Dokumentacijos kopijas; ir

d. visos pagal šią Sutar� jums suteiktos teisės, įskaitant visas licencijas, nustoja galio�.

Naudotojams Alžyre.  Jei pažeisite ir (arba) nesilaikysite bet kokių šios Sutar�es sąlygų, iš anksto įspėsime apie nutraukimą
prieš penkias dienas, kad ištaisytumėte pažeidimą, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas negali bū� ištaisytas arba įvykdy�
įsipareigojimo tampa neįmanoma dėl jūsų kaltės arba atsisakymo vykdy� įsipareigojimus.  Jei „Abbo�“ nutrauks arba
sustabdys šios Sutar�es galiojimą, iš anksto įspėsime apie nutraukimą prieš penkias dienas ir išmokėsime kompensaciją,
susijusią su tokiu nutraukimu, pagal privalomus Alžyro įstatymus.  „Abbo�“ gali nutrauk� ar sustabdy� šios Sutar�es galiojimą,
jei „Abbo�“ mano, kad pažeidėte šią Sutar� pagal jos formą arba turinį, iš anksto įspėdama apie nutraukimą prieš penkias
dienas, kad ištaisytumėte pažeidimą, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas negali bū� ištaisytas arba įvykdy� įsipareigojimo
tampa neįmanoma dėl jūsų kaltės arba atsisakymo vykdy� įsipareigojimus.  „Abbo�“ gali nutrauk� pagalbos dėl Programos
teikimą, jei nuspręsite nutrauk� Programos naudojimą arba bet kuriuo metu, jei Programa, Paslaugos ir (arba) ICM nebebus
siūlomi. Apie tokį nutraukimą būsite iš anksto informuo� prieš penkias dienas.



 

21. Mūsų garan�jų atsisakymas

Programa pateikiama tam, kad galėtumėte naudodami savo Mobilųjį įrenginį siųs� duomenis iš ICM į „Merlin.net™ PCN“, kur
juos galėtų pasiek� jūsų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas. JŪS AIŠKIAI PRIPAŽĮSTATE IR SUTINKATE, KAD NAUDOJATE
PROGRAMĄ TIK SAVO RIZIKA IR KAD VISA RIZIKA DĖL PATENKINAMOS KOKYBĖS, NAŠUMO, TIKSLUMO IR PASTANGŲ ATITENKA
JUMS. 

Programa nėra skirta naudo� Mobiliajame įrenginyje, kuris buvo pakeistas arba pritaikytas, kad būtų galima pašalin�, pakeis�
ar apei� gamintojo patvir�ntą branduolį, sistemos konfigūraciją ar naudojimo apribojimus, arba kuris pažeidžia gamintojo
garan�jas. Programos naudojimas gali neigiamai paveik� kitos programinės įrangos ir įrenginių veikimą. Bet koks turinys,
sukurtas Programai arba į ją įtrauktas, yra skirtas informacijai teik�, kad būtų galima perduo� Duomenis. ŠI PROGRAMA NĖRA
SKIRTA NAUDOTI MEDICINOS PRAKTIKOJE AR MEDICINOS PRAKTIKAI ARBA TEIKIANT SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ AR PASLAUGAS,
TAIP PAT NĖRA SKIRTA INDIVIDUALIZUOTOMS SVEIKATOS PASLAUGOMS AR PRIEŽIŪRAI TEIKTI. 

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKYTINI ĮSTATYMAI, „ABBOTT“, JOS ASOCIJUOTOSIOS ĮMONĖS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI
TEIKIA PROGRAMĄ IR PASLAUGAS „TOKIAS, KOKIOS YRA“ IR „KOKIOS PRIEINAMOS“ SU VISOMIS TRIKTIMIS BEI
TRŪKUMAIS IR BE JOKIŲ KITOKIŲ GARANTIJŲ, TODĖL ATSISAKO VISŲ KITŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ AR ĮSTATYMŲ
NUMATYTŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO, BET
KOKIAS NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR KOKYBĖS BEI VIRUSŲ NEBUVIMO
GARANTIJAS, PAREIGAS AR SĄLYGAS, BET TUO NEAPSIRIBOJAMA. JOKIA ŽODINĖ AR RAŠYTINĖ INFORMACIJA AR
PATARIMAI, KURIUOS DAVĖ „ABBOTT“ ARBA „ABBOTT“ ĮGALIOTASIS ATSTOVAS, GARANTIJOS NESUDARO. PROGRAMA
NETURI BŪTI NAUDOJAMA KAIP PROFESINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPRENDIMŲ, TIESIOGINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS AR
SKUBIOS INTERVENCIJOS PAKAITALAS ARBA SKUBIU ATVEJU AR BET KOKIAM REALIOJO LAIKO PAVOJAUS SIGNALUI AR
SKUBIEMS DUOMENIMS PERDUOTI AR RODYTI. VISAS PACIENTO MEDICININES DIAGNOZES IR GYDYMĄ TURI ATLIKTI
TINKAMAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS. NEI „ABBOTT“, NEI BET KURI SU JA SUSIJUSI ĮMONĖ NEATSAKO IR NĖRA
ATSAKINGA UŽ JOKIAS NAUDOTOJO NUSTATYTAS DIAGNOZES, SPRENDIMUS AR VERTINIMUS ARBA UŽ SUŽEIDIMUS,
KURIUOS NAUDOTOJAS GALI PATIRTI DĖL SPRENDIMŲ, PRIIMTŲ REMIANTIS PROGRAMOS TURINIU IR DOKUMENTAIS.

Nors duomenims apsaugo� naudojame komerciškai pagrįstas apsaugos priemones, pavyzdžiui, šifruojame duomenis, kai jie
laikomi Programoje ir vykstant perdavimui tarp ICM ir Programos naudojant „Bluetooth®1“ belaidžio ryšio technologiją,
negarantuojame jokios informacijos, laikomos arba siunčiamos naudojant bet kokią sistemą, Mobilųjį įrenginį ar išmanųjį
įrenginį, kuriame yra Programa ir kuris yra prijungtas prie interneto, privatumo, saugumo, auten�škumo ar nepažeidžiamumo.
„ABBOTT“ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL JŪSŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATEIKTŲ DUOMENŲ AR BET KOKIO TURINIO, KURĮ
SUGENERUOJA JŪSŲ PROGRAMOJE SAUGOMI DUOMENYS, TIKSLUMO, IŠSAMUMO, PATIKIMUMO AR SAVALAIKIŠKUMO.
YPAČ „ABBOTT“ NEPAREIŠKIA IR NEGARANTUOJA, KAD BET KOKIA TOKIAIS DUOMENIMIS PAGRĮSTA INFORMACIJA ATITIKS
VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMUS, REIKALAUJANČIUS ATSKLEISTI INFORMACIJĄ. 

„Abbo�“, jos filialai ir trečiųjų šalių teikėjai NEGARANTUOJA, kad Programoje esančios funkcijos a��ks jūsų reikalavimus arba
kad jos veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų, arba kad visos klaidos bus ištaisytos.  Tokiai programinei įrangai, kokia
naudojama Programoje, būdingos klaidos ir galimas nesuderinamumas su kita kompiuterių programine ir apara�ne įranga.
Neturėtumėte naudo� Programos jokiais atvejais, kuriais gedimas gali padary� reikšmingos žalos arba sužalo� asmenis ar
pažeis� materialųjį ar nematerialųjį turtą. 

„ABBOTT“ JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ AR PAREIŠKIMŲ DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ APARATINĖS AR
PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA PROGRAMOJE RODOMŲ DUOMENŲ TIKSLUMO IR „ABBOTT“ ATSISAKO BET KOKIOS
ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIAS JŲ TRIKTIS.  „ABBOTT“ ATSISAKO BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS, KURI GALI KILTI DĖL VEIKSMŲ AR
PRETENZIJŲ PRIEŠ „ABBOTT“ ARBA BET KURIĄ SU JA SUSIJUSIĄ ĮMONĘ, ATSTOVĄ AR ĮGALIOTINĮ, ARBA KITAS TREČIĄSIAS
ŠALIS, KURIOS GALI TAPTI SUSIJUSIOS ĮGYVENDINANT ŠIĄ SUTARTĮ, IŠSKYRUS SUKČIAVIMO AR DIDELIO APLAIDUMO ATVEJUS.

Kai kuriose šalyse / vals�jose / provincijose / jurisdikcijose neleidžiama atsisaky� numanomų garan�jų ar numanomų garan�jų
trukmės apribojimų, todėl pirmiau nurody� atsisakymai jums gali bū� netaikomi visa apim�mi. Tiek, kiek pagal taikomus
įstatymus reikalaujama, kad teiktume garan�jas, su�nkate, kad tokios garan�jos apim�s ir trukmė bus minimalios apim�es,
kuri reikalaujama pagal tokius taikomus įstatymus.

Naudotojams Vokie�joje ir Šveicarijoje.  Išskyrus šį poskyrį, taikomą naudotojams Vokie�joje ir Šveicarijoje, 21 skyrius
netaikomas naudotojams Vokie�joje ir Šveicarijoje. Vietoje to, Programa ir Paslaugos naudotojams Vokie�joje ir Šveicarijoje
yra teikiamos „tokios, kokios yra“ ir „kokios prieinamos“. Nors siekiame kiek įmanoma labiau išveng� didelių Programos ir
Paslaugų prastovų ir reikšmingų kliūčių, negarantuojame, kad Programa ar bet kuri joje esan� funkcija bus pasiekiama bei



naudojama be klaidų ir nepertraukiamai. Tai, kas išdėstyta pirmiau, neturi įtakos jūsų įstatymais numatytoms teisėms gau�
garan�ją.

Naudotojams Jung�nėje Karalystėje. Jokia šio 21 skyriaus nuostata neturi įtakos įstatymais numatytoms garan�joms dėl
patenkinamos kokybės, �nkamumo konkrečiam �kslui arba aprašymo �kslumui.

Naudotojams Australijoje. Jokia 21 skyriaus nuostata neturi įtakos jūsų teisėms, susijusioms su vartotojų garan�jomis,
numatytomis Compe��on and Consumer Act 2010 (Cth) (Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymas). Mūsų prekėms ir
paslaugoms suteikiamos garan�jos, kurių negalima atsisaky� pagal Australijos vartotojų apsaugos įstatymus. Esant didelėms
paslaugos trik�ms, turite teisę:

a. nutrauk� paslaugos teikimo sutar� su mumis; ir

b. atgau� pinigus už nepanaudotą dalį arba kompensaciją už sumažėjusią jos vertę.

Taip pat turite teisę pasirink� grąžin� pinigus arba pakeis� prekes, turinčias esminių trikčių. Jei prekių ar paslaugos trik�s nėra
esminė, turite teisę, kad trik�s būtų ištaisyta per pagrįstą laiką. Jei to nepadarysite, turėsite teisę susigrąžin� už prekes
sumokėtą sumą ir nutrauk� paslaugos teikimo sutar� bei susigrąžin� pinigus už visą nepanaudotą dalį. Taip pat turite teisę
gau� kompensaciją už bet kokius kitus pagrįstai numatomus nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl prekių ar paslaugos trik�es.

Naudotojams Alžyre.  Jokia šio 21 skyriaus nuostata neriboja ir nepanaikina mūsų atsakomybės dėl:

a. garan�jos, taikomos Programai ir Paslaugoms pagal įstatymo Nr. 09-03 13 straipsnį, išleistą 2009 m. vasario 25 d. (iš
dalies pakeistą), dėl vartotojų teisių apsaugos ir apsaugos nuo sukčiavimo; arba

b. bet kokių Programos ir Paslaugų defektų, atsiradusių per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai pirmą kartą pradėjote
naudo�s Programa ir Paslaugomis, pagal 2013 m. rugsėjo 26 d. Vykdomąjį dekretą Nr. 13-327, nustatan� prekių ir
paslaugų garan�jos įgyvendinimo sąlygas. 

22. Svarbi informacija apie mūsų atsakomybės ribas

TIEK, KIEK DAUGIAUSIAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, „ABBOTT“, SU JA SUSIJUSIOS ĮMONĖS AR TREČIŲJŲ
ŠALIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJAI JOKIOMIS APLINKYBĖMIS NEBUS ATSAKINGI UŽ PINIGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT BET
KOKIUS SPECIALIUOSIUS, NENUMATYTUS, NETIESIOGINIUS, PASEKMINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, IŠSKYRUS TOLIAU
NURODYTUS ATVEJUS.

a. Naudotojams Naujajame Džersyje. Nė viena šios Sutar�es nuostata neatmeta tokios žalos, kuri naudotojui gali bū�
padengta pagal Naujojo Džersio įstatymus, jei taiky�na, kurie gali apim� Naujojo Džersio baudžiamojo žalos atlyginimo
įstatymą, Naujojo Džersio atsakomybės už produktus įstatymą, Naujojo Džersio vieningą komercinį kodeksą ir Naujojo
Džersio vartotojų sukčiavimo įstatymą.

b. Naudotojams Vokie�joje. „Abbo�“ bus atsakinga už bet kokį tyčinį materialinių sutar�nių įsipareigojimų (pagrindinių
įsipareigojimų) pažeidimą. Pagrindiniai įsipareigojimai yra sutar�niai įsipareigojimai, kurių reikia laiky�s, kad būtų
�nkamai vykdoma ši Sutar�s, ir kuriais galite nuolatos pasikliau�. Kitais atvejais „Abbo�“ atsakomybė apsiribos dideliu
aplaidumu ir tyčiniais ne�nkamais veiksmais. Bet kokios „Abbo�“ atsakomybės atveju, papras�ems įgalio�esiems
atstovams pažeidus pagrindinius įsipareigojimus dėl nedidelio aplaidumo arba nedidelių ne�nkamų veiksmų, „Abbo�“
atsakomybė apsiribos įprastai numatoma žala. Tai neturės įtakos jokiai privalomai įstatymų numatytai atsakomybei,
ypač „Abbo�“ atsakomybei už gyvybės praradimą, kūno sužalojimą ar ligą arba jos atsakomybei, susijusiai su Vokie�jos
atsakomybės už produktus įstatymu. Išskyrus šį poskyrį, taikomą naudotojams Vokie�joje, 22 skyrius netaikomas
naudotojams, esan�ems Vokie�joje.

c. Naudotojams Jung�nėje Karalystėje ir Šveicarijoje. Nė viena šios Sutar�es nuostata neatmeta mūsų atsakomybės už
mir� ar kūno sužalojimą, atsirandan� dėl mūsų aplaidumo ar apgaulingo pateikimo, susijusio su Programa.

d. Naudotojams Australijoje. Jokia 21 ar 22 skyriaus nuostata neturi įtakos jūsų teisėms, susijusioms su vartotojų
garan�jomis, numatytomis 2010 m. „Compe��on and Consumer Act“ (Cth) (Konkurencijos ir vartotojų apsaugos
įstatymas). Nepaisant jokios kitos šių sąlygų nuostatos, jei 2010 m. „Compe��on and Consumer Act“ (Cth)
(Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymas) ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad �ekiamoms prekėms ar
teikiamoms paslaugoms yra garan�ja, ir mūsų atsakomybė už šios garan�jos pažeidimą negali bū� atmesta, tačiau gali
bū� apribota, mūsų atsakomybė už tokį pažeidimą apsiriboja, jei �ekiamos prekės, prekių pakei�mu, lygiaverčių prekių
�ekimu ar prekių pataisymu arba, jei teikiamos paslaugos, pakarto�niu paslaugų teikimu ar išlaidų, reikalingų
paslaugoms pakarto�nai gau�, apmokėjimu.



e. Naudotojams Alžyre. Jokia šios Sutar�es nuostata nepanaikina mūsų atsakomybės už nuostolius, pa�rtus dėl delikto
(įskaitant aplaidumą), ar už nuostolius, pa�rtus dėl sukčiavimo ar didelio aplaidumo. Išskyrus sukčiavimo ar didelio
aplaidumo atvejus, būsime atsakingi �k už nuostolius, kuriuos buvo galima numaty� sudarant Sutar�.

PIRMIAU MINĖTAS APRIBOJIMAS TAIKOMAS BET KOKIAI ŽALAI, SUSIJUSIAI SU PELNO PRARADIMU, DUOMENŲ AR KITO
NEMATERIALIOJO TURTO PRARADIMU, PER PROGRAMĄ PERDUODAMOS INFORMACIJOS SAUGUMO PRARADIMU (ĮSKAITANT
NETEISĖTĄ TREČIOSIOS ŠALIES ATLIKTĄ TOKIOS INFORMACIJOS PERĖMIMĄ), VERSLO PERTRAUKIMU, ASMENS SUŽALOJIMU,
PRIVATUMO PRARADIMU, ATSIRADUSIU DĖL ARBA SUSIJUSIU SU PROGRAMOS AR TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMINĖS
ĮRANGOS IR (ARBA) TREČIOSIOS ŠALIES APARATINĖS ĮRANGOS, KURI NAUDOJAMA ARBA GALI BŪTI NAUDOJAMA
PROGRAMOJE, NAUDOJIMU AR NEGALĖJIMU NAUDOTI, NUOSTOLIAIS DĖL VIRUSŲ AR KITOS TECHNOLOGIŠKAI
KENKSMINGOS MEDŽIAGOS, KURI GALI PAKENKTI JŪSŲ PRIETAISUI DĖL PROGRAMOS AR BET KURIOS SU JA SUSIETOS AR
KITAIP SU BET KURIA ŠIO SUSITARIMO NUOSTATA SUSIJUSIOS MOBILIOSIOS PROGRAMOS / MEDŽIAGOS / SVETAINĖS
ATSISIUNTIMO, NET JEI „ABBOTT“, JOS SUSIJUSIOS ĮMONĖS AR BET KURIS TREČIOSIOS ŠALIES TEIKĖJAS BUVO INFORMUOTAS
APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ IR NET JEI TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖ NEĮVYKDO SAVO ESMINIO TIKSLO.

PIRMIAU NURODYTI APRIBOJIMAI BUS TAIKOMI NEATSIŽVELGIANT Į TAI, AR TOKIA ŽALA PATIRIAMA PAGAL SUTARTĮ, DELIKTĄ
(ĮSKAITANT APLAIDUMĄ), GRIEŽTĄ ATSAKOMYBĘ, AR BET KOKIĄ KITĄ TEORIJĄ.

Išskyrus informaciją, kuria dalijatės su savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėju naudodamiesi Programa, kai pasirenkate
daly�s savo asmenine informacija, įskaitant su sveikata susijusius duomenis, iš Programos su trečiosiomis šalimis, įskaitant
trečiųjų šalių programas, pripažįstate ir su�nkate, kad �ek, kiek daugiausiai leidžia įstatymai, nei „Abbo�“, nei jos verslo
partneriai nėra atsakingi už jūsų sprendimą daly�s ir (arba) atskleis� savo asmeninę informaciją, įskaitant su sveikata
susijusius duomenis, ir šiuo dokumentu atleidžiate „Abbo�“ bei jos verslo partnerius nuo bet kokios atsakomybės, kuri gali
kil� tokioms trečiosioms šalims renkant ar kitaip tvarkant jūsų asmeninę informaciją.

NEAPRIBOJANT TO, KAS IŠDĖSTYTA PIRMIAU, IR NEPAISANT NUOSTOLIŲ, KURIUOS GALITE PATIRTI, IR TIEK, KIEK DAUGIAUSIAI
LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, VISA „ABBOTT“, SU JA SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ IR BET KURIŲ JOS PASLAUGŲ TEIKĖJŲ
ATSAKOMYBĖ, NUMATYTA PAGAL BET KURIĄ NUOSTATĄ ARBA KITAIP SUSIJUSI SU ŠIA SUTARTIMI, IR JŪSŲ IŠIMTINĖS TEISIŲ
GYNIMO PRIEMONĖS DĖL VISŲ PIRMIAU IŠVARDYTŲ DALYKŲ APSIRIBOJA VIENU IŠ ŠIŲ VARIANTŲ:

a. BET KOKIŲ PROGRAMOJE ESANČIŲ TRIKČIŲ PATAISYMU, REMONTU AR KITOKIU IŠTAISYMU, NET JEI TOKIUS
NUOSTOLIUS ŠALYS NUMATĖ AR APGALVOJO, ARBA

b. KAI TAIKYTINA, DIDESNE SUMA IŠ TOS, KURIĄ FAKTIŠKAI SUMOKĖJOTE UŽ PROGRAMĄ, ARBA 10,00 JAV DOLERIŲ.

Kai kuriose kitose šalyse / vals�jose / provincijose / jurisdikcijose gali bū� uždrausta atsisaky� atsakomybės, tam �krų
numanomų garan�jų arba atsi�k�nės ar pasekminės žalos arba jas apribo�; �k �ek, kiek jums taikomi tokie įstatymai, kai
kurie arba visi pirmiau minė� atsakomybės atsisakymai, apribojimai ar išimtys jums gali bū� netaikomi ir galite turė� tam �krų
papildomų teisių pagal galiojančius įstatymus.

23. Žalos atlyginimas

Tiek, kiek daugiausiai leidžia galiojantys įstatymai, su�nkate atlygin� žalą, gin� ir atleis� „Abbo�“, jos filialus bei a��nkamus jų
tarnautojus, direktorius, darbuotojus, agentus, teisių perėmėjus, paskirtus asmenis ir licencijų išdavėjus nuo bet kokių ir visų
pretenzijų, žalos atlyginimo, reikalavimų, įsipareigojimų, nuosprendžių, sprendimų, nuostolių atlyginimo, išlaidų ir mokesčių
(įskaitant advokatų ir ekspertų honorarus), kuriuos trečioji šalis pateikė ar kurie atsirado dėl (i) jūsų naudojimosi Programa ar
su ja susijusios veiklos; ir (ii) bet kokio šios Sutar�es ar įstatymų, kitų teisės aktų ar trečiųjų šalių teisių pažeidimo ar tariamo
pažeidimo, įskaitant bet kokį trečiosios šalies intelek�nės nuosavybės pažeidimą, kurį padarėte jūs ar ki� asmenys jūsų namų
ūkyje ar organizacijoje arba kuris yra kitaip susijęs su jūsų ar jų naudojimusi Programa, įskaitant aplaidžius veiksmus,
neveikimą ir tyčinius ne�nkamus veiksmus. Naudotojams Vokie�joje.  Pirmiau išdėstytos nuostatos neturi įtakos jūsų teisei
įrody�, kad žala nepadaryta. 

24. Eksporto kontrolė

Programai taikomi Jung�nių Vals�jų eksporto kontrolės apribojimai, įskaitant visus Jung�nių Vals�jų embargus arba kitas
federalines taisykles ir teisės aktus, ribojančius eksportą. Mes sąmoningai nesuteiksime jums galimybės naudo�s Programa, jei
jūs iš �krųjų esate, bet tvir�nate, kad nesate a) įsikūrę bet kurioje šalyje, kuriai taikomas JAV vyriausybės embargas arba
prekybos sankcijos (daugiau informacijos apie JAV sankcijas žr. h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx), arba esate jos gyventojas (-a) arba pilie�s (-ė); arba b) įtrauk� į bet kurį
JAV vyriausybės sudarytą ribojamų galu�nių naudotojų sąrašą (pavyzdžiui, esate įtrauk� į sąrašą „Specially Designated



Na�onals“ (juodasis užsienio piliečių sąrašas), kurį galima ras� adresu h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Pranešimai

Pagal šią Sutar� teikiami arba su juo susiję pranešimai turi bū� parašy� raštu ir atsiųs� iš anksto apmokėtu laišku adresu Legal
Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, United States. Jeigu mums reikės su jumis susisiek� ar
atsiųs� pranešimą raštu, tai atliksime el. paštu (jeigu jis mums buvo anksčiau pateiktas) arba iš anksto apmokėtu laišku
adresu, kurį mums pateikėte užsakydami Programą.

26. Nepaprastosios aplinkybės

Nebūsime atsakingi už bet kokį savo įsipareigojimų pagal šią Sutar� nevykdymą arba vėlavimą juos įvykdy� dėl bet kokių
veiksmų ar įvykių, kurių negalime pagrįstai kontroliuo�, įskaitant viešųjų ar privačių telekomunikacijos �nklų gedimus (toliau –
„Nepaprastoji aplinkybė“). Jei susidaro Nepaprastoji aplinkybė, kuri turi įtakos mūsų įsipareigojimų pagal šią Sutar�
vykdymui: (i) mūsų įsipareigojimai pagal šią Sutar� bus sustabdy� ir jiems įvykdy� skirtas laikas bus pratęstas tol, kol tęsis
Nepaprastoji aplinkybė; ir (ii) mes dėsime pagrįstas pastangas sprendimui ras�, kad galėtume įvykdy� savo įsipareigojimus
pagal šią Sutar�, nepaisydami Nepaprastosios aplinkybės.

27. Teisių perdavimas

Galime be jūsų išanks�nio raš�ško su�kimo priskir�, perduo�, pakeis�, deleguo� arba pagal subrangos sutar� perleis� bet
kurias ir visas savo teises bei įsipareigojimus pagal šią Sutar� kitai organizacijai, bet tai neturės įtakos jūsų teisėms ar mūsų
įsipareigojimams pagal šią Sutar�. Savo teises ar įsipareigojimus pagal šią Sutar� kitam asmeniui galite perduo� �k gavę mūsų
raš�šką su�kimą.

28. Atleidimas nuo įsipareigojimų vykdymo

Jeigu neimsime reikalau�, kad vykdytumėte savo įsipareigojimus pagal šią Sutar�, arba jeigu nepanaudosime savo teisių prieš
jus ar delsime tai padary�, tai nereiškia, jog atsisakome savo teisių prieš jus, ir nereiškia, kad neturite vykdy� savo
įsipareigojimų. Jeigu atleisime jums dėl įsipareigojimų nevykdymo, tai nurodysime raštu, ir tai nereikš, kad automa�škai
atleisime jums dėl bet kokio vėlesnio jūsų įsipareigojimų nevykdymo.

29. Atskiriamumas

Kiekviena šio Susitarimo sąlyga galioja atskirai. Jeigu bet kuris teismas ar kompeten�nga ins�tucija nuspręs, kad kuri nors iš jų
yra negaliojan�, neteisėta arba neįvykdoma, likusios sąlygos liks galio� visa apim�mi.

30. Taikoma teisė

Šios Sutar�es sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Jung�nių Amerikos Vals�jų Ilinojaus vals�jos įstatymus,
neatsižvelgiant į teisės pasirinkimo nuostatas.  Kilus bet kokiam prieštaravimui tarp užsienio ir Jung�nių Amerikos Vals�jų
įstatymų, taisyklių ir teisės aktų, �ek, �ek daugiausiai įmanoma, vadovaujamasi Jung�nių Amerikos Vals�jų įstatymais,
taisyklėmis ir teisės aktais.  Neatsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, jei bus pažeis� arba kils grėsmė, kad bus pažeis� jūsų
įsipareigojimai, susiję su konfidencialumu ar intelek�ne nuosavybe, turėsime teisę gau� nešališką teisių gynimą, įskaitant
apribojan� įsakymą, uždraudimą, konkretų veikimą ir bet kokias kitas teisių gynimo priemones, kurias gali suteik� bet kuris
kompeten�ngos jurisdikcijos teismas.  Jūs su�nkate, kad ši Sutar�s bus visiškai įvykdoma Ilinojaus vals�joje, ir su�nkate, kad
Ilinojaus vals�joje, Jung�nėse Amerikos Vals�jose, esančiuose vals�jos ir federaliniuose teismuose jurisdikcija ir vieta yra
�nkama bet kokiam procesui, kilusiam dėl šios Sutar�es ar su ja susijusių santykių tarp šalių.  Šalys susitaria, kad Jung�nių
Tautų konvencija dėl sutarčių nereglamentuoja šios Sutar�es dėl tarptau�nio prekių pirkimo-pardavimo.

Naudotojams EEE, JK ir Šveicarijoje. Išskyrus šį skyrių, taikomą naudotojams EEE, Jung�nėje Karalystėje ir Šveicarijoje,
Sutar�es 30 skirsnis netaikomas naudotojams EEE, Jung�nėje Karalystėje ir Šveicarijoje, išskyrus tai, kad šios Sutar�es
nereglamentuoja Jung�nių Tautų konvencija dėl tarptau�nio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Tokiems naudotojams
taikomi gyvenamosios šalies reglamentuojantys įstatymai.

Naudotojams EEE. Alternatyvus ginčo sprendimas yra procesas, kai nepriklausoma ins�tucija apsvarsto ginčo faktus ir siekia jį
išspręs�, kad jums nereikėtų kreip�s į teismą. Jei nesate patenkin� tuo, kaip mes išnagrinėjome bet kokį skundą, galite
pasinaudo� Europos Komisijos elektroninio ginčų sprendimo pla�orma.



Naudotojams Australijoje. Jokia 30 skyriaus nuostata neapriboja ir nesiekia apribo� 2010 m. „Compe��on and Consumer Act“
(Cth) (Konkurencijos ir vartotojų apsaugos įstatymas) taikymo.

Naudotojams Alžyre.  Mes esame įsikūrę Ilinojaus vals�joje.  Todėl šią Sutar� reglamentuojan� teisė yra pagrįsta nurodyta
jurisdikcija.  Nors šiai Sutarčiai taikoma jurisdikcija ir bylos nagrinėjimo vieta yra Ilinojaus vals�jos ir federalinių teismai, jokia
šios Sutar�es nuostata nepažeidžia šalies teisės pateik� ieškinį arba gin� savo interesus bet kokiame kitame kompeten�ngos
jurisdikcijos teisme. 

31. Visa sutar�s

Ši Sutar�s yra visas jūsų ir mūsų susitarimas, pakeičian�s ir panaikinan�s visus ankstesnius ar dabar�nius pranešimus,
susitarimus, pažadus, už�krinimus, garan�jas, pareiškimus, pasiūlymus ir tarpusavio supra�mus, �ek rašy�nius, �ek žodinius,
susijusius su jo tema. Jūs ir mes su�nkame, kad neturime jokių teisių gynimo priemonių dėl bet kokių teiginių, pareiškimų,
už�krinimų ar garan�jų (pateiktų netyčia arba dėl aplaidumo), nenurodytų šioje Sutartyje. Kiekviena šalis su�nka, kad ji
neteiks pretenzijų dėl netyčia padarytų ne�nkamų aiškinimų arba neteisingų pareiškimų, atliktų remian�s bet kuria šios
Sutar�es nuostata.  Kilus prieštaravimams tarp šios Sutar�es versijos anglų kalba ir versijos ne anglų kalba, vadovaujamasi
versija anglų kalba.  5, 15, 19, 21, 22, 23 ir 30–34 skyriai lieka galio� ir nutraukus šią Sutar�.

32. Sąlygos, susijusios su „Apple“, jei naudojate „iOS“ versijos Programą

Be kitų šios Sutar�es sąlygų ir nepaisant to, kas prieštarauja šiai Sutarčiai, ši papildoma nuostata taikoma naudojant Programą,
suderinamą su „Apple Inc.“ „iOS“ operacine sistema (toliau – Apple). „Apple“ nėra šios Sutar�es šalis, jai nepriklauso
Programa ir ji už ją neatsako. „Apple“ nesuteikia dėl Programos jokių garan�jų, išskyrus, jei taiky�na, pirkimo kainos už ją
grąžinimą. „Apple“ neatsako už Programos priežiūrą ar kitas palaikymo paslaugas ir nėra atsakinga už jokias kitas su Programa
susijusias pretenzijas, nuostolius, atsakomybę, žalą, išlaidas ar mokesčius, įskaitant bet kokias pretenzijas dėl trečiosios šalies
atsakomybės už produktus, pretenzijas, kad Programa nea��nka bet kokių taikomų teisinių ar norminių reikalavimų,
pretenzijas, kylančias dėl vartotojų apsaugos ar panašių įstatymų, ir pretenzijas, susijusias su intelek�nės nuosavybės teisių
pažeidimu. Visos užklausos ar skundai, susiję su Programos naudojimu, įskaitant susijusius su intelek�nės nuosavybės
teisėmis, turi bū� nukreip� „Abbo�“ pagal šios Sutar�es skyrių „Pranešimai“. Šia Sutar�mi jums suteikta licencija yra
neperduodama licencija naudo� Programą „Apple“ prekės ženklo gaminyje, kuriame veikia „Apple“ sukurta „iOS“ operacinė
sistema ir kuris yra jūsų nuosavybė ar kurį jūs valdote, arba kaip kitaip leidžiama pagal naudojimo taisykles, išdėstytas „Apple“
priklausančios „App Store“ paslaugų teikimo sąlygose. Naudodami Programą turite laiky�s visų jums taikomų trečiųjų šalių
sutarčių, pavyzdžiui, belaidžio ryšio duomenų paslaugų teikimo sutar�es sąlygų. „Apple“ ir jos filialai yra šios Sutar�es naudos
gavėjos trečiosios šalys ir, jums su�kus su šia Sutar�mi, kaip naudos gavėjos trečiosios šalys, turės teisę (ir bus laikoma, kad
su�kote su šia teise) privers� jus laiky�s šios Sutar�es; nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, „Abbo�“ teisei sudary�, atšauk� ar
nutrauk� bet kokį pakei�mą, atleidimą nuo įsipareigojimų vykdymo ar susitarimą pagal šią Sutar� nereikalingas jokios
trečiosios šalies su�kimas.

33. Papildomos teisinės sąlygos

a. Ši Sutar�s nesukuria ir negali bū� aiškinama kaip sukurian� partnerystės, bendros įmonės, darbdavio-darbuotojo,
agentūros ar franšizės davėjo-franšizės gavėjo santykius tarp jūsų ir „Abbo�“.

b. Jei kuri nors šios Sutar�es nuostata bus pripažinta neteisėta, negaliojančia ar dėl kokių nors priežasčių
neįgyvendinama, ta nuostata bus laikoma atskir�na nuo šios Sutar�es ir neturės įtakos likusių nuostatų galiojimui ir
vykdy�numui.

c. Jūs negalite perleis�, perduo� ar sublicencijuo� bet kurios ar visų savo teisių ar įsipareigojimų pagal šią Sutar� be
aiškaus išanks�nio rašy�nio su�kimo.

d. Galime be apribojimų perleis�, perduo� arba sublicencijuo� bet kokias arba visas savo teises ar pareigas pagal šią
Sutar�.

e. Bet kurios iš šalių pateiktas atleidimas dėl bet kokio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo pagal šią Sutar� nebus
laikomas atleidimu dėl jokio ankstesnio ar vėlesnio pažeidimo ar įsipareigojimų nevykdymo.

f. Visi vienaskaita nurody� terminai turi tą pačią reikšmę, kai vartojami daugiskaita, jei �nkama ir nenurodyta kitaip. Bet
koks termino „įskaitant“ ar jo variantų vartojimas šioje Sutartyje turi bū� aiškinamas taip, tarsi po jo būtų frazė „bet
tuo neapsiribojama“.

g. Pranešimai jums (įskaitant pranešimus apie šios Sutar�es pakei�mus) gali bū� pateikiami paskelbiant juos Programoje
arba išsiunčiant el. paštu (įskaitant kiekvienu atveju per nuorodas) ar įprastu paštu. Be apribojimų spausdinta šios
Sutar�es ir bet kokio elektronine forma pateikto pranešimo versija yra priim�na teismo ar administraciniuose
procesuose, pagrįstuose šia Sutar�mi arba su ja susijusiuose, tokiu pačiu mastu ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir
ki� verslo dokumentai ir įrašai, kurie buvo iš pradžių pareng� ir laikomi spausdinta forma.



h. „Abbo�“ nebus atsakinga už bet kokių įsipareigojimų neįvykdymą dėl bet kokių nuo jos nepriklausančių priežasčių.

Jei kuri nors šios Sutar�es nuostata kompeten�ngos jurisdikcijos teisme laikoma prieštaraujančia įstatymams, tokia nuostata
bus pakeista ir aiškinama taip, kad būtų kuo geriau pasiek� pradinės nuostatos �kslai, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, o
likusios šios Sutar�es nuostatos liks visiškai galio�.

34. Mygtuko „Su�k�“ spustelėjimas

JŪS PRIPAŽĮSTATE, KAD PERSKAITĖTE ŠIĄ SUTARTĮ, SUPRANTATE VISAS JOS SĄLYGAS IR SUTINKATE BŪTI JOS SAISTOMI.

SPUSTELĖDAMI MYGTUKĄ „SUTIKTI“, NAUDODAMI AR KITAIP PASIEKDAMI PROGRAMĄ:

GARANTUOJATE, KAD ESATE TEISĖTO AMŽIAUS, KAD GALĖTUMĖTE SUDARYTI ŠIĄ SUTARTĮ;

NURODOTE, KAD KETINATE SAVO VEIKSMĄ NAUDOTI KAIP SAVO PARAŠĄ ŠIOJE SUTARTYJE, KURIS GALIOS LYGIAI
TAIP PAT, KAIP RANKA PADĖTAS PARAŠAS;

GARANTUOJATE, KAD JEI DIEGIATE, NAUDOJATE ARBA KITAIP BANDOTE PASIEKTI PROGRAMĄ KITO ASMENS VARDU,
TURITE FAKTINĮ ĮGALIOJIMĄ TEISIŠKAI ĮPAREIGOTI TĄ ASMENĮ LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES.

JEI ESATE INDIVIDUALUS ASMUO, DIEGIANTIS, NAUDOJANTIS ARBA KITAIP BANDANTIS PASIEKTI PROGRAMĄ
ORGANIZACIJOS VARDU ARBA JOS NAUDAI, SUTINKATE SU ŠIA SUTARTIMI TIEK SAVO, TIEK TOKIOS ORGANIZACIJOS
VARDU IR PAREIŠKIATE BEI GARANTUOJATE, KAD TURITE TEISINĮ ĮGALIOJIMĄ ĮPAREIGOTI TOKIĄ ORGANIZACIJĄ
LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES.

JEI NESUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS SUTARTIES, SĄLYGOMIS, NESPAUSKITE MYGTUKO „SUTIKTI“ IR NENAUDOKITE
PROGRAMOS.

™ nurodo „Abbo�“ bendrovių grupės prekių ženklą.

‡ nurodo trečiosios šalies prekės ženklą, priklausan� a��nkamam savininkui.

© „Abbo�“, 2021 m.  Visos teisės saugomos.

Sutar�es pabaiga.



[1]
 „Bluetooth“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.


