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KOPSAVILKUMS MOBILĀS LIETOTNES PAZIŅOJUMAM PAR KONFIDENCIALITĀTI UN PIEKRIŠANU

Versijas datums:  2021. gada aprīlis
 

Abbo� nodrošina lietotni myMerlin™ (“Lietotne”), kas pārsūta datus uz Merlin.net™ pacientu aprūpes �klu (“Merlin.net”)
(kopā — “Pakalpojumi”), lai jūsu ārsts vai klīnikas speciālists varētu a�ālinā� uzraudzīt jūsu sirdsdarbības uzraudzības ierīci jeb
sirds monitoru un nodrošināt jums terapiju.  Pacese�er, Inc. (Abbo� uzņēmums) nodrošina pakalpojumu Merlin.net.

Mēs esam apņēmušies nodrošināt jūsu personas datu aizsardzību. Šajā Paziņojumā par konfidencialitā� un piekrišanu
(“Paziņojums par konfidencialitā�”) ir paskaidrots, kā mēs apstrādājam jūsu personisko informāciju sais�bā ar Pakalpojumiem
un ko mēs darām, lai gādātu par jūsu personiskās informācijas drošību.  Mēs saprotam, ka šajā Paziņojumā par
konfidencialitā� ir daudz informācijas.  Vēlamies sniegt jums vienkāršu un ēr� pieejamu kopsavilkumu par to, kā mēs
rīkojamies ar jūsu personas da�em un kā mēs šos datus aizsargājam, paturam, glabājam un izpaužam. Plašāku informāciju
ska�et tālāk sadaļās +Par Pakalpojumiem un +Personas datu drošība.
 
ŠIS KOPSAVILKUMS NAV VISAPTVEROŠS. LAI GŪTU PILNĪGU IZPRATNI PAR TO, KĀ MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS
DATUS, IR JĀIZLASA ATTIECĪGĀS PAZIŅOJUMA PAR KONFIDENCIALITĀTI SADAĻAS.

Mēs izmantojam personas datus, kad iestatāt Lietotni, tostarp jūsu dzimšanas datumu un ierīces sērijas numuru.  Jūsu e-pasta
adresi vai tālruņa numuru mēs izmantojam auten�fikācijas nolūkos, kad no�ek savienošana pārī ar jūsu sirds monitoru.  Šī
Lietotne pārsūta mums informāciju no jūsu ierīces un, ja sazinā�es ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, mēs glabājam
atsevišķu ierakstu par jūsu tehniskā atbalsta pieprasījumu.  Mēs izmantojam arī jūsu personas datus, kurus pakalpojumā
Merlin.net ievada jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs.  Plašāku informāciju ska�et tālāk sadaļās +Jūsu personas
datu vākšana un apstrāde un +Uz konkrētām vals�m a�ecināmi nosacījumi.

Personas datus mēs izmantojam, lai: (1) nodrošinātu jums Pakalpojumus; (2) nodrošinātu atbils�bu ar likumu noteiktajām
prasībām, tostarp prasībām sais�bā ar medicīnisko ierīču drošību, kvalitā� un uzlabošanu; kā arī, lai (3) veiktu izpē� pēc tam,
kad personas da� ir deiden�ficē�, pseidonimizē�, apkopo� un/vai anonimizē�, lai tos nevarētu izmantot jūsu iden�ficēšanai
pēc vārda.  Izpē� par saviem produk�em un pakalpojumiem mēs veicam, lai izprastu, kā �e �ek lieto�, lai noskaidrotu to
efek�vitā� un lai izmantotu tos pē�jumos par pierādījumiem reālajā dzīvē.  Plašāku informāciju ska�et tālāk sadaļās +Kā jūsu
personas datus izmanto Abbo� pats, +Medicīnisko ierīču un citas ar likumu noteiktās prasības, +Izpēte, +Personas datu
paturēšana.
 
Mēs ļo� strik� ierobežojam piekļuvi jūsu personas da�em un nekādā gadījumā nepārdosim jūsu personas datus trešajām
pusēm, lai gūtu peļņu.  Personas datus mēs kopīgojam ar saviem sais�tajiem uzņēmumiem, lai nodrošinātu Pakalpojumu
atbalstu un tehnisko palīdzību, lai nodrošinātu atbils�bu a�ecināmajām prasībām, lai veiktu izpē�, kā arī, lai veiktu problēmu
novēršanu / diagnos�ku un plašāku analīzi sistēmisku problēmu konstatēšanai. Plašāku informāciju ska�et tālāk sadaļās +Kā
mēs izpaužam personas datus un +Abbo� piekļuve personas da�em, sniedzot Pakalpojumus jūsu veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējam.

Ja jūsu atrašanās vietā spēkā esošie �esību ak� sniedz jums noteiktas �esības a�ecībā uz jūsu personas da�em, mēs reaģēsim
uz atbilstošiem pieprasījumiem.  Plašāku informāciju ska�et tālāk sadaļā +Kā atsevišķi lietotāji var piekļūt personas da�em
un koriģēt tos un jūsu �esības.
 
Ar Pakalpojumiem sais�tos personas datus mēs glabājam serveros, kuri atrodas Amerikas Savienotajās Vals�s. Plašāku
informāciju ska�et tālāk sadaļās +Datu glabāšana un +Personas datu sū�šana pāri robežām. Iesakām jums arī apska�t sadaļu
+UZ KONKRĒTĀM VALSTĪM ATTIECINĀMI NOSACĪJUMI, jo tajā var būt papildu nosacījumi, kas ir spēkā atkarībā no jūsu
mītnes zemes.
 
Ar visiem jautājumiem un prasībām par Pakalpojumiem vispirms vērsie�es savā klīnikā.  Jūsu klīnika ir jūsu personas datu
“pārzinis”, kad tā sniedz jums medicīnisko aprūpi.  Mēs esam jūsu personas datu “apstrādātājs” klīnikas vārdā, lai sniegtu
Pakalpojumus jums un jūsu klīnikai.  Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri sais�bā ar konfidencialitā�, varat sazinā�es ar
mums, rakstot uz privacy@abbo�.com. Ja atroda�es Eiropas Ekonomikas zonā, varat sazinā�es ar mūsu Eiropas datu
aizsardzības inspektoru vai ar vietējo datu aizsardzības iestādi. Abbo� Eiropas datu aizsardzības inspektora kontak�nformācija
un cita noderīga kontak�nformācija ir pieejama vietnē www.EU-DPO.abbo�.com. Plašāku informāciju ska�et sadaļā +Saziņa
ar mums.
 



Ja šajā Paziņojumā par konfidencialitā� ieviesīsim bū�skas izmaiņas, mēs jums par to paziņosim pa e-pastu vai Lietotnē, kad to
nākamreiz lietosiet.  Plašāku informāciju ska�et tālāk sadaļā +Izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitā�.
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Pacese�er, Inc. (Abbo� uzņēmums) nodrošina Merlin.net™ pacientu aprūpes �klu (“Merlin.net”).  Abbo� nodrošina
myMerlin™ mobilo lietotni (“Lietotne”) (Merlin.net un Lietotne tālāk tekstā kopā — “Pakalpojumi”).  Šajā Paziņojumā par
konfidencialitā� termini “Abbo�”, “mēs”, “mums” un “mūsu” apzīmē Abbo� uzņēmumu grupu, kuras galvenais birojs atrodas
Abbo� Park, Illinois, Amerikas Savienotajās Vals�s.

Mēs apzināmies datu aizsardzības un konfidencialitātes nozīmīgumu un esam apņēmušies nodrošināt personas datu, tostarp
arī ar veselību sais�tas informācijas, aizsardzību. Šajā Paziņojumā par konfidencialitā� ir apraks�ts, kā Abbo� vāc un izmanto
jūsu personas datus, kad jūs izmantojat Pakalpojumus.

Pirms reģistrēja�es šīs Lietotnes izmantošanai, rūpīgi izlasiet šo Paziņojumu par konfidencialitā�, jo tas a�ecas uz jūsu
personas datu, tostarp arī ar veselību sais�tu datu, apstrādi, pārsū�šanu un glabāšanu, kuru tālāk apraks�tajā veidā veic
Abbo� un noteik� tā sais��e uzņēmumi. Tas a�ecas arī uz jūsu personas datu apstrādi, ko veic mūsu sais��e uzņēmumi un
mūsu datu apstrādātāji, ja tas ir nepieciešams ar Pakalpojumiem sais�tas klientu apkalpošanas problēmas novēršanai.

Šis Paziņojums par konfidencialitā� nea�ecas uz personas da�em, ko apstrādā vai vāc ci� Abbo� sais��e uzņēmumi vai
meitasuzņēmumi, vai kas �ek vāk�, izmantojot citas metodes, piemēram, citās Abbo� vietnēs, citos Abbo� klientu zvanu
centros.  Ar šīm metodēm veikto personas datu apstrādi vai vākšanu var regulēt veids, kā jūsu ārsts izmanto Merlin.net, un
citas privātuma poli�kas.
 
Reģistrējo�es un izmantojot šo Lietotni, jūs piekrītat šī Paziņojuma par konfidencialitā� nosacījumiem un jūs:

aps�prināt, ka esat sasniedzis pilngadību, lai varētu pieņemt šo Paziņojumu par konfidencialitā�; kā arī
dodat piekrišanu savā vārdā vai citas personas vārdā, un jums ir atbilstošs pilnvarojums pieņemt šo Paziņojumu par
konfidencialitā�.

PIEŅEMOT ŠO PAZIŅOJUMU PAR KONFIDENCIALITĀTI UN PIEKRIŠANU/SNIEDZOT SAVU PIEKRIŠANU, JŪS SKAIDRI
APLIECINĀT, KA ŠIS PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI REGULĒ JŪSU VEIKTO ŠĪS LIETOTNES UN PAKALPOJUMU
IZMANTOŠANU, KĀ ARĪ PIEKRĪTAT PERSONAS DATU, TOSTARP AR VESELĪBU SAISTĪTAS INFORMĀCIJAS, APSTRĀDĀŠANAI UN
PĀRSŪTĪŠANAI ATBILSTOŠI APRAKSTAM ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI.
 
JA TO PIEPRASA JŪSU MĪTNES VALSTĪ SPĒKĀ ESOŠIE TIESĪBU AKTI, NOKLIKŠĶINĀŠANA UZ “PIEŅEMT” VAI “PIEKRIST”
NOZĪMĒ, KA SKAIDRI PIEKRĪTAT SAVU PERSONAS DATU, TOSTARP AR VESELĪBU SAISTĪTĀS INFORMĀCIJAS, APSTRĀDĀŠANAI
UN JŪSU PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANAI UZ ABBOTT SERVERIEM, KAS ATRODAS AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS.
 
JŪS SNIEDZAT PIEKRIŠANU NO BRĪVAS GRIBAS UN APZINĀTIES, KA JUMS NAV AR LIKUMU NOTEIKTU PIENĀKUMU SNIEGT
PERSONAS DATUS UZŅĒMUMAM ABBOTT.
 
+Par mums

Abbo� ražo Lietotni, Confirm Rx™ ievietojamo sirds monitoru jeb “ICM” (Insertable Cardiac Monitor) un Jot Dx™ ICM.



Pacese�er, Inc. (St. Jude Medical, LLC sais�tais uzņēmums un uzņēmumam Abbo� Laboratories pilnīgi piederošs
meitasuzņēmums), kura adrese ir 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Amerikas Savienotās Vals�s, nodrošina
Merlin.net.

Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir jūsu personas datu pārzinis a�ecībā uz medicīniskās aprūpes nodrošināšanu.
Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par veidu, kādā šādi da� �ek apstrādā�, un par nodrošināšanu, ka
Pakalpojumos pārsū�tā informācija atbilst piemērojamiem konfidencialitātes nodrošināšanas un datu aizsardzības �esību
ak�em. Jēdziens “pārzinis” šī dokumenta kontekstā ir bals�ts uz tā definīciju Eiropas ekonomikas zonas (EEZ), Apvienotās
Karalistes (AK) un Šveices datu aizsardzības �esību aktos un, ja piemērojams, ir pielīdzināms līdzīgas nozīmes terminiem, kas
�ek izmanto� datu aizsardzības un konfidencialitātes �esību aktos citās jūsu mītnes vals�s.

Abbo� ir uzskatāms par personas datu pārzini, kad mēs izmantojam personas datus, lai: (1) nodrošinātu jums Pakalpojumus;
(2) nodrošinātu atbils�bu ar likumu noteiktajām prasībām, tostarp prasībām sais�bā ar medicīnisko ierīču drošību, kvalitā� un
uzlabošanu; kā arī, lai (3) veiktu ar Pakalpojumiem sais�tu izpē�. Plašāku informāciju ska�et sadaļā +Kā jūsu personas datus
izmanto Abbo� pats.

+Par Pakalpojumiem

Merlin.net ir a�ālās aprūpes sistēma, kur glabājas informācija, kuru pārsūta jūsu ICM, izmantojot Pakalpojumus.

Izmantojot Pakalpojumus, jūsu ICM vākto informāciju var ātri un automā�ski pārsū�t, un ar Lietotni to var augšupielādēt
Abbo� privātajā un drošajā datubāzē. Izmantojot Merlin.net, jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs var redzēt, kad
jūsu sirds sāk pukstēt citādi.  Jūsu sirdsdarbības datus Lietotne nosūta uz klīniku atkarībā no jūsu veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēja norādītajiem iesta�jumiem.  Izmantojot Pakalpojumus, jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs
var uzraudzīt jūsu sirdsdarbību un modificēt terapiju a�ālinā�, bez nepieciešamības jums ieras�es klīnikā personīgi.

Lai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs varētu a�ālinā� uzraudzīt jūsu sirdsdarbības datus, jūsu mobilajai ierīcei vienmēr
ir jābūt savienotai ar WiFi vai mobilo datu �klu un jums šī Lietotne ir jāizmanto.  Lai jūs varētu sākt Pakalpojumu izmantošanu,
jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ir nepieciešams jūs reģistrēt vietnē Merlin.net.  Kad Lietotnē ir ievadīts jūsu
dzimšanas datums un jūsu ICM sērijas numurs, iespējams, ir jāiegūst ak�vizēšanas kods, ja norādījāt, ka vēla�es tādu saņemt. 

Kad šis ak�vizēšanas kods ir ievadīts Lietotnē, jums ir jānodrošina, ka Bluetooth®
[1]

 bezvadu tehnoloģija ir ieslēgta, lai savu
ICM varētu savienot pārī ar Lietotni.  Vienumam “Paziņojumi”, lūdzu, norādiet vēr�bu “Ieslēgts”, lai saņemtu statusa
atjauninājumus un atgādinājumus. Kad iesta�šana ir pabeigta, Lietotne jūs par to informē.

Lietotne regulāri izveido savienojumu ar jūsu ICM un pārsūta informāciju par ICM darbību un veiktspēju.  Informāciju par jūsu
sirdsdarbību Lietotne pārsūta arī jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, kurš var saņemt brīdinājumus un
atjauninājumus, kā arī pieteik�es pakalpojumā Merlin.net, lai uzraudzītu jūsu sirdsdarbību.  

+Jūsu personas datu vākšana un apstrāde

Kad izmantojat Lietotni, �ek apstrādā� tālāk norādīto kategoriju personas da�:

jūsu ICM sērijas numurs un jūsu dzimšanas datums;

jūsu e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs, lai mēs varētu nosū�t jums ak�vizācijas kodu;

no jūsu ICM uz Merlin.net �ek sū�ta dienas, mēneša un laika informācija;

informācija par jūsu ICM nosaukumu un modeļa numuru;

periodiskas atskaites, kurās ir norādīts, kā jūsu ICM mijiedarbojas ar Lietotni un kā Lietotne mijiedarbojas ar Abbo�
serveriem kopš pēdējās atskaites brīža;

informācija par Lietotnes veiktspēju, tostarp avāriju ziņojumi;

regulāras žurnāla atskaites, kurās ir reģistrēta Lietotnes darbība kopš pēdējās uzturēšanas atskaites.

Lietotne izveido savienojumu un pārsūta datus no ICM uz Merlin.net. Ar Merlin.net sais�tajos Pakalpojumos �ek lieto�
papildu personas da�, tostarp ar veselību sais�� da�, kurus ievada jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, izveidojot
jums Merlin.net pacienta profilu. Šajos personas datos var ie�lpt jūsu tālruņa numurs vai e-pasta adrese, ICM modelis un
sērijas numurs, kā arī ci� neobligā� lauki, tostarp dzimums, rase, vēlamā valoda, klīniskie komentāri un jūsu ICM darbība,
ārstēšanas un datu pārsū�šanas datumi, informācija par jūsu stāvokli, klīnikas piešķirtais pacienta numurs vai cits pacienta
iden�fikators. Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs var ievadīt arī informāciju par jūsu kontaktpersonu saziņai



ārkārtas gadījumā. Uzņēmumam Abbo� var būt nepieciešams piekļūt šiem personas da�em, lai atbals�tu un uzturētu
Pakalpojumu darbību.
 
+Kā jūsu datus izmanto jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs

Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vāc jūsu personas datus jūsu ārstēšanas ietvaros un ievada jūsu datus sistēmā
Merlin.net. Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs izmanto Pakalpojumus kā palīglīdzekli jūsu ICM un sirdsdarbības
uzraudzīšanai.
 
Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vai klīnika apstrādā jūsu personas datus šādiem nolūkiem:

lai nodrošinātu medicīnisko aprūpi, tostarp pastāvīgu ārstēšanu, uzraugot jūsu ICM un jūsu sirdsdarbību, kas palīdz
viņiem nodrošināt jums pienācīgu medicīnisko aprūpi;

lai sniegtu uzņēmumam Abbo� piekļuvi jūsu personas da�em, nodrošinot Pakalpojumu tehnisko atbalstu, tostarp
tehniskā un klīniskā atbalsta saņemšanu, piemēram, palīdzību sais�bā ar Pakalpojumu atkļūdošanu, jaunināšanu vai
problēmu novēršanu, vai arī datu interpretēšanu; kā arī

ciktāl to citādi pieprasa piemērojamie �esību ak�.

+Abbo� piekļuve personas da�em, sniedzot Pakalpojumus jūsu veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzējam

Jūsu personas datus mēs kā apstrādātājs apstrādājam jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja vai klīnikas vārdā.  Šāda
apstrāde �ek veikta atbilstoši jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja vai klīnikas norādījumiem un ir sais�ta ar šādiem
nolūkiem:

nodrošināt Pakalpojumus jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, lai uzraudzītu jūsu ICM un jūsu
sirdsdarbību, un simptomus;

nodrošināt jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam tehnisko un klīnisko atbalstu, piemēram, palīdzību sais�bā
ar atkļūdošanu, jaunināšanu vai problēmu novēršanu; vai arī

atbilstoši jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja sniegtajām pilnvarām iegūt piekļuvi informācijai par jūsu
veselību, lai palīdzētu šim sniedzējam interpretēt no jūsu ICM pārsū�tos datus.

Atkarībā no jūsu atrašanās vietas mēs varam sniegt atbalsta pakalpojumus jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam vai
klīnikai, kas atrodas šeit: Zviedrijā; citās vietās Eiropā, it īpaši, ja darbojamies jūsu mītnes vals�; vai arī no mūsu atbalsta
centriem, kas atrodas Amerikas Savienotajās Vals�s un Malaizijā. Lai nodrošinātu tehnisko vai klīnisko atbalstu jūsu veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējam vai klīnikai, mēs varam izmantot arī citas trešās puses.  Ja mēs izmantojam kādu trešo pusi,
lai sniegtu tehnisko atbalstu jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam vai klīnikai, mēs ieviešam atbilstošus pasākumus,
lai aizsargātu jūsu personas datu konfidencialitā�, integritā� un drošību.
 
Jēdziens “apstrādātājs” šī dokumenta kontekstā ir bals�ts uz tā definīciju Eiropas ekonomikas zonas (EEZ), Apvienotās
Karalistes (AK) un Šveices datu aizsardzības �esību aktos un, ja piemērojams, ir pielīdzināms līdzīgas nozīmes terminiem, kas
�ek izmanto� datu aizsardzības un konfidencialitātes �esību aktos citās jūsu mītnes vals�s.
 
+Kā jūsu personas datus izmanto Abbo� pats
 
Abbo� kā datu pārzinis apstrādā jūsu personas datus, tostarp ar jūsu veselību sais�tos personas datus, šādiem nolūkiem:

lai nodrošinātu jums Pakalpojumus atbilstoši Galalietotāja licences līguma nosacījumiem;

lai reģistrētu jūsu saziņu ar Abbo�, kad sazinā�es �eši ar uzņēmumu Abbo� sais�bā ar Pakalpojumiem;

lai nodrošinātu jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam vai klīnikai Pakalpojumus, tostarp klientu atbalstu
sais�bā ar jūsu ICM;

lai nodrošinātu atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām, kas a�ecināmas uz medicīnas ierīču ekspluatāciju un
klasifikāciju, tostarp medicīnas ierīču pēcpārdošanas apsekošanas, kvalitātes pārvaldības, tostarp produktu izstrādes
un uzlabošanas, drošības, veiktspējas un uzraudzības nodrošināšanas nolūkiem;

ja nepieciešams izteikt vai īstenot likumīgas prasības vai nodrošināt to aizstāvību; vai arī

ciktāl to citādi pieprasa piemērojamie �esību ak�.



Kad jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs izveido jums pacienta profilu sistēmā Merlin.net, kā arī tad, kad to pieprasa
piemērojamie �esību ak�, jūs sniedzāt uzņēmumam Abbo� skaidru piekrišanu deiden�ficēt, pseidonimizēt, apkopot un/vai
anonimizēt jūsu personas datus izpētes nolūkiem. Plašāku informāciju ska�et sadaļā +Izpēte.
 
Jēdziens “pārzinis” šī dokumenta kontekstā ir bals�ts uz tā definīciju Eiropas ekonomikas zonas (EEZ), Apvienotās
Karalistes (AK) un Šveices datu aizsardzības �esību aktos un, ja piemērojams, ir pielīdzināms līdzīgas nozīmes terminiem, kas
�ek izmanto� datu aizsardzības un konfidencialitātes �esību aktos citās jūsu mītnes vals�s.

+Datu glabāšana

Mēs saņemam datus, ko pārsūta Lietotne un ICM, pirms �e pēc tam �ek glabā� Merlin.net serveros, kuri atrodas Amerikas
Savienotajās Vals�s.  Ja jūsu personas da� �ek glabā� vals�, kas nav jūsu mītnes valsts, uz to var būt a�ecināmi a�ecīgajā
vals� spēkā esošie �esību ak�, kas var būt atšķirīgi no jūsu mītnes vals� spēkā esošajiem �esību ak�em. Lai nodrošinātu jūsu
personas datu aizsardzību, mēs esam īstenojuši atbilstošus drošības un kontroles pasākumus. ASV spēkā esošie pacientu
personas datu aizsardzības likumi var atšķir�es no personas datu aizsardzības likumiem jūsu mītnes vals�.

Ska�et arī sadaļas +Personas datu drošība un +Personas datu sū�šana pāri robežām.

+Medicīnisko ierīču un citas ar likumu noteiktās prasības

Abbo� drīkst izmantot personas datus atbilstoši ar likumu noteiktajām prasībām, un mūsu iespēju robežās mēs
deiden�ficēsim, pseidonimizēsim, apkoposim un/vai anonimizēsim šos datus, lai nodrošinātu atbils�bu ar likumu noteiktajām
prasībām, kas a�ecas uz mums kā uz medicīnas ierīču ražotāju. Abbo� droši glabā šos datus, un �e ne�ks izmanto�, lai jūs
iden�ficētu pēc jūsu vārda vai e-pasta adreses, izņemot gadījumus, kad mums ir jānorāda šī informācija, lai nodrošinātu
atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām. Gadījumos, kad uz šādu personas datu lietojumu a�ecas ar likumu noteiktas
prasības, mums nav nepieciešama piekrišana.
 
Ar likumu noteiktās prasības, kurām atbilstoši Abbo� izmantos šo informāciju, ir:

nepārtraukta ICM drošības un turpmākas izstrādes nodrošināšana;

medicīnas ierīču un sistēmu kvalitātes, drošības un efek�vitātes uzraudzība un uzlabošana;

jauninājumu validēšana un Merlin.net un/vai sais�to mobilo lietotņu drošības uzturēšana;

plašāka mēroga analīzes veikšana, lai noteiktu sistēmiskas problēmas sabiedrības veselības jomā;

medicīnas ierīču, tostarp arī jauno un esošo funkcionalitāšu, izpēte, izstrāde un testēšana, kā arī Merlin.net un/vai
sais�to mobilo lietotņu testēšana un uzlabošana produktu izstrādes nolūkā; kā arī

ciktāl to citādi nosaka piemērojamo �esību aktu prasības, arī reaģēšana un kompetento iestāžu, likumsargājošo iestāžu
un valsts pārvaldes iestāžu prasībām, rīcība sais�bā ar valsts drošības aizsardzību un epidemioloģisko drošību, �esas
procesi, �esas spriedumi, valdības prasības vai pret mums ierosināta prasība vai arī mūsu klientu, sabiedrības, Abbo�
vai citu fizisku un juridisku personu drošības, �esību vai īpašuma aizsardzība, Abbo� likumīgo �esību īstenošana un
aizsardzība, kā arī gadījumi, kad uzskatām, ka ir nepieciešams izmeklēt, novērst vai veikt citas darbības a�ecībā uz
nelikumīgām darbībām, iespējamu krāpniecību, situācijām, kurās pastāv potenciāls jebkādu personu drošības
apdraudējuma risks, šī Paziņojuma par konfidencialitā� nosacījumu pārkāpšana vai pierādījumu nodrošināšana
�esvedības procesā, kurā esam iesais��.

 
Terminu “deiden�ficēšana” un “pseidonimizēšana” nozīme šī dokumenta kontekstā ir vienāda. ASV Likums par veselības
apdrošināšanas informāciju (HIPAA) raksturo deiden�ficētu informāciju kā informāciju, a�ecībā uz kuru nav pamatota
iemesla uzska�t, ka a�ecīgo informāciju var izmantot kādas personas iden�ficēšanai. ES Vispārīgajā datu aizsardzības regulā
(2016/679) (VDAR) “pseidonimizēšana” ir definēta kā “personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav
iespējams sais�t ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas”. Anonimizē� da� ir informācija, kas nav
sais�ta ar konkrētu personu un ko nevar izmantot personas iden�ficēšanai, un uz šādiem da�em paras� ne�ek a�ecinātas
datu aizsardzību un konfidencialitā� reglamentējošo �esību aktu prasības.
 
Plašāku informāciju par VDAR ska�et tālāk sadaļā +Eiropas Ekonomikas zona, Apvienotā Karaliste, Kaimanu salas, Šveice un
Taizeme.

+Izpēte



Ciktāl to nosaka piemērojamo �esību aktu prasības, jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs būs saņēmis jūsu �ešu
piekrišanu, kas ļauj mums deiden�ficēt, pseidonimizēt, apkopot un/vai anonimizēt jūsu personas datus ierobežo�em izpētes
nolūkiem. 

Izpētei izmantojamajā datu kopā nebūs ietverts jūsu vārds/uzvārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese. Mēs veicam
a�ecīgus pasākumus, lai deiden�ficētus vai pseidonimizētus datus nevarētu izmantot jūsu iden�ficēšanai. Izpētē
izmantojamajos datos var būt ICM modelis un sērijas numurs, intervāli starp implantēšanas datumu un sekojošo vizīšu
datumiem, implantēšanas datums un demogrāfiskie da�, piemēram, mītnes vieta un vecums.

Izmantojot šādus deiden�ficētus vai pseidonimizētus datus, vai arī apkopotus, sta�s�skus un/vai anonimizētus datus, mēs
veicam izpē� šādiem nolūkiem:

uzlabot mūsu izstrādāto sirds un medicīnas ierīču un sistēmu kvalitā�, drošību un efek�vitā� un ļaut sabiedrības
veselības interesēs izstrādāt inova�vu un efek�vu ar sirdi sais�to slimību ārstēšanu;

veiktu izpē� sta�s�kas nolūkiem un analīzei, kā arī lai sniegtu informāciju trešo pušu pētniekiem, veselības aprūpes
iestādēm un speciālis�em, kā arī sabiedrības veselības aizsardzības ins�tūcijām;

novērtēt Pakalpojumu efek�vitā� un to nodrošināšanu un izmantošanu;

validēt Pakalpojumu funkcionalitā� un jauninājumus, tostarp nodrošināt šādu pakalpojumu pārraudzību un drošības
uzlabošanu;

pē�t, izstrādāt un testēt medicīniskās ierīces, tostarp jaunus un esošus līdzekļus un funkcionalitā�, kā arī testēt un
uzlabot Pakalpojumus un mūsu medicīniskās ierīces izstrādājumu a�s�šanas, datu analīzes, sta�s�kas un aptauju
nolūkiem;

rīko�es atbilstoši sabiedrības interesēm sabiedrības veselības aizsardzības jomā, tostarp gadījumos, kad uz
Pakalpojumiem un medicīniskajām ierīcēm ir a�ecināma finansiāla kompensācija vai cita veida sociālais
nodrošinājums, apdrošināšana vai publiskais finansējums.

Ja jums kaut kad �ek lūgts piedalī�es klīniskā pē�jumā un ja to nosaka piemērojamie �esību ak�, pirms šādas pē�juma jums
�ks lūgts sniegt atsevišķu informētu piekrišanu izpētes veikšanas vietai, un jūsu dalība šādā pē�jumā ir brīvprā�ga.  Šajā
sadaļā apraks�tā izpēte nav sais�ta ar dalību klīniskajos pē�jumos.

Plašāku informāciju par VDAR ska�et tālāk sadaļā +Eiropas Ekonomikas zona, Apvienotā Karaliste, Kaimanu salas, Šveice un
Taizeme.

+Personas datu paturēšana

No jūsu ICM savāktā informācija �ks paturēta maks. sep�ņus (7) gadus pēc pēdējās datu pārsū�šanas datuma (tas ir, datuma,
kad pēdējoreiz izmantojāt savu ICM un/vai Lietotni), izņemot gadījumus, kad piemērojamie �esību ak� nosaka citādi.

Sadaļā +Jūsu informācijas dzēšana no Merlin.net ir paskaidrots, kā varat panākt, ka jūsu veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzējs vai klīnika izdzēš jūsu datus no Merlin.net pacientu aprūpes �kla.

+Kā mēs izpaužam personas datus

Jūsu personas datus mēs varam kopīgot tālāk norādītajā veidā.

Mēs kopīgojam personas datus ar trešo pušu piegādātājiem �kai Pakalpojumu nodrošināšanas, uzturēšanas,
mi�nāšanas un atbalsta nolūkos. Piemēram, kad jūsu personas datus nodrošinām trešo pušu piegādātājiem, lai
saņemtu palīdzību Pakalpojumu nodrošināšanā, šīm trešajām pusēm ir pienākums nodrošināt jūsu personas datu
drošību un konfidencialitā�, kā arī izmantot jūsu personas datus pēc iespējas mazākā apmērā.

Ja iespējams, Abbo� izmanto trešo pušu pakalpojumu sniedzējus, lai ziņotu par sistēmas kļūdām un mēs varētu
Pakalpojumus atbals�t un uzlabot; šādos gadījumos šādām trešajām pusēm sū�tā informācija neietver jūsu personas
datu izmantošanu.

Lai lietotnēm izveidotu savienojumu ar Bluetooth®1 ierīcēm, operētājsistēma Android pieprasa atļaujas izmantot
atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumus. Google atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumos ir ietvertas funkcijas,
kas vāc datus par precīzu lietotāja atrašanās vietu, tostarp GPS signāliem, ierīces sensoriem, Wi-Fi piekļuves punk�em
un mobilo sakaru �klu torņu ID. Šo informāciju vāc Google, ja lietotājs sniedz piekļuvi informācijai par savu atrašanās
vietu.  Papildinformāciju par Google konfidencialitātes praksēm, kas a�ecināmas uz šādiem da�em, ska�et Android



atbalsta �mekļa vietnē. Mēs neizmantosim jūsu personas datus, kas izgū� no Google atrašanās vietas noteikšanas
pakalpojumiem.

Mēs nepārdosim un nelicencēsim jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas ir sais�ts ar
produktu līnijas vai struktūrvienības pārdošanu vai pārņemšanu, lai tās jaunais īpašnieks varētu turpināt Pakalpojumu
nodrošināšanu. Lai nerastos šaubas — mēs nekādā gadījumā nepārdosim jūsu personas datus trešajām pusēm, lai gūtu
peļņu.

Mēs varam kopīgot deiden�ficētu, pseidonimizētu, apkopotu un/vai anonimizētu informāciju ar mūsu filiālēm, jūsu
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju vai klīniku, trešo pušu pētniekiem, valsts veselības aizsardzības iestādēm un
apdrošinātājiem, lai demonstrētu Pakalpojumu efek�vitā�, vai, ja tas ir nepieciešams, finansiālas kompensācijas
nodrošināšanas nolūkiem. Šāda informācija ne�ks izmantota jūsu individuālai iden�ficēšanai.

Mēs paturam �esības izpaust jūsu personas datus, reaģējot uz juridiski pamatotām prasībām sniegt informāciju, kuras
izvirza valsts pārvaldes iestādes, kā arī rīkojo�es situācijās, kas sais�tas ar valsts drošību, un citos gadījumos, kad šādu
izpaušanu nosaka piemērojamo �esību aktu prasības. Tāpat arī, ciktāl to nosaka piemērojamo �esību aktu prasības,
mēs drīkstam izpaust no jums vākto informāciju, kad uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai izmeklētu, novērstu vai
veiktu citas darbības a�ecībā uz nelikumīgām darbībām, iespējamu krāpniecību, situācijām, kurās pastāv potenciāls
jebkādu personu drošības apdraudējuma risks, un šī Paziņojuma par konfidencialitā� nosacījumu pārkāpšanu, kā arī
gadījumos, kad tā izmantojama kā pierādījumi �esvedības procesā, kurā esam iesais��. Uz jūsu personas da�em var
būt a�ecināmas citās vals�s spēkā esošo �esību aktu prasības, un �e var būt pieejami citu valstu valsts pārvaldes
iestādēm, �esām, likumsargājošajām iestādēm un regula�vajām aģentūrām.

+Personas datu drošība

Uzņēmums Abbo� ir ieviesis Pakalpojumos atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus pret nejaušu vai
kaitnieciskas rīcības izraisītu zudumu un izmaiņām, kā arī nepilnvarotu šo datu izpaušanu vai piekļuvi �em.

No jūsu ICM saņemtā informācija pirms pārsū�šanas �ek šifrēta, lai tās saglabātos droša un konfidenciāla. Pakalpojumos ir
ietver� dažādi drošības līdzekļi, lai uzlabotu pacienta profila aizsardzību un novērstu nepilnvarotu piekļuvi jūsu personas
da�em un to izpaušanu. Jūsu pacienta profilam varēs piekļūt �kai jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pilnvarotās
personas, tostarp pilnvaro�e šī pakalpojumu sniedzēja darbinieki, un tas būt iespējams, �kai izmantojot unikālus ID un
paroles. Abbo� ir ieviesis dažādus drošības un piekļuves kontroles līdzekļus, lai nodrošinātu, ka pseidonimizē�em, apkopo�em
un/vai deiden�ficē�em da�em var piekļūt �kai pilnvarotas personas uzņēmumā Abbo�.

Dažādu personas datu kopu pārsū�šanai starp medicīniskajām ierīcēm un iOS vai Android ierīcēm mēs izmantojam
Bluetooth®1 4.0 bezvadu tehnoloģiju vai jaunāku. Visa ar jūsu ICM uzņemtajiem mērījumiem sais�tā informācija �ek pārsū�ta,
izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Ņemiet vērā, ka periodisko uzturēšanas pasākumu laikā Pakalpojumi var nebūt pieejami.

+Personas datu sū�šana pāri robežām

Ar šo Pakalpojumu starpniecību savāk�e da� �ek pārsū�� uz Amerikas Savienotajām Vals�m un tur arī uzglabā�. ASV datu
aizsardzības likumu nodrošinātā personas informācijas aizsardzība var atšķir�es no šāda veida aizsardzības Eiropas Savienībā,
AK, Šveicē vai jūsu mītnes vals�.  Jūsu personas da� �ks pārsū��, pamatojo�es uz ES un Šveices aps�prinātajām Standarta
līguma klauzulām.  Tāpat jūs skaidri piekrītat savu personas datu pārsū�šanai uz Abbo� serveriem Amerikas Savienotajās
Vals�s.

Ja �eši sazināsi�es ar mums un pieprasīsit tehnisko atbalstu, jūsu personas da� (tostarp ar veselību sais�tā informācija) var
�kt darī� pieejami mūsu a�ālās aprūpes grupām ASV, Eiropas Savienībā vai Malaizijā (pārsū�šana uz Malaiziju nea�ecas uz
Eiropas Savienības, AK un Šveices iedzīvotājiem).  Abbo� iekšējo datu pārsū�šanu reglamentē līgums par datu pārsū�šanu,
kas nodrošina atbilstošus drošības pasākumus.
 
IZMANTOJOT ŠO LIETOTNI UN PIEKRĪTOT ŠIM PAZIŅOJUMAM PAR KONFIDENCIALITĀTI UN PIEKRIŠANAI, JŪS ATZĪSTAT, KA
ESAM INFORMĒJUŠI JŪS PAR ŠĀDU JŪSU PERSONAS DATU PĀRSŪTĪŠANU UZ AMERIKAS SAVIENOTAJĀM VALSTĪM,
ZVIEDRIJU UN/VAI MALAIZIJU (PĀRSŪTĪŠANA UZ MALAIZIJU NEATTIECAS UZ EIROPAS SAVIENĪBAS, APVIENOTĀS
KARALISTES UN ŠVEICES IEDZĪVOTĀJIEM) UN PIEKĻUVI JŪSU PERSONAS DATIEM, TOSTARP AR VESELĪBU SAISTĪTAJAI
INFORMĀCIJAI, KAS VAR BŪT NEPIECIEŠAMA ĀRKĀRTAS GADĪJUMĀ, LAI REAĢĒTU UZ JŪSU VAI JŪSU ĀRSTA IZTEIKTIEM
ATBALSTA PIEPRASĪJUMIEM. ŠAJĀS VALSTĪS NODROŠINĀTĀS PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS LĪMENIS VAR NEATBILST JŪSU
MĪTNES VALSTĪ SPĒKĀ ESOŠO TIESĪBU AKTU NODROŠINĀTĀS PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS UN KONFIDENCIALITĀTES
LĪMENIM.



 
+Kā Abbo� sūta mārke�nga materiālus un citus materiālus

Mēs nesū�sim jums reklāmas un ar mārke�ngu sais�tu informāciju, izņemot gadījumus, kad būsiet izvēlējies saņemt šāda
veida informāciju a�ecībā uz ci�em mūsu produk�em un pakalpojumiem.  
 
Ne Abbo�, nedz tā filiāles vai licencētāji nesū�s reklāmas vai ar mārke�ngu sais�tu informāciju bērniem.
 
Mēs nepārdosim jūsu personas datus trešajām pusēm �ešā mārke�nga nolūkiem.
 
Ņemiet vērā, ka varam nosū�t jums informāciju, kas nav sais�ta ar mārke�ngu un a�ecas uz nepieciešamajiem Lietotnes un
pakalpojumu atjauninājumiem un ar produktu drošību sais�tajām problēmām.
 
+Kā Abbo� nodrošina bērnu konfidencialitātes aizsardzību

Bērnus pakalpojumā Merlin.net var reģistrēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vai klīnika. Bērna vecāki/aizbildņi
jebkurā brīdī var pārtraukt bērna personas datu, tostarp ar veselību sais�tās informācijas, vākšanu, sazino�es ar veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēju vai klīniku un pieprasot dzēst a�ecīgo kontu. Šādas rīcības rezultātā �ks izdzēsts bērnam
piesais�tais Merlin.net konts, bet mūsu rīcībā paliks apkopota un deiden�ficēta informācija, kā arī mums var būt nepieciešams
paturēt noteiktus personas datus, lai nodrošinātu atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām.

+Kā atsevišķi lietotāji var piekļūt personas da�em un koriģēt tos un jūsu �esības

Lai izmantotu savas �esības uz datu aizsardzību vai konfidencialitātes �esības, jums vispirms ir jāvēršas pie sava veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēja vai savā klīnikā. Mēs nevaram koriģēt vai mainīt rādījumus, kuri ir augšupielādē� no jūsu ICM.

Atkarībā no jūsu mītnes vietas jums var būt �esības: (a) piekļūt mūsu rīcībā esošajiem jūsu personas da�em; (b) pieprasīt, lai
mēs koriģētu nepareizos jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā; (c) izdzēst jebkādus jūsu personas datus, kas ir mūsu rīcībā;
(d) ierobežot mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu apstrādi; (e) iebilst pret mūsu rīcībā esošo jūsu personas datu apstrādi;
un/vai (f) saņemt jebkādus savus personas datus, kurus sniedzāt mums atbilstoši savai piekrišanai, strukturētā un vispārīgi
izmantotā mašīnlasāmā formātā, vai arī pārsū�t šādu personas datus trešajai pusei. Ņemiet vērā, ka piemērojamie �esību ak�
neliek uzņēmumam Abbo� pielāgot vai uzturēt sistēmas, kas ir tehniski saderīgas ar ci�em uzņēmumiem. Uzņēmumam
Abbo� var nebūt iespējams �eši pārsū�t jūsu personas datus kādam citam uzņēmumam.

Bērniem arī var būt �esības piekļūt saviem personas da�em, kuri ir mūsu rīcībā. Ja saņemam pieprasījumu piekļūt bērna
personas da�em no bērna vecāka/aizbildņa, mēs varam sniegt �ešu atbildi bērna vecākam/aizbildnim vai ieteikt sazinā�es ar
a�ecīgā bērna ārstu vai klīniku. Mēs vienmēr cen�simies pārbaudīt tās personas iden�tā�, kas cenšas piekļūt bērna personas
da�em, neatkarīgi no tā, vai šī persona ir pats bērns vai tā vecāks vai aizbildnis.

Lai pieprasītu šo �esību īstenošanu, vispirms vērsie�es pie sava veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja vai klīnikas, kas ir
jūsu personas datu pārzinis medicīniskās aprūpes nodrošināšanas nolūkos. Gadījumos, kad mēs darbojamies kā jūsu personas
datu pārzinis, varat sazinā�es ar mums, izmantojot metodes, kas norādītas sadaļā +Saziņa ar mums.

+Jūsu informācijas dzēšana no Merlin.net

Ja jums ir implantēts ICM, vienīgais veids, kā jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs var uzraudzīt jūsu stāvokli, ir ar
Merlin.net starpniecību. Tādēļ, ja izlemjat nereģistrē�es pakalpojumā Merlin.net, šāds lēmums ietekmē jūsu veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēja spēju uzraudzīt jūsu stāvokli un var ietekmēt šī pakalpojumu sniedzēja spēju jūs ārstēt.
 
Ja vēla�es izdzēst savu informāciju no Merlin.net, to var izdarīt, sazino�es ar savu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
vai klīniku. Ja pieprasāt dzēst savus datus no Merlin.net, bet jums joprojām ir jūsu ICM, veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzējs nevarēs a�ālinā� uzraudzīt jūsu sirdsdarbību. Ņemiet vērā — ja jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vai
klīnika izdzēš jūsu informāciju no Merlin.net, mūsu rīcībā paliks apkopota un deiden�ficēta informācija, kā arī mums var būt
nepieciešams paturēt noteiktus personas datus, lai nodrošinātu atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām.

+Saziņa ar mums

Ja ir radušies kādi jautājumi, bažas vai sūdzības par jūsu personas datu apstrādāšanu medicīniskās aprūpes nolūkos vai ja
vēla�es izmantot savas �esības uz datu aizsardzību, lūdzu, sazinie�es �eši ar savu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju
vai klīniku. 



 
Ja ir radušies kādi jautājumi, komentāri vai sūdzības par mūsu konfidencialitātes praksi, lūdzu, sazinie�es ar mums,
noklikšķinot uz saites “Contact Us” (Sazinā�es ar mums) kādā no mūsu �mekļa vietnēm, vai nosūtot e-pastu uz adresi
cnprivacy@abbo�.com. Varat arī sū�t mums vēstuli uz šādu adresi:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Lietotājiem EEZ, AK un Šveicē jāizmanto reģionālajā sadaļā norādītā kontak�nformācija.
 
Lietotājiem Brazīlijā. Ja ir radušies kādi jautājumi, komentāri vai sūdzības par mūsu konfidencialitātes praksi, vai ja vēla�es
izmantot savas �esības, kas norādītas sadaļā +How Individual Users can Access and Correct Personal Informa�on and Your
Rights, lūdzu, sazinie�es ar mums, noklikšķinot uz saites “Contact Us” (Sazinā�es ar mums) kādā no mūsu �mekļa vietnēm,
vai nosūtot e-pastu mūsu vietējam DPO, Juliana Ruggiero, uz adresi privacybrasil@abbo�.com. Varat arī sū�t mums vēstuli uz
šādu adresi:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Visā saziņā ar mums norādiet savu e-pasta adresi, kuru izmantojāt, lai reģistrētos šīs Lietotnes izmantošanai, kā arī iekļaujiet
sava pieprasījuma detalizētu skaidrojumu.
 
+Izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitā�

Šis Paziņojums par konfidencialitā� �ek regulāri pārska�ts. Ja mēs ieviesīsim bū�skas izmaiņas mūsu konfidencialitātes
praksēs, šīs izmaiņas �ks atspoguļotas atjauninātā šī Paziņojuma par konfidencialitā� versijā. Par izmaiņām šajā Paziņojumā
par konfidencialitā� jums �ks paziņots pa e-pastu vai Lietotnē, kad Lietotni nākamreiz izmantosit.

Neierobežojot jūsu �esības, kuras nosaka piemērojamie �esību ak�, mēs paturam �esības bez iepriekšēja brīdinājuma
atjaunināt un grozīt šo Paziņojumu par konfidencialitā�, lai atspoguļotu tehnoloģiskos uzlabojumus, juridiskās un regulējošo
prasību izmaiņas, un uzņēmējdarbības prakses izmaiņas, ciktāl tās nemaina šajā Paziņojumā par konfidencialitā� noteikto
konfidencialitātes praksi.

+UZ KONKRĒTĀM VALSTĪM ATTIECINĀMI NOSACĪJUMI

+ASV

Abbo� darbojas kā jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja biznesa partneris, padarot šo Lietotni jums pieejamu
atbilstoši likuma Health Insurance Portability and Accountability Act (Likums par veselības apdrošināšanas informācijas
pārnesamību un pieejamību) prasībām un tā ieviešanas regulām (kopā — “HIPAA”). Līdz ar to uz personas da�em, tostarp ar
veselību sais�to informāciju, kas �ek vākta, izmantojot šo Lietotni, ir a�ecināmas HIPAA prasības, un mēs varam izmantot un
izpaust jūsu personas datus atbilstoši mūsu biznesa partneru pienākumiem un atbilstoši šī Paziņojuma par konfidencialitā� un
piekrišanas nosacījumiem.

+Kalifornija

Kalifornijas štata civilkodeksa pants Nr. 1798.83 ļauj Kalifornijas štata iedzīvotājiem pieprasīt uzņēmumiem, ar kuriem
a�ecīgajam Kalifornijas štata iedzīvotājam ir nodibinātas biznesa partnera�ecības, nodrošināt sarakstu, kurā norādītas visas
trešās puses, kurām a�ecīgais uzņēmums viena gada periodā pirms pieprasījuma saņemšanas ir sniedzis informāciju, kas var
�kt izmantota personas iden�ficēšanai, �ešā mārke�nga nolūkiem. Abbo� pienākums ir atbildēt uz klienta pieprasījumu �kai
vienu reizi kalendārajā gadā. Lai iesniegtu šādu pieprasījumu, sū�et vēstuli uz šādu adresi: Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude
Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  Savā pieprasījumā, lūdzu, aplieciniet, ka esat Kalifornijas štata iedzīvotājs, un norādiet
adresi Kalifornijas štatā, kas �ks izmantota atbildes nosū�šanai. Ņemiet vērā, ka Kalifornijas štatā spēkā esošās
konfidencialitātes aizsardzības prasības nea�ecas uz pilnīgi visu datu kopīgošanu un ka mūsu atbilde a�eksies �kai uz tās
informācijas kopīgošanu, uz kuru ir a�ecināmas piemērojamo �esību aktu prasības.
 
Ja jums rodas jebkādi jautājumi par Abbo� atbils�bu akta California Consumer Privacy Act jeb CCPA (Kalifornijas Patērētāju
konfidencialitātes akts) prasībām un par jūsu �esībām atbilstoši CCPA, apmeklējiet vietni h�ps://www.abbo�.com/privacy-
policy.html.
 



+Argen�na

Public Informa�on Access Agency (Publiskās informācijas pieejamības aģentūras) kā regulējošās iestādes atbilstoši Aktam
Nr. 25.326 jurisdikcijā ir visas apsūdzības un sūdzības a�ecībā uz personas datu aizsardzības pārkāpumiem atbilstoši
piemērojamo �esību aktu prasībām.
 
+Austrālija

Ja vēla�es iesniegt sūdzību par Privacy Act (Konfidencialitātes likuma), Australian Privacy Principle jeb APP (Austrālijas
Konfidencialitātes principa) pārkāpumu vai uz mums a�ecināma konfidencialitātes kodeksa pārkāpumu, vai ja jums ir jebkādi
jautājumi vai bažas a�ecībā uz mūsu Paziņojumu par konfidencialitā� vai veidu, kā mēs rīkojamies ar jūsu personas da�em,
sazinie�es ar mums, izmantojot iepriekš norādīto kontak�nformāciju, un mēs a�ecīgi rīkosimies, lai šo jautājumu izmeklētu
un atbildētu jums.
Ja pēc šī procesa jūs neesat apmierināts ar mūsu atbildi, varat iesniegt sūdzību Informācijas komisāram. Lai iegūtu a�ecīgās
sūdzību veidlapas, apmeklējiet vietni h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, vai vērsie�es Informācijas komisāra
birojā. Vis�camāk, mēs neizpaudīsim jūsu personas datus uz citām vals�m, izņemot gadījumus, kad tas ir atļauts atbilstoši
1988. gada Privacy Act (Konfidencialitātes likumam) (Cth), kā arī izņemot gadījumus, kad jums par to raks�ski paziņosim. Mēs
varam pārsū�t jūsu personas datus uz ASV. Jūs piekrītat šādai izpaušanai un tam, ka pēc šādas piekrišanas saņemšanas
Australian Privacy Principle (Austrālijas Konfidencialitātes principa) pants Nr. 8.1 vairs nav a�ecināms un mums nav
pienākuma veikt a�ecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka saņēmējs citā vals� nepārkāpj APP sais�bā ar šo informāciju.
 
+Brazīlija

Ja šajā Paziņojumā par konfidencialitā� �ek veiktas izmaiņas, kuru dēļ ir nepieciešams saņemt jaunu piekrišanu datu vākšanai,
jums par to paziņos, izmantojot kontak�nformāciju, kuru jūs mums sniedzāt.
 
Piekrišana. Lai apstrādātu personas datus sais�tā ar jūsu veselību, jums ir jāsniedz uzņēmumam Abbo� aps�prinoša
piekrišana izmantot Lietotnes. Savu piekrišanu jebkurā brīdī varat atsaukt, vēršo�es pie mums uz adresi
privacy@abbo�.com.
 
Jūsu personas datu apstrādes likumīgais pamatojums. Jūsu informāciju uzņēmums Abbo� apstrādā, balsto�es uz tālāk
norādīto, ar Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) noteikto likumīgo pamatojumu.

Piekrišana apstrādāt ar veselību sais�tu informāciju, kad izveidojat Lietotnes kontu ar Pakalpojumiem sais�tas
informācijas glabāšanai.

Piekrišana apstrādāt ar veselību sais�tu informāciju, kad sazinā�es ar mūsu klientu atbalsta dienestu, ja nepieciešams,
lai mēs atbildētu uz jūsu jautājumiem vai jūsu atbalsta pieprasījumu, piemēram, novērstu jebkādas veiktspējas
problēmas vai ja ir nepieciešams kopīgot jūsu informāciju ar mūsu trešo pušu apstrādātājiem, lai atrisinātu
pakalpojumu problēmas.

Piekrišana, kad jūs kopīgojat ar mums savus diagnos�kas/problēmu novēršanas datus (tostarp ar veselību sais�tus
datus) no savas mobilās ierīces, izmantojot Lietotni, ja nepieciešams, lai mēs atbildētu uz jūsu atbalsta pieprasījumu,
piemēram, jebkādas veiktspējas problēmas diagnos�ku un problēmu novēršanu.

Piekrišana, kad kopīgojat savus personas datus, tostarp ar veselību sais�tu informāciju, ar mūsu trešo pušu
partneriem.

Abbo� likumīgās uzņēmējdarbības intereses un piekrišana, kad mēs deiden�ficējam, pseidonimizējam, apkopojam
un/vai anonimizējam datus, lai labāk izprastu, kā jūs mijiedarboja�es ar Pakalpojumiem un tos izmantojat.

Jūsu �esības. Ja vēla�es īstenot kādas no savām �esībām, kas norādītas sadaļā ar nosaukumu +Kā atsevišķi lietotāji var
piekļūt personas da�em un koriģēt tos un jūsu �esības,, un sazinā�es ar mums pa e-pastu, e-pasta ziņojuma tēmas rindiņā,
lūdzu, ieraks�et a�ecīgu norādi (piemēram, “Korekcijas pieprasījums” vai “Piekļuves pieprasījums” u�.) Mēs darīsim, ko
varēsim, lai uz visiem saprā�gajiem pieprasījumiem atbildētu savlaicīgi vai vismaz atbilstoši piemērojamo �esību aktu
prasībām. Ja jums ir pretenzijas par to, kā Abbo� veic jūsu personas datu apstrādi, jums ir �esības iesniegt sūdzību vietējā
datu aizsardzības iestādē.
 
+Ķīna (izņemot Honkongu, Makao un Taivānu)

Akceptējot šo Paziņojumu par konfidencialitā� vai piekrītot tam, jūs apliecināt, ka esat informēts un ka sniedzat �ešu
piekrišanu savu personas datu, tostarp personas koda un ar veselību sais�tās informācijas, vākšanai un izmantošanai atbilstoši
šajā dokumentā norādītajiem nosacījumiem.  Ja lietotājs vēl nav sasniedzis 14 gadu vecumu, aps�prinājumu sniedz a�ecīgā



lietotāja aizbildnis. Ja mēs atklāsim, ka kādas nepilngadīgas personas, kura vēl nav sasniegusi 14 gadu vecumu, personas da� ir
vāk� bez šīs personas aizbildņa piekrišanas, mēs cen�simies izdzēst šos datus, cik drīz vien iespējams.  Savu piekrišanu jebkurā
brīdī varat atsaukt, vēršo�es pie sava veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja. Ņemiet vērā — ja atsauksit savu piekrišanu,
�ks ietekmēta jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja spēja a�āli pārraudzīt jūsu ierīci, kā arī var �kt ietekmēta jūsu
terapija.  Ja atsauksit savu piekrišanu, Abbo� rīcībā paliks apkopota un deiden�ficēta informācija, kā arī var būt nepieciešams
paturēt noteiktus personas datus, lai nodrošinātu atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām.

 
Noteiktos gadījumos mums nav ar piemērojamo �esību aktu prasībām noteikta pienākuma saņemt jūsu piekrišanu a�ecībā
uz jūsu personas datu, tostarp arī ar veselību sais�tas informācijas, vākšanu vai izmantošanu, ja jūsu personas da�, tostarp arī
ar veselību sais�tā informācija, ir:

sais�ta ar atbils�bas nodrošināšanu piemērojamiem �esību ak�em un noteikumiem;

�eši sais�ta ar valsts drošību vai valsts aizsardzību;

�eši sais�ta ar sabiedrības drošību, sabiedrības veselību vai bū�skām sabiedrības interesēm;

�eši sais�ta ar kriminālizmeklēšanu, kriminālprocesu, �esas procesu vai sprieduma izpildi u�.;

nepieciešama personu pama�esību un interešu aizsardzības nodrošināšanai (piemēram, �esību uz dzīvību un
īpašumu), kad piekrišanas iegūšana būtu neizpildāma;

personas da�, kurus jūs vai jūsu pacien� vai to aizbildņi (bērnu, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu) ir darījuši publiski
pieejamu;

personas da�, kas iegū� no likumīgiem publiski pieejamiem avo�em, piemēram, ziņām plašsaziņas līdzekļos vai
atklātas valdības informācijas;

nepieciešama līguma paraks�šanai un līgumsais�bu izpildei atbilstoši jūsu, jūsu pacienta vai jūsu pacienta aizbildņa (ja
pacienta nav sasniedzis 14 gadu vecumu) sniegtajai prasībai vai arī

ja tā ir nepieciešama nodrošināto produktu vai pakalpojumu drošas un stabilas darbības uzturēšanai, piemēram, ar
produk�em vai pakalpojumiem sais�tu tehnisko problēmu atklāšanai un novēršanai.

Papildus citām �esībām, kuras jums piešķir šis Paziņojums par konfidencialitā�, jums ir tālāk norādītās papildu �esības.

Tiesības iebilst pret lēmumu, kura pamatā ir vienīgi automa�zēta apstrāde. Jums ir �esības noteiktos apstākļos
nepakļau�es lēmumam, kas ir pieņemts, balsto�es �kai uz automa�zētu apstrādi bez cilvēku līdzdalības.

Ja jums rodas jautājumi vai vēla�es īstenot jebkādas no šīm �esībām a�ecībā uz saviem personas da�em, tostarp informāciju,
kas sais�ta ar veselību, pirmajā instancē vērsie�es pie sava veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja. Ja sazināsi�es ar mums,
mēs sadarbosimies ar jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un darīsim visu saprā�gi iespējamo, lai savlaicīgi un
atbilstoši a�ecināmo �esību aktu prasībām atbildētu uz visiem saprā�gajiem pieprasījumiem. Ja 3 mēnešu periodā �ek
saņemts vairāk nekā viens pieprasījums, mēs varam pieprasīt saprā�gu maksu par administra�vajiem izdevumiem. Ja
ieviesīsim bū�skas izmaiņas šajā Paziņojumā par konfidencialitā�, mēs varam publicēt grozījumus publiska paziņojuma formā.
 
Mums adresē�e �esību īstenošanas pieprasījumi var ne�kt izpildī�, ja �e nav saprā�gi vai ir atkārto�. Mēs nevarēsim izpildīt
jūsu pieprasījumu, ja:

jūsu pieprasījums ir sais�ts ar mūsu pienākumiem, kurus nosaka piemērojamie �esību ak� un noteikumi;

jūsu pieprasījums ir �eši sais�ts ar valsts drošību vai valsts aizsardzību;

jūsu pieprasījums ir �eši sais�ts ar sabiedrības drošību, sabiedrības veselību vai bū�skām sabiedrības interesēm;

jūsu pieprasījums ir �eši sais�ts ar kriminālizmeklēšanu, kriminālprocesu, �esas procesu vai sprieduma izpildi;

ir pie�ekams pamatojums uzska�t, ka jūsu pieprasījums ir veikts ar ļaunprā�gu nolūku vai nelikumīgi izmantojot savas
�esības;

jūsu pieprasījuma izpilde radītu bū�sku kai�gumu jūsu vai citu personu vai organizāciju likumīgajām interesēm, kā arī

ja jūsu pieprasījums apdraud mūsu komercnoslēpumus.

Izņemot gadījumus, kad dzēšanu pieprasa a�ecināmo �esību aktu prasības vai jūsu pieprasījums, Abbo� var paturēt jebkādus
personas datus, tostarp ar veselību sais�to informāciju, kuru sniedzat mums, ar nolūku uzlabot ārstēšanu pacien�em, kuri
izmanto šo Lietotni un ar sirds ārstēšanu sais�tos Abbo� produktus.
 



Personas da�, tostarp informācija, kas sais�ta ar veselību, kuru ģenerēšanu un vākšanu veicam Ķīnā (izņemot Honkongu,
Makao un Taivānu), �ek glabā� Ķīnā (izņemot Honkongu, Makao un Taivānu). Tā kā Abbo� darbojas globālā mērogā, jūsu
personas da� var �kt pārsū�� en��jām ārpus Ķīnas (izņemot Honkongu, Makao un Taivānu), kā arī �em var piekļūt šādas
en��jas.

 
Esam ieviesuši aptverošu drošības programmu, kas visos aspektos ir atbilstoša a�ecināmo �esību aktu prasībām un nozares
praksēm, lai aizsargātu personas datu, tostarp arī ar veselību sais�tu informāciju. Mēs veiksim visus komerciāli saprā�gos
pasākumus, lai nodrošinātu, ka ne�ek vāk� tādi personas da�, tostarp informācija, kas ir sais�ta ar veselību, kuri nav
nepieciešami šajā Paziņojumā par konfidencialitā� norādītajiem nolūkiem, un jūsu personas datus, tostarp informāciju, kas
sais�ta ar veselību, mēs paturēsim �kai šajā Paziņojumā par konfidencialitā� norādītajā periodā vai ilgāk atbilstoši
piemērojamo �esību aktu prasībām. Mēs atjaunināsim un publicēsim informāciju par drošības risku un personas datu drošības
ietekmes novērtējumu atbilstoši a�ecināmo �esību aktu prasībām.
 
Gadījumā, ja no�ks drošības incidents sais�bā ar jūsu personas da�em, tostarp ar veselību sais�tu informāciju, mēs savlaicīgi
informēsim jūs atbilstoši piemērojamo �esību aktu prasībām, izmantojot e-pastu vai citu pieejamu saziņas metodi un sniedzot
vispārīgu informāciju par incidentu un tā iespējamo ietekmi, kā arī norādot veiktās un veicamās korek�vās darbības un
sniedzot ieteikumus par rīcību riska mazināšanai un ietekmes novēršanai. Par šādiem inciden�em un korek�vo rīcību mēs
varam ziņot reglamentējošajām iestādēm atbilstoši piemērojamo �esību aktu prasībām.
 
+Eiropas ekonomikas zona, Apvienotā Karaliste, Kaimanu salas, Šveice un Taizeme

Mēs kā apstrādātājs jūsu personas datus apstrādājam, kad sniedzam mūsu pakalpojumus jūsu ārstam vai klīnikai, un mēs
varam piekļūt jūsu veselības da�em, lai jūsu ārstam vai klīnikai sniegtu tehnisko un klientu atbalstu. 
 
Jūsu personas datu apstrādes likumīgais pamatojums. Abbo� kā datu pārzinis veic jūsu personas datu, tostarp arī ar jūsu
veselību sais�to personas datu, apstrādi atbilstoši VDAR nosacījumiem:

ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu palīdzību jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam a�ecībā uz medicīnisko
diagnozi atbilstoši mūsu līgumam ar a�ecīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kā arī ciktāl tas nepieciešams,
lai pildītu līgumsais�bas un nodrošinātu jums Lietotni atbilstoši galalietotāja licences līguma nosacījumiem;

atbilstoši jūsu piekrišanai un ciktāl tas nepieciešams līgumsais�bu (Galalietotāja licences līguma) izpildei, lai reģistrētu
jūsu saziņu ar Abbo�, kad �eši sazinā�es ar uzņēmumu Abbo�;

ciktāl tas nepieciešams Pakalpojumu, tostarp arī klientu atbalsta, nodrošināšanai jūsu veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzējam atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar a�ecīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju;

ciktāl tas nepieciešams, lai sniegtu Pakalpojumus jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam atbilstoši līgumam,
kas noslēgts ar a�ecīgo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, kā arī ciktāl tas nepieciešams sabiedrības interesēm
sabiedrības veselības jomā, lai nodrošinātu atbils�bu piemērojamo ES vai nacionālo �esību aktu prasībām, kas
a�ecināmas uz medicīnas ierīču ekspluatāciju un klasifikāciju, tostarp medicīnas ierīču pēcpārdošanas apsekošanas,
kvalitātes pārvaldības, tostarp produktu izstrādes un uzlabošanas, drošības, veiktspējas un uzraudzības nodrošināšanas
nolūkiem;

ciktāl tas nepieciešams, lai izteiktu vai īstenotu likumīgas prasības vai nodrošinātu to aizstāvību; vai arī

ciktāl tas nepieciešams bū�skām sabiedrības interesēm atbilstoši piemērojamo �esību aktu prasībām.

Kad jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs izveidoja jums profilu sistēmā Merlin.net, jūs sniedzāt skaidru piekrišanu
Abbo� veiktai jūsu personas datu deiden�ficēšanai, pseidonimizēšanai, apkopošanai un/vai anonimizēšanai izpētes nolūkiem.
Izmantojot šādus deiden�ficētus vai pseidonimizētus datus, vai arī apkopotus, sta�s�skus un/vai anonimizētus datus, mēs
veicam izpē� šādiem nolūkiem:

sabiedrības interesēs sabiedrības veselības jomā, lai uzlabotu mūsu Ierīču un sistēmu kvalitā�, drošību un efek�vitā�,
kā arī, lai varētu izstrādāt inova�vas un efek�vas ar sirdi sais�tu slimību ārstēšanas metodes;

veiktu izpē� sta�s�kas nolūkiem un analīzei, kā arī lai sniegtu informāciju trešo pušu pētniekiem, veselības aprūpes
iestādēm un speciālis�em, kā arī sabiedrības veselības aizsardzības ins�tūcijām;

likumīgās Abbo� uzņēmējdarbības interesēs, lai novērtētu Pakalpojumu efek�vitā� un to nodrošināšanu un
izmantošanu;

likumīgās Abbo� uzņēmējdarbības interesēs, lai validētu Pakalpojumu funkcionalitā� un jauninājumus, tostarp arī
nodrošinātu šādu pakalpojumu pārraudzību un drošības uzlabošanu;



lai nodrošinātu medicīnas ierīču, tostarp arī to jauno un esošo funkcionalitāšu, izpē�, izstrādi un testēšanu, kā arī
Pakalpojumu un ierīču testēšanu un uzlabošanu produktu izstrādes, datu analīzes un sta�s�kas nolūkos; kā arī

lai rīkotos atbilstoši sabiedrības interesēm sabiedrības veselības aizsardzības jomā, tostarp gadījumos, kad uz
Pakalpojumiem un ierīcēm ir a�ecināma finansiāla kompensācija vai cita veida sociālais nodrošinājums,
apdrošināšana vai publiskais finansējums.

Plašāku informāciju ska�et sadaļā +Izpēte.
 
Mēs arī veicam jūsu personas datu apstrādi kā datu apstrādātājs un rīkojamies jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja
uzdevumā. Jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs apstrādā jūsu personas datus šādiem likumīgiem nolūkiem atbilstoši
piemērojamo Eiropas Savienības vai nacionālo �esību aktu prasībām:

lai nodrošinātu medicīnisko aprūpi, tostarp pastāvīgu ārstēšanu, uzraugot jūsu ierīci un jūsu veselības stāvokli, tādējādi
atvieglojot jūsu medicīniskās aprūpes nodrošināšanu;

lai sniegtu uzņēmumam Abbo� piekļuvi jūsu personas da�em, nodrošinot Pakalpojumu tehnisko atbalstu, tostarp
tehniskā un klīniskā atbalsta saņemšanu, piemēram, palīdzību sais�bā ar Pakalpojumu atkļūdošanu, jaunināšanu vai
problēmu novēršanu, vai arī datu interpretēšanu; kā arī

ciktāl to citādi pieprasa piemērojamie Eiropas Savienības vai nacionālie �esību ak�.

“VDAR” ir Vispārīgā datu aizsardzības regula (2016/679), kas ir saistoša visām ES dalībvals�m, savukārt Apvienotās
Karalistes (AK) gadījumā šis termins apzīmē AK 2018. gada Datu aizsardzības likumu; abi šie �esību ak� laiku pa laikam var �kt
grozī�.  Ja iepriekš esam minējuši kādu vals�, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tas ir izdarīts tādēļ, ka a�ecīgajā vals�
spēkā esošie �esību ak� ir ļo� līdzīgi VDAR vai gandrīz vienādi ar VDAR.
 
Datu pārsū�šana. Ar šo Pakalpojumu starpniecību savāk�e da� �ek pārsū�� uz Amerikas Savienotajām Vals�m un tur arī
uzglabā�. Ja pieprasāt tehnisko atbalstu, jūsu personas da� (tostarp ar veselību sais�tā informācija) ir pieejami mūsu a�ālās
aprūpes grupām �kai ASV vai Zviedrijā.  Jūsu personas da� �ks pārsū��, pamatojo�es uz ES standarta līguma klauzulām.  

Datu aizsardzības inspektors. Mūsu Eiropas datu aizsardzības inspektora kontak�nformācija un cita noderīga
kontak�nformācija ir pieejama vietnē www.eu-dpo@abbo�.com.
Jūsu �esības. Ja vēla�es īstenot kādas no savām �esībām, kas norādītas sadaļā ar nosaukumu +Kā atsevišķi lietotāji var
piekļūt personas da�em un koriģēt tos un jūsu �esības, un sazinā�es ar mums pa e-pastu, e-pasta ziņojuma tēmas rindiņā,
lūdzu, ieraks�et a�ecīgu norādi (piemēram, “Korekcijas pieprasījums” vai “Piekļuves pieprasījums” u�.). Mēs darīsim, ko
varēsim, lai uz visiem saprā�gajiem pieprasījumiem atbildētu savlaicīgi vai vismaz atbilstoši a�ecināmo �esību aktu prasībām.
Ja jums ir pretenzijas par to, kā Abbo� veic jūsu personas datu apstrādi, jums ir �esības iesniegt sūdzību vietējā datu
aizsardzības iestādē.
 
+Pārstāvji ES

Pacese�er, Inc. ir nozīmējis tālāk norādītos uzņēmumus kā pārstāvjus a�ecīgajās vals�s.
 

Valsts Pārstāvja nosaukums Pārstāvja adrese

Austrija,
Rumānija

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

Beļģija,
Luksemburga

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

Bulgārija, Čehija,
Islande, Horvā�ja,
Kipra, Latvija,
Malta, Slovākija,
Slovēnija

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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



Valsts Pārstāvja nosaukums Pārstāvja adrese

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

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

Grieķija Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company (firmas
nosaukums: Abbo� Medical Hellas
Ltd.) Grieķiski: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης un firmas nosaukums
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Ungārija Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (saīsinātais nosaukums: Abbo�
Medical K�.)

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

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

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

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

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

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

Polija Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

Zviedrija Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (biroja
adrese)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (juridiskā adrese)

 
+Apvienotā Karaliste

Saskaņā ar 2020. gada Eiropas Savienības izstāšanās aktu Eiropas Savienības �esību ak� turpinās a�ek�es uz Apvienoto
Karalis� līdz 2020. gada 31. decembrim. Mēs ieviesīsim atbilstošus līdzekļus, lai aizsargātu jūsu personas datus, kad tos
pārsūtām uz ASV.  Mūsu vietējais pārstāvis ir Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull,
B90 8AJ, Apvienotā Karaliste.
 
+Alžīrija, Čīle, Kolumbija, Maroka, Pakistāna, Panama, Paragvaja, Saūda Arābija, Trinidada un Tobago un Tunisija

Lai Abbo� vispārīgi varētu veikt jūsu personas datu apstrādi, ir nepieciešama jūsu piekrišana. Akceptējot šī Paziņojuma par
konfidencialitā� nosacījumus, jūs sniedzat piekrišanu savu personas datu apstrādei atbilstoši šajā dokumentā norādītajiem
nosacījumiem. Ja vēla�es dzēst savu Merlin.net kontu, varat to izdarīt, sazino�es ar savu veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju vai klīniku. Ņemiet vērā — ja izdzēsīsit savu kontu, mūsu rīcībā paliks apkopota un deiden�ficēta informācija, kā arī
mums var būt nepieciešams paturēt noteiktus personas datus, lai nodrošinātu atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām.

+Francija

Pacese�er, Inc. ir saņēmis ASIP Santé ser�fikātu a�ecībā uz personas veselības datu viesošanu, tostarp šādu ak�vitāšu
veikšanu:



1. fizisko vietu nodrošināšana un darbspējas uzturēšana, nodrošinot fizisko infrastruktūru veselības datu apstrādei
izmantojamajai informācijas sistēmai;

2. veselības datu apstrādei izmantojamās informācijas sistēmas fiziskās infrastruktūras nodrošināšana un darbspējas
uzturēšana;

3. informācijas sistēmas lietotņu mi�nāšanas pla�ormas nodrošināšana un darbspējas uzturēšana;

4. veselības datu apstrādei izmantojamās informācijas sistēmas virtuālās infrastruktūras nodrošināšana un darbspējas
uzturēšana;

5. veselības datus saturošās informācijas sistēmas administrēšana un darbināšana;

6. veselības datu saglabāšana.

Jūsu ārsts/klīnika ir jūsu personas datu pārzinis a�ecībā uz medicīniskās aprūpes nodrošināšanu.  Pacese�er, Inc. (St. Jude
Medical, LLC sais�tais uzņēmums un uzņēmumam Abbo� Laboratories, Inc. pilnīgi piederošs meitasuzņēmums), kura adrese ir
15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Amerikas Savienotās Vals�s, ir personas datu pārzinis, lai (1) nodrošinātu
jums šo Lietotni; (2) nodrošinātu atbils�bu ar likumu noteiktajām prasībām, tostarp prasībām, kas sais�tas ar medicīnisku
ierīču drošību, kvalitā� un uzlabošanu; kā arī, lai (3) veiktu izpē� pēc tam, kad personas da� ir deiden�ficē�, pseidonimizē�,
apkopo� un/vai anonimizē�, lai tos nevarētu izmantot jūsu iden�ficēšanai pēc vārda. Izpē� par saviem produk�em un
pakalpojumiem mēs veicam, lai izprastu, kā �e �ek lieto�, lai noskaidrotu to efek�vitā� un lai izmantotu tos pē�jumos par
pierādījumiem reālajā dzīvē. Plašāku informāciju ska�et sadaļās +Kā jūsu personas datus izmanto Abbo� pats, +Medicīnisko
ierīču un citas ar likumu noteiktās prasības, +Izpēte un +Personas datu paturēšana. Mūsu vietējais pārstāvis ir Abbo�
Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Francija.
 
+Japāna

Uzņēmumam Abbo� jūsu piekrišana ir nepieciešama, lai rīkotos ar jūsu “speciālajiem aprūpei nepieciešamajiem personas
da�em” (šajā Paziņojumā par konfidencialitā� dēvē� par informāciju, kas sais�ta ar veselību) un jūsu personas datu, tostarp
ar veselību sais�tās informācijas, pārsū�šanai jebkādai trešajai pusei, kas neatrodas Japānā (izņemot pārsū�šanu uz ES,
a�ecībā uz kuru Japānas valdība ir pieņēmusi lēmumu par atbils�bu). Pieņemot šo Paziņojumu par konfidencialitā� vai
piekrītot tam, jūs sniedzat piekrišanu savu personas datu, tostarp ar veselību sais�tās informācijas, apstrādei atbilstoši šajā
dokumentā norādītajiem nosacījumiem.  Savu piekrišanu jebkurā brīdī varat atsaukt, vēršo�es pie sava veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēja. Ņemiet vērā — ja atsauksit savu piekrišanu, �ks ietekmēta jūsu veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēja spēja a�āli pārraudzīt jūsu ierīci, kā arī var �kt ietekmēta jūsu terapija.  Ja atsauksit savu piekrišanu, Abbo� rīcībā
paliks apkopota un deiden�ficēta informācija, kā arī var būt nepieciešams paturēt noteiktus personas datus, lai nodrošinātu
atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām.

+Dienvidāfrika

Jums ir �esības iesniegt sūdzību Informācijas regulatoram par savu personas datu apstrādi, sūtot to rakstveidā uz: The
Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tālr.: 012 406 4818, Fakss: 086 500 3351,
inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Dienvidkoreja

Ja pieņemat šo Paziņojumu par konfidencialitā� vai piekrītat tam, �ek uzska�ts, ka esat informēts un sniedzat �ešu piekrišanu
visiem šajā paziņojumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja lietotājs vēl nav sasniedzis 14 gadu vecumu, aps�prinājumu sniedz
a�ecīgā lietotāja aizbildnis. Ja vēla�es dzēst savu Merlin.net kontu, varat to izdarīt, sazino�es ar savu veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzēju. Ņemiet vērā — ja izdzēsīsit savu kontu, mūsu rīcībā paliks apkopota un deiden�ficēta informācija, kā
arī mums var būt nepieciešams paturēt noteiktus personas datus, lai nodrošinātu atbils�bu piemērojamo �esību aktu
prasībām.

Šajā Paziņojumā par konfidencialitā� ir ietverta informācija par personas datu, tostarp arī informācijas, kas sais�ta ar veselību,
vākšanu, izmantošanu, nodrošināšanu trešajām pusēm, nodošanu trešajām pusēm apstrādes veikšanai un pārsū�šanu
starpvalstu mērogā, ko veic uzņēmums Pacese�er, Inc. sais�bā ar Lietotnes un Pakalpojumu nodrošināšanu. Visas tālāk
norādītās personas datu, tostarp ar veselību sais�tās informācijas, apstrādes kategorijas ir nepieciešamas Lietotnes un
Pakalpojumu nodrošināšanai. Līdz ar to, ja izvēlēsi�es nepiekrist šādai apstrādei, nevarēsit saņemt šo Lietotni un
Pakalpojumus.

Varat sniegt piekrišanu visām tālāk norādītajām piekrišanas kategorijām kopā, pieņemot šo Paziņojumu par konfidencialitā�
vai piekrītot tam.



(Nepieciešams) Piekrišana personas datu, tostarp ar veselību sais�tās informācijas, vākšanai un lietošanai, kā
apraks�ts sadaļās +Jūsu personas datu vākšana un apstrāde, +Abbo� piekļuve personas da�em, sniedzot
Pakalpojumus jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam, +Kā jūsu personas datus izmanto Abbo� pats,
+Medicīnisko ierīču un citas ar likumu noteiktās prasības, +Izpēte

(Nepieciešams) Piekrišana ar veselību sais�tās informācijas vākšanai un lietošanai, kā apraks�ts sadaļās +Jūsu
personas datu vākšana un apstrāde, +Abbo� piekļuve personas da�em, sniedzot Pakalpojumus jūsu veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējam, +Kā jūsu personas datus izmanto Abbo� pats, +Medicīnisko ierīču un citas ar
likumu noteiktās prasības, +Izpēte

(Nepieciešams) Piekrišana veselības datu (sensi�vu datu) sū�šanai pāri robežām un nodrošināšanai trešajām pusēm,
kā apraks�ts sadaļās +Datu glabāšana, +Kā mēs izpaužam personas datus, +Personas datu sū�šana pāri robežām

Savu piekrišanu jebkurā brīdī varat atsaukt, vēršo�es pie sava veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja. Ņemiet vērā — ja
atsauksit savu piekrišanu, �ks ietekmēta jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja spēja a�āli pārraudzīt jūsu ierīci, kā arī
var �kt ietekmēta jūsu terapija.  Ja atsauksit savu piekrišanu, Abbo� rīcībā paliks apkopota un deiden�ficēta informācija, kā arī
var būt nepieciešams paturēt noteiktus personas datus, lai nodrošinātu atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām.

+Ukraina

Abbo� ir nepieciešama jūsu piekrišana jūsu personas datu apstrādei, izņemot gadījumus, kad mums tā ir jāveic, lai
nodrošinātu atbils�bu piemērojamo �esību aktu prasībām, kā norādīts sadaļā +Medicīnisko ierīču un citas ar likumu
noteiktās prasības. Akceptējot šī Paziņojuma par konfidencialitā� nosacījumus, jūs sniedzat piekrišanu savu personas datu
apstrādei atbilstoši šajā dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Ja vēla�es izdzēst savu informāciju no Merlin.net, to var
izdarīt, sazino�es ar savu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju vai klīniku. Ņemiet vērā — ja lūdzat savam veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējam vai klīnikai izdzēst jūsu informāciju no Merlin.net, mūsu rīcībā paliks apkopota un
deiden�ficēta informācija, kā arī mums var būt nepieciešams paturēt noteiktus personas datus, lai nodrošinātu atbils�bu
piemērojamo �esību aktu prasībām.
 

PAZIŅOJUMA PAR KONFIDENCIALITĀTI BEIGAS — ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR KONFIDENCIALITĀTI NOLŪKS IR INFORMĒT
JŪS PAR TO, KĀ ABBOTT IZMANTO UN APSTRĀDĀ JŪSU PERSONAS DATUS.  TAS NAV UZSKATĀMS PAR LĪGUMU UN
NEIETILPST SEKOJOŠAJĀ GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMĀ.

 

myMerlinTM mobilā lietotne

GALALIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS
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Ņemiet vērā, ka šajā Līgumā ietvertajiem virsraks�em ir �kai informa�vs raksturs un �e neierobežo, nedefinē un pilnībā
neizskaidro a�ecīgās sadaļas.
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1. Ievads

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo Galalietotāja licences līgumu (“Līgums”), pirms piekrītat tā nosacījumiem un instalējat
myMerlinTM lietotni (“Lietotne”).  Lietotne izveido savienojumu un pārsūta datus no jūsu ievietojamā sirds monitora jeb ICM
(Insertable Cardiac Monitor) uz Merlin.net™ pacientu aprūpes �klu jeb PCN (Pa�ent Care Network) (“Pakalpojumi”).  Ar šo
Lietotni da� �ek pārsū�� uz Amerikas Savienotajām Vals�m un tur arī uzglabā�.

Lai izmantotu šo Lietotni, jums ir jāpiekrīt šī Līguma nosacījumiem. NOKLIKŠĶINOT UZ POGAS “AKCEPTĒT”, JŪS PIEKRĪTAT ŠĪ
LĪGUMA NOSACĪJUMIEM.  JA NEPIEKRITĪSIET ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMIEM, LIETOTNE JUMS NETIKS LICENCĒTA UN JŪS
NEDRĪKSTĒSIET TO IZMANTOT (VAI MĒĢINĀT IZMANTOT).

PIEKRĪTOT ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMIEM UN IZMANTOJOT ŠO LIETOTNI, JŪS APLIECINĀT, KA ESAT PILNGADĪGA PERSONA UN
JUMS IR TIESĪBAS SLĒGT ŠO LĪGUMU, KĀ ARĪ KA SLĒDZAT LĪGUMU SAVĀ VĀRDĀ VAI CITAS PERSONAS VĀRDĀ, ATTIECĪBĀ UZ
KURU JUMS IR ATBILSTOŠS PILNVAROJUMS UZŅEMTIES LĪGUMSAISTĪBAS ŠĪS PERSONAS VĀRDĀ. VECĀKIEM VAI
AIZBILDŅIEM IR JĀIZLASA ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMI, JA LIETOTNI IZMANTOS VIŅU APGĀDĪBĀ ESOŠS BĒRNS.

JA ESAT FIZISKA PERSONA, KAS LIETOTNI INSTALĒ, IZMANTO VAI CITĀDI PIEKĻŪST ŠAI LIETOTNEI JEBKĀDA UZŅĒMUMA,
PARTNERĪBAS VAI CITAS ENTĪTIJAS (“ORGANIZĀCIJA”) VĀRDĀ, AR KURU ESAT SAISTĪTS, JŪS SLĒDZAT ŠO LĪGUMU GAN SAVĀ,
GAN ATTIECĪGĀS ORGANIZĀCIJAS VĀRDĀ, UN JŪS APLIECINĀT UN GARANTĒJAT, KA JUMS IR ATBILSTOŠAS PILNVARAS
UZŅEMTIES LĪGUMSAISTĪBAS ATTIECĪGĀS ORGANIZĀCIJAS VĀRDĀ. 

Šajā Līgumā izmanto�e termini “jūs”, “jūsu” vai “lietotājs” a�ecas gan uz fizisko personu, kas izmanto Lietotni, gan (ja
piemērojams) uz šādu organizāciju. 

IZLASIET ARĪ INFORMĀCIJU PAR (A) ATBILDĪBAS IZŅĒMUMIEM UN IEROBEŽOJUMIEM 6., 7. UN 22. SADAĻĀ UN
(B) GARANTIJU ATRUNĀM 21. SADAĻĀ. ŠAJĀS SADAĻĀS IETVERTIE NOSACĪJUMI IEROBEŽO JŪSU TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS
LĪDZEKĻUS UN MŪSU ATBILDĪBU.



Šis Līgums ir juridiski saistošs starp jums un uzņēmumu Abbo� par šīs Lietotnes izmantošanu.  Šis Līgums ietver tālāk
uzskai�to.

Lietotnes instalēšana un lietošana (tostarp ar to sais��e atjauninājumi, jauninājumi, kļūdu labojumi vai to
modificētās versijas) Mobilajā ierīcē.

Jebkādas rokasgrāmatas, instrukcijas, apraks�, specifikācijas vai ci� materiāli papīra vai elektroniskā formātā, ko
nodrošina uzņēmums Abbo� (“Dokumentācija”) un kuros ir apraks�ta Lietotnes izmantošana vai ar to sais�tā
informācija.

Akceptējot un izmantojot šo Lietotni Mobilajā ierīcē, jūs piekrītat, ka (a) jūsu lietošana ir sais�ta ar Lietotnes novērtēšanu
un/vai tās klīnisku izmantošanu ar savu ICM; (b) ja Lietotni izmantojat klīniskos nolūkos, jūsu veselības aprūpes
pakalpojumu sniedzējs jums ir nozīmējis ICM.  Lietotne ir paredzēta lietošanai �kai ar uzņēmuma Abbo� ICM.

Šajā Lietotnē pieejamie Da� vai arī Da�, kuriem var piekļūt, izmantojot šo Lietotni, var saturēt tehniskas neprecizitātes vai
drukas kļūdas. Šī Lietotne var �kt mainīta vai atjaunināta bez brīdinājuma. Mēs varam mainīt šo Līgumu jebkurā laikā, par to
paziņojot kārtējā Lietotnes izmantošanas reizē. Jums �ks sniegta iespēja piekrist izmaiņām.

2. Galvenie Līgumā lieto�e termini

Tālāk norādītajiem šajā Līgumā izmantotajiem terminiem ir šeit definētā nozīme.

Lietotne. Šī myMerlinTM mobilā lietotne regulāri saņem un pārsūta datus no jūsu ICM, un jūs varat manuāli nosū�t datus no
sava ICM uz Merlin.net™ pacientu aprūpes �kla a�ālās uzraudzīšanas sistēmu. 

Da�. Jūsu personas da�, tostarp veselības da�, un visa cita informācija, kas ir pieejama, izmantojot Lietotni, vai kas atrodas
Lietotnē, tostarp informācija, ko jūs ievadāt Lietotnē, noteikta informācija, kas ir sais�ta ar ICM vai kuru vāc ICM, �ek rādīta
Lietotnē vai �ek pārsū�ta ar Lietotnes starpniecību, un noteikta informācija par jūsu Mobilo ierīci.

Mobilā ierīce. Viedtālrunis vai porta�va ierīce, kas pieder jums vai ko jūsu lietošanai ir nodrošinājusi jūsu klīnika un/vai
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, vai ko nodrošina uzņēmums Abbo� vai kas �ek nodrošināta Abbo� vārdā, un �ek
izmantota, lai instalētu un izmantotu Lietotni (piemēram, Apple‡ iPhone‡ mobilā digitālā ierīce vai Samsung‡ Galaxy‡ mobilā
digitālā ierīce).

Lietotājs, jūs un/vai jūsu. Jebkurš atsevišķs Lietotnes lietotājs ar uzņēmuma Abbo� ražojuma ICM.

Mēs, mūs, mūsu un/vai Abbo�. Pacese�er, Inc., uzņēmumam Abbo� Laboratories pilnīgi piederošs meitasuzņēmums. Ar
vārdiem “mēs”, “mūs” un “mūsu” var apzīmēt arī Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC un Abbo� sais�tos uzņēmumus,
tostarp jūsu vietējo Abbo� sais�to uzņēmumu, kā arī Merlin.net™ pacientu aprūpes �kla jeb PCN tehniskā atbalsta centrus,
ciktāl �e palīdz sniegt Pakalpojumus. Nekas definīcijā “mēs, mūs un mūsu” nav interpretējams tā, lai jūsu vietējo Abbo�
sais�to uzņēmumu vai jebkuru citu Abbo� sais�to uzņēmumu ietvertu kā šī Līguma līgumslēdzēja pusi vai puses. 

Informācija, kas tekstā uzskai�ta aiz tādiem vārdiem kā “tostarp”, “ietver”, “it īpaši”, “piemēram”, ir jāuzskata par ilustra�vu,
un tā neierobežo sais�to vispārējo terminu vispārīgumu.

3. Jūsu personas da�

UZ JŪSU LIETOTNES UN PAKALPOJUMU IZMANTOŠANU ATTIECAS ARĪ LIETOTNES KONFIDENCIALITĀTES PAZIŅOJUMS, KURĀ IR
PASKAIDROTS, KĀ MĒS APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS, TOSTARP AR VESELĪBU SAISTĪTO INFORMĀCIJU, KO JŪS MUMS
SNIEDZAT, IZMANTOJOT LIETOTNI.

Lietotājiem Eiropas ekonomikas zonā (EEZ), Apvienotajā Karalistē (AK), Meksikā un Šveicē. Jūsu klīnika un/vai veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir jūsu personas datu, tostarp ar veselību sais�tās informācijas, pārzinis un pārzina datus, kas
�ek pārsū��, izmantojot Lietotni un Pakalpojumus. Lai saņemtu informāciju par a�ecīgo konfidencialitātes poli�ku un to, kā
�ek veikta jūsu personas informācijas apstrāde, vērsie�es pie savas klīnikas un/vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja.
Informācija par to, kā uzņēmums Abbo� apstrādā jūsu datus, ir atrodama mūsu Lietotnes konfidencialitātes paziņojumā.

Uzņēmums Abbo� ir arī jūsu personas informācijas, tostarp ar veselību sais�to datu, pārzinis noteik�em un ierobežo�em
apstrādes nolūkiem, kā apraks�ts mūsu Lietotnes konfidencialitātes paziņojumā. Izmantojot Lietotni, no jums �ek pieprasīta
skaidra piekrišana kā juridiskais pamats, lai Abbo� varētu deiden�ficēt, pseidonimizēt, apkopot un/vai anonimizēt jūsu
personas datus datu analīzes veikšanai. Gadījumos, kad jums ir lūgts sniegt piekrišanu jūsu personas informācijas apstrādei,



varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, sazino�es ar mums. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību,
pamatojo�es uz jūsu piekrišanu pirms atsaukšanas. Lūdzam ņemt vērā arī to, ka, atsaucot piekrišanu, uzņēmums Abbo�
pārtrauks apstrādāt �kai to jūsu personas informāciju, kas a�ecas uz piekrišanas atsaukšanu. Uzņēmums Abbo� joprojām
apstrādās personas informāciju, ja to pieprasa līgumiskas vai citas juridiskas sais�bas, piemēram, lai darbotos saskaņā ar
�esisko regulējumu a�ecībā uz medicīnas ierīcēm EEZ, Apvienotajā Karalistē, Šveicē vai jebkurā citā piemērojamā jurisdikcijā.

4. Pama�nformācija par Lietotni un Merlin.net™ PCN

Abbo� ir jūsu ICM ražotājs. Abbo� ir izstrādājis Lietotni, un uzņēmumam ir atbilstošās pilnvaras un/vai reģistrācijas, kur to
pieprasa piemērojamie �esību ak�.

Izmantojot Lietotni, jūsu ICM vākto informāciju var ātri un automā�ski pārsū�t, un šo informāciju var augšupielādēt privātajā
un drošajā datubāzē.  Izmantojot Merlin.net™ PCN, jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs var redzēt, kad jūsu sirds
sāk pukstēt citādi.  Izmantojot Lietotni, varat arī piefiksēt pats savus simptomus, kad kaut kas nešķiet pareizi, piemēram, kad
jūta�es apreibis vai savārdzis, kad ir elpas trūkums, sirds ietrīcas vai sitas ļo� ātri.  Jūsu sirdsdarbības datus Lietotne
automā�ski nosūta uz klīniku atkarībā no jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja norādītajiem iesta�jumiem. 
Izmantojot Lietotni, jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs var uzraudzīt jūsu sirdsdarbību un simptomus un var
modificēt jūsu ārstēšanu a�ālinā�, bez nepieciešamības jums ieras�es klīnikā personīgi.  Jūsu Mobilajai ierīcei vienmēr ir

jābūt savienotai ar WiFi vai mobilo datu �klu, un jums ir jānodrošina, ka Bluetooth®
[1]

 bezvadu tehnoloģija vienmēr ir
“Ieslēgta”, lai jūsu ICM un Lietotne būtu savieno� pārī un sazinātos, un jums šī Lietotne ir jāizmanto, lai jūsu veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējs varētu a�āli uzraudzīt jūsu sirdsdarbību.

 

5. Reģistrācija Lietotnes izmantošanai

Lai reģistrētos, jums Lietotnē ir jāievada noteik� personas da�, tostarp dzimšanas datums un ICM sērijas numurs, izmantojot
Lietotnes ekrānu, un informācija no jūsu Merlin.net™ pacientu aprūpes �kla jeb PCN pacienta profila, pro�, jūsu e-pasta
adrese un tālruņa numurs (“Reģistrācijas informācija”).  Visām turpmākajām reizēm, kad Lietotni savienojat pārī ar savu ICM,
piemēram, ja iegādāja�es jaunu viedtālruni, jums, iespējams, ir jāsaņem autorizācijas kods un Lietotne jāsavieno pārī ar savu
ICM, lai Lietotni atkal varētu izmantot.  Reģistrējo�es mūsu pakalpojumiem, jūs piekrītat sniegt precīzu un pilnīgu informāciju.
Jūs atzīstat un piekrītat, ka Lietotne ir izstrādāta un paredzēta personiskai individuālai lietošanai.  Jums ir nekavējo�es
jāinformē mūs, ja konstatējat drošības negadījumu vai pārkāpumu, kas ietekmē jūsu Lietotnes kontu, tostarp, ja uzskatāt, ka
jūsu Reģistrācijas informācija varētu būt apdraudēta.

6. Ne�ek nodrošinā� medicīniska rakstura padomi

NE LIETOTNE, NE CITI PAKALPOJUMI, KAS PIEEJAMI, IZMANTOJOT LIETOTNI, NAV PACIENTU VESELĪBAS APRŪPES
PAKALPOJUMI. LIETOTĀJIEM IR JĀAPZINĀS, KA LIETOTNE IR INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAS PAKALPOJUMS, LAI VESELĪBAS
APRŪPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS VARĒTU UZRAUDZĪT ICM.  LIETOTNE NAV PAREDZĒTA KĀ PROFESIONĀLU MEDICĪNISKU
KONSULTĀCIJU AIZSTĀJĒJS, UN UZŅĒMUMS ABBOTT NAV VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS VAI PIEGĀDĀTĀJS,
IZMANTOJOT LIETOTNI. PERSONĀM VIENMĒR IR JĀVĒRŠAS PIE SAVA KVALIFICĒTĀ VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJA, JA RADUŠIES JEBKĀDI JAUTĀJUMI SAISTĪBĀ AR VESELĪBAS STĀVOKLI, TOSTARP AR VISIEM JAUTĀJUMIEM VAI
BAŽĀM SAISTĪBĀ AR SIRDS STĀVOKLI.  JŪS NEDRĪKSTAT IGNORĒT PROFESIONĀLU MEDICĪNISKU KONSULTĀCIJU VAI
KAVĒTIES VĒRSTIES PĒC MEDICĪNISKAS KONSULTĀCIJAS LIETOTNĒ PĀRSŪTĪTO VAI IETVERTO DATU VAI JEBKĀDAS CITAS
INFORMĀCIJAS DĒĻ. Ja jūsu rādījumi ir neparas� vai ja jūsu veselības stāvoklis mainās sais�bā ar sirdsdarbību vai kā citādi,
jums ir jāievēro jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja sniegtās individuālās vadlīnijas. 

MĒS NESNIEDZAM LIETOTĀJIEM MEDICĪNISKA RAKSTURA PADOMUS VAI APRŪPI. JA PASTĀV AIZDOMAS, KA JUMS
NEPIECIEŠAMA NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA, SAZINIETIES AR VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU PA
TĀLRUNI VAI IZSAUCIET NEATLIEKAMO MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU. UZŅĒMUMS ABBOTT NAV ATBILDĪGS PAR PERSONAS
VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJA INFORMĒŠANU PAR JEBKĀDĀM IZMAIŅĀM JŪSU RĀDĪJUMOS.  Mūsu
tehniskā atbalsta dienests nav kvalificēts vai pilnvarots sniegt jums informāciju par jebkādu Lietotnē pieejamo vai ar tās
palīdzību pārsū�to Datu saturu, nozīmi vai iespējamām sekām.

Lietotne ir izstrādāta, lai palīdzētu personām un viņu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam labāk pārvaldīt pacienta
sirdsdarbību, izmantojot informāciju, analīzi un saziņu. Jūsu Datu nodošana, atsauksmju sniegšana, kā arī testēšanas un
ārstēšanas iespēju apspriešana un ieteikšana ir pilnībā jūsu atbildība. Uzņēmums Abbo� neiesaka un neaps�prina nekādus
konkrētus testus, izstrādājumus, procedūras vai atzinumus.  JA IZLEMJAT RĪKOTIES, PAMATOJOTIES UZ JEBKĀDU INFORMĀCIJU,



KAS TIEK NOSŪTĪTA UZ LIETOTNI VAI SAGLABĀTA LIETOTNĒ, VAI JEBKĀDU INFORMĀCIJU, KAS TIEK SAŅEMTA NO ABBOTT
DARBINIEKIEM, PĀRSTĀVJIEM VAI MŪSU PIEGĀDĀTĀJIEM, PAR ŠO LĒMUMU ATBILDAT TIKAI JŪS.

LIETOTĀJIEM EIROPAS EKONOMIKAS ZONĀ, APVIENOTAJĀ KARALISTĒ UN ŠVEICĒ.  INFORMĀCIJA, KAS JUMS IR PIEEJAMA,
IZMANTOJOT LIETOTNI, NAV ELEKTRONISKS MEDICĪNISKS IERAKSTS.  JA UZSKATĀT PAR NEPIECIEŠAMU, TIKAI PĒC SAVIEM
IESKATIEM, SAVAM MEDICĪNISKAJAM IERAKSTAM PIEVIENOT KAUT KO NO LIETOTNĒ VĀKTĀS INFORMĀCIJAS, VARAT IEGŪT ŠĪS
INFORMĀCIJAS KOPIJAS, KO PIEVIENOT SAVIEM MEDICĪNISKAJIEM IERAKSTIEM, TO IZDRUKĀJOT.

7. Trešo pušu izstrādājumu lietošana

Lūdzu, ņemiet vērā, ka trešās puses var piedāvāt neaps�prinātus pakalpojumus, programmatūru un mobilās lietotnes un
apalvot, ka �e ir saderīgi ar Lietotni un/vai jūsu ICM, taču uzņēmums Abbo� tos nav aps�prinājis šādai lietošanai. ABBOTT
NEIESAKA IZMANTOT LIETOTNI VAI JŪSU ICM KOPĀ AR NEAPSTIPRINĀTIEM TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMIEM. ŠĀDAS RĪCĪBAS
GADĪJUMĀ RISKU UZŅEMATIES JŪS.  UZŅĒMUMS ABBOTT NEKONTROLĒ NEAPSTIPRINĀTUS TREŠO PUŠU IZSTRĀDĀJUMUS;
UZŅĒMUMS ABBOTT NAV ATBILDĪGS PAR ŠIEM IZSTRĀDĀJUMIEM UN NEGALVO PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU DERĪGUMU,
PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI STATUSU, UN NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDĀM PRETENZIJĀM SAISTĪBĀ AR TO, UN TAM NAV
NEKĀDU SAISTĪBU ATTIECĪBĀ UZ NEAPSTIPRINĀTIEM TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNI VAI CITU
IZSTRĀDĀJUMU.

 

8. Īpašum�esības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka uzņēmumam Abbo�, tā sais�tajiem uzņēmumiem, piegādātājiem vai licences devējiem pieder vai
�e licencē visas likumīgās �esības, īpašum�esības un intereses uz visiem Lietotnes aspek�em, Dokumentāciju un jebkuras
ietvertas uzlabotas, atjauninātas, jauninātas, modificētas, pielāgotas vai papildu tās daļas, tostarp, bet ne �kai, grafiku,
lietotāja interfeisu, skrip�em un programmatūru, kas �ek izmantota Lietotnes ieviešanai, un jebkuru programmatūru vai
dokumen�em, kas jums snieg� kā Lietotnes daļa un/vai sais�bā ar Lietotni, tostarp visām a�ecīgajām Intelektuālā īpašuma
�esībām, neatkarīgi no tā, vai tās ir reģistrētas vai ne, un neatkarīgi no tā, kur pasaulē tās pastāv. Šajā Līgumā “Intelektuālā
īpašuma �esības” ir visas autor�esības, paten�, komercnoslēpumi, �rdzniecības noformējumi, preču zīmes, �esības uz
izskatu, reputācija, �esības uz dizainparaugiem, tehnoloģijām, mākslas darbiem, �esības uz datora programmatūru (tostarp
pirmkodu), datubāzi un līdzīgas vai līdzvēr�gas �esības vai aizsardzības veidi, kas pastāv vai pastāvēs tagad vai nākotnē
jebkādos datu nesējos, kas tagad zināmi vai turpmāk �ks izgudro�, jebkurā pasaules daļā. Jūs piekrītat a�urē�es no jebkādas
rīcības, kas mazinātu šādas �esības vai liktu tās apšaubīt.

Turklāt jūs piekrītat, ka Lietotnē ir ietverta patentēta un konfidenciāla informācija (tostarp programmatūras kods), ko aizsargā
piemērojamās intelektuālā īpašuma �esības un ci� likumi, tostarp, bet ne �kai, autor�esības.  Jūs piekrītat, ka neizmantosiet
šādu patentētu informāciju vai materiālus nekādā veidā, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri atļauts saskaņā ar šo Līgumu.
Nevienu Lietotnes daļu nedrīkst pavairot nekādā formā vai veidā, izņemot gadījumus, kad tas ir skaidri atļauts šajā Līgumā vai
kad to atļauj piemērojamie �esību ak�, un jūs nedrīkstat noņemt nekādu izstrādājuma iden�fikāciju, autor�esību paziņojumus
vai īpašum�esību ierobežojumus. Lietotnes nesankcionēta kopēšana vai šajā Līgumā noteikto ierobežojumu neievērošana (vai
cits šeit piešķirtās licences pārkāpums) izraisa automā�sku šī Līguma izbeigšanu, un jūs piekrītat, ka tas radīs tūlītēju,
neatgriezenisku kaitējumu uzņēmumam Abbo�, tā sais�tajiem uzņēmumiem un/vai licences devējiem, kura atlīdzināšana
naudas izteiksmē būs neatbilstošs līdzeklis un ka �esas priekšraksts šāda pārkāpuma gadījumā būs atbilstošs līdzeklis. 
Lietotājiem Vācijā.  Iepriekš minētais neietekmē jūsu �esības pierādīt, ka kaitējums nav nodarīts. Daži no iepriekš minētajiem
nosacījumiem dažās vals�s/štatos/provincēs/jurisdikcijās var būt neefek�vi, tāpēc iepriekš minē�e apliecinājumi un
nosacījumi var uz jums nea�ek�es pilnībā.  Lietotājiem Alžīrijā.  Neatļauta Lietotnes kopēšana vai šajā Līgumā noteikto
ierobežojumu neievērošana (vai cits šeit piešķirtās licences pārkāpums) izraisa automā�sku šī Līguma izbeigšanu pēc tam, kad
ir beidzies iepriekšēja brīdinājuma piecu dienu termiņš, izņemot gadījumus, kad šajā piecu dienu laikā a�ecīgo pārkāpumu
novēršat.

Lietotnes struktūra, organizācija un kods ir uzņēmuma Abbo�, tā sais�to uzņēmumu un/vai licences devēju vēr�gie
komercnoslēpumi un konfidenciālā informācija. Jūs nedrīkstat noņemt no Lietotnes nekādu izstrādājuma iden�fikāciju,
autor�esību paziņojumus vai īpašum�esību ierobežojumus. Jūs atzīstat, ka jums nav �esību piekļūt šai Lietotnei pirmkoda
formā.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ un Merlin.net™, un sais�tās zīmolu zīmes ir preču zīmes, kas pieder uzņēmumam
Pacese�er, Inc. dažādās jurisdikcijās (“Abbo� preču zīmes”).  Jebkura un visa nemateriālā vēr�ba, kas iegūta, izmantojot
uzņēmuma Abbo� preču zīmes saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, �ek a�ecināta �kai uz Pacese�er, Inc. Citas trešo pušu
preču zīmes, kas iekļautas vai kurām piekļūts Lietotnes lietošanas laikā, ir to a�ecīgo īpašnieku preču zīmes, un visa



nemateriālā vēr�ba, kas sais�ta ar šādām preču zīmēm, �ek a�ecināta uz konkrētajiem preču zīmju īpašniekiem.  Jums ne�ek
piešķirta licence vai �esības, ne �ešas, ne ne�ešas, a�ecībā uz jebkuru no iepriekš minētajām preču zīmēm, un jūs piekrītat,
ka nenoņemsiet, neaizklāsiet vai nemainīsiet nekādus īpašum�esību paziņojumus (tostarp paziņojumus par preču zīmēm un
autor�esībām), kas var �kt pievieno� vai ietver� Lietotnē vai Merlin.net™ PCN.  Bez iepriekšējas raks�skas uzņēmuma Abbo�
atļaujas nedrīkst izmantot nevienu uzņēmuma Abbo� preču zīmi, �rdzniecības nosaukumu vai ārējo noformējumu, izņemot
gadījumus, kad tas nepieciešams, lai iden�ficētu uzņēmuma izstrādājumu vai pakalpojumus. Uzņēmums Abbo�, tā sais��e
uzņēmumi, piegādātāji un licences devēji patur visas �esības, kas jums nav �eši piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu. 

Lietotnes daļās var būt ietverts trešo pušu nodrošināts materiāls, kuram pastāv Intelektuālā īpašuma �esības. Šādu trešo pušu
materiālu licenciāri saglabā visas savas a�ecīgās �esības, īpašum�esības un intereses uz šādiem trešo pušu materiāliem un
visām to kopijām, tostarp, bet ne �kai, uz jebkurām un visām Intelektuālā īpašuma �esībām.  Ar šo jūs atzīstat šīs trešās puses
materiāla un sais�to �esību izmantošanu, izņemot un �kai �ktāl, ciktāl iepriekš minētais aps�prinājums nav spēkā noteiktās
vals�s/štatos/provincēs/jurisdikcijās.

Neatkarīgi no iespējami pretējā, uzņēmums Abbo� nenodod lietotājam nekādas īpašum�esības vai intelektuālā īpašuma
�esības Lietotnē, Dokumentācijā vai jebkurā citā tehnoloģijā, informācijā vai materiālos, kā arī starp pusēm, Abbo�, tā sais��e
uzņēmumi un licenciāri saglabā ekskluzīvas īpašum�esības uz visām �esībām, īpašum�esībām un interesēm visos Lietotnes
aspektos, Dokumentācijā un visās citās tehnoloģijās, informācijā un materiālos, kā arī visās to kopijās vai modifikācijās
(neatkarīgi no izgatavotāja vai izgatavošanas laika), tostarp, bet ne �kai, uz visām un jebkuru no visām iepriekš minētajām
Intelektuālā īpašuma �esībām. 

9. Licences piešķiršana un tvērums

Jūs drīkstat lejupielādēt šo Lietotni Mobilajā ierīcē, lai ska�tu, izmantotu un rādītu šo Lietotni un Pakalpojumus �kai ar nolūku
novērtēt tās iespējamo lietojumu un tās lietojumu kopā ar jūsu ICM.  Šo Lietotni uzņēmums Abbo� jums ir licencējis, bet nav
pārdevis. Saskaņā ar jūsu atbils�bu šim Līgumam un �kai �k ilgi, kamēr uzņēmums Abbo� ir atļāvis jums izmantot Lietotni, ar
šo mēs jums piešķiram (ierobežotas, neekskluzīvas, atsaucamas, nenododamas, nepiešķiramas un neapakšlicencējamas)
�esības instalēt un izmantot Lietotni Mobilajā ierīcē �kai jūsu personīgai, nekomerciālai lietošanai (tālāk tekstā — “Licence”). 
Ja neizpildāt kādu no šī Līguma noteikumiem vai nosacījumiem, jums nekavējo�es jāpārtrauc izmantot Lietotni un jānoņem
(t. i., jāa�nstalē un jādzēš) tā no savas Mobilās ierīces.

Šeit piešķirtā Licence nepiešķir īpašum�esības, intereses vai intelektuālā īpašuma �esības. Jūs atzīstat, ka neiegūstat nekādas
īpašum�esības vai paten�esības, vai intereses a�ecībā uz Lietotni, Dokumentāciju, ietvertajām Intelektuālā īpašuma
�esībām vai jebkuru citu tehnoloģiju, informāciju vai materiāliem. No jebkādas nemateriālās vēr�bas ieguves, izmantojot
Intelektuālā īpašuma �esības saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, labumu gūst �kai uzņēmums Abbo�, tā sais��e uzņēmumi
un/vai licencētāji.

TIESĪBAS, KAS ŠEIT NAV SKAIDRI PIEŠĶIRTAS, PATUR UZŅĒMUMS ABBOTT, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, PIEGĀDĀTĀJI UN/VAI
LICENCĒTĀJI, izņemot �kai �ktāl, ciktāl iepriekš minētais nav spēkā noteiktās vals�s/štatos/provincēs/jurisdikcijās. Jūs piekrītat
lietot Lietotni �kai tā, kā tas ir skaidri atļauts šajā dokumentā. Lietotājiem Vācijā.  Iepriekš minētais nea�ecas uz lietotājiem
Vācijā, ciktāl to aizliedz Vācijā piemērojamie autor�esību likumi.

10. Licences ierobežojumi

Izņemot gadījumus, kas ir skaidri izklās�� šajos Līguma nosacījumos vai arī ko atļauj spēkā esošie vietējie �esību ak�, jūs
piekrītat:

a. neizmantot Lietotni jebkurā Mobilajā ierīcē, kura jums nepieder, kuru nekontrolējat vai kurai citādi nav piešķirta
likumīga piekļuve;

b. nepievienot Lietotni kādas trešās puses ICM bez šīs trešās puses piekrišanas;

c. nekopēt, nepavairot, atkārto� nepublicēt, neaugšupielādēt, nepublicēt vai citādi darīt pieejamu Lietotni vai
Dokumentāciju, vai jebkuru to daļu jebkādā formā internetā vai jebkādā citā veidā jebkurai citai personai;

d. neizīrēt, neiznomāt, neaizdot, netulkot, nenodot, neapvienot, nepielāgot, nemainīt vai nemodificēt Lietotni, kā arī
nepiešķirt Lietotnes apakšlicenci;

e. neveikt visas Lietotnes vai tās daļu izmaiņas vai modifikācijas un nepieļaut Lietotnes vai tās daļu kombinēšanu vai
iekļaušanu jebkādās citās programmās;

f. neveikt visas Lietotnes vai tās daļu izjaukšanu, dekompilāciju, dekonstruēšanu, dekodēšanu, kā arī neveidot
atvasinājumus un nemēģināt citādi iegūt vai pē�t tās pirmkodu vai projektēšanas dokumentāciju;



g. nepārdot, neiznomāt, neaizdot, nepiešķirt, nelicencēt, nepiešķirt apakšlicenci, neizpla�t vai kā citādi nodot �esības uz
Lietotni vai Dokumentāciju, izņemot gadījumus, kas skaidri paredzē� šajā Līgumā. Lietotni nedrīkst pārsū�t citam gala
lietotājam, un tā ir jāa�nstalē, ja Mobilā ierīce, kurā šī Lietotne ir ieinstalēta, �ek pārsū�ta citai personai. Da�, kurus
saglabājat vai pārsūtāt, izmantojot Lietotni, ir specifiski jums. Ja cits gala lietotājs vēlas izmantot Lietotni, viņam vai
viņai būtu jāveic Lietotnes lejupielāde �eši savā ierīcē un jāizveido jauns konts;

h. nenoņemt, nemodificēt un neaizsegt nekādas izstrādājuma iden�fikācijas, īpašum�esību ierobežojumu, autor�esību,
preču zīmju, pakalpojumu zīmju, devīžu vai citas norādes, kas �ek parādītas Lietotnes izmantošanas laikā;

i. nesniegt un citādi nepadarīt pieejamu visu Lietotni vai tās daļu (tostarp objektu un pirmkodu) nekādā formā nevienai
personai bez mūsu iepriekšējas raks�skas atļaujas;

j. neizmantot Lietotni jebkādiem komerciāliem mērķiem, tostarp komerciālai daļlaika lietošanai vai kā citādi, sniedzot
pakalpojumus trešajām pusēm;

k. nemēģināt apiet vai citādi atspējot mūsu īstenotos drošības vai datu aizsardzības pasākumus un neveikt nekādas
darbības, kas varētu citādi ietekmēt Lietotnes drošību; un

l. nepiekļūt nevienai Lietotnes daļai, neizmantot un nekopēt to, lai �eši vai ne�eši izstrādātu, reklamētu, izpla�tu,
pārdotu vai atbals�tu kādu izstrādājumu vai pakalpojumu, kas konkurē ar šo Lietotni.

11. Akceptējama lietojuma ierobežojumi

Sais�bā ar jūsu Lietotnes izmantošanu, jums ir pienākums:

1. nodrošināt visu ak�vizācijas un/vai sesijas kodu un paroļu konfidencialitā� un neatklāt tos citām personām;

2. neizmantot Lietotni nelikumīgā vai neatļautā veidā, nelikumīgiem mērķiem vai pretrunā ar šiem Līguma nosacījumiem;
neveikt krāpnieciskas vai ļaunprā�gas darbības, piemēram, uzlaušanu vai ļaunprā�ga koda, tostarp vīrusu vai kai�gu
datu, ievietošanu Lietotnē vai jebkurā operētājsistēmā;

3. neveikt augšupielādi, lejupielādi, nesū�t e-pasta ziņojumā, nepārsū�t, neglabāt vai citādi darīt pieejamus Datus vai
citu informāciju, kas ir nelikumīga, kai�ga, neatļauta, citādi nepieņemama vai aizskaroša a�ecība uz citas personas
privātumu, tostarp a�ecībā uz jebkuru personu, kas jaunāka par 18 gadiem, vai citu vecumu, ko vietējie �esību ak�
definē kā bērnu, ja vien jūs neesat šī bērna vecāks, aizbildnis vai pilnvarots aprūpētājs;

4. neizlik�es par kādu, kas neesat, vai maldinoši norādīt savu personību, savu vecumu, kā arī citādi maldinoši norādīt savu
sais�bu ar kādu personu vai neizmantot Lietotni, lai izveidotu savienojumu ar citas personas ICM vai lai vāktu Datus no
citas personas ICM. Uzņēmums Abbo� patur �esības noraidīt vai bloķēt jebkuru kontu vai e-pasta adresi, kas varētu
�kt uzska�ta par kāda uzdošanos par jums vai maldināšanu sais�bā ar jūsu iden�tā�, vai citas personas vārda vai
iden�tātes piesavināšanos, vai kas ir izmantota, lai nelikumīgi iegūtu cita lietotāja Datus;

5. nepārkāpt mūsu vai trešo pušu Intelektuālā īpašuma �esības (tostarp jebkura satura augšupielādi, kuru jums nav
�esību augšupielādēt), kā arī neizpaust nekādu konfidenciālu informāciju vai komercnoslēpumus, pārkāpjot
konfidencialitātes, nodarbinā�bas vai neizpaušanas līguma nosacījumus;

6. neizmantot Lietotni veidā, kas varētu bojāt, atspējot, pārslogot, vājināt vai kompromitēt mūsu sistēmas, tostarp
drošības sistēmu, vai varētu traucēt ci�em lietotājiem;

7. izmantot Lietotni, tostarp pārsū�t Datus, veidā, kas atbilst visu piemērojamo �esību aktu prasībām, tostarp sais�bā ar
uzmākšanos vai citu veidu civil�esību pārkāpumiem, datu aizsardzību, konfidencialitā� un medicīnisko datu slepenību;
un

8. nevākt un neizgūt nekādu informāciju vai datus no Lietotnes vai mūsu sistēmām (izņemot Datus), kā arī nemēģināt
atšifrēt jebkādas datu pārraides no vai uz mūsu serveriem neatkarīgi no tajos izmantotā pakalpojuma.

Ja Lietotnes izmantošana vai cita uzvedība �ši vai ne�ši apdraud uzņēmuma Abbo� spēju sniegt Pakalpojumus, uzņēmumam
Abbo� ir �esības īstenot visus pamatotos pasākumus, lai aizsargātu Lietotni, kas var ietvert piekļuves apturēšanu Lietotnei vai
jūsu Lietotnes konta darbības pārtraukšanu.   

12. Mobilo ierīču saderības prasības

Lai izmantotu šo Lietotni, ir nepieciešama mobilā ierīce:

ar Apple‡ iOS‡ v13.0 vai jaunāku operētājsistēmas versiju vai Google‡ Android‡ v9.0 vai jaunāku operētājsistēmas
versiju;

ar piekļuvi internetam (mobilais, Wi-Fi);



ar Bluetooth®1 4.0 bezvadu tehnoloģijas versiju vai jaunāku (pazīstama arī kā Bluetooth®1 zemas enerģijas bezvadu
tehnoloģija).

Lietotnes lietošanai Mobilajā ierīcē ir jāiespējo noteikta funkcionalitāte Mobilajā ierīcē, tostarp tālāk norādītās.

Lietotnes fona da�

Ieslēgta opcija “Atrašanās vietas atļauja vienmēr” (�kai Android ierīcēm)

Atļau� “Paziņojumi”

Iesakām arī iespējot automā�skos Lietotnes atjauninājumus vai atjauninājumu akceptēšanu

Lai iegūtu pilnu ieteikumu sarakstu par Mobilās ierīces funkcionalitā� un Lietotnes izmantošanu, ska�et Lietotnes
iesta�jumus.

13. Lietotnes atjauninājumi un jauninājumi

Laiku pa laikam Lietotnes atjauninājumi var būt pieejami, izmantojot lietotņu veikala pakalpojumu sniedzēju. Atkarībā no
atjauninājuma, iespējams, nevarēsiet izmantot Lietotni, kamēr nebūs lejupielādēta tās jaunākā versija un nebūs piekrists
jaunajiem lietošanas noteikumiem. Lai izmantotu Lietotnes versiju, kuru uzņēmums Abbo� ir noteicis kā jauninājumu,
vispirms jums ir jābūt licencētam izmantot sākotnējo Lietotni, kuru uzņēmums Abbo� ir noteicis kā piemērotu jaunināšanai. 
Pēc jaunināšanas jūs vairs nedrīkstat izmantot Lietotnes versiju, kas bija pamatā jūsu �esībām uz jaunināšanu, un jauninātā
programmatūra �ks uzska�ta par Lietotni, kas licencēta saskaņā ar šo Līgumu; ar nosacījumu, ka iepriekš minētais nea�ecas
uz lietotājiem Vācijā, ciktāl to aizliedz Vācijā piemērojamie autor�esību likumi. Šis Līgums a�ecas uz jebkuru un visiem
atjauninājumiem vai papildinājumiem katrai Lietotnes versijai, ja vien uzņēmums Abbo� kopā ar atjauninājumu vai
papildinājumu nenodrošina citus noteikumus. Ja pastāv pretrunas starp šo Līgumu un ci�em noteikumiem, kas snieg�
a�ecībā uz atjauninājumiem vai papildinājumiem, noteicošie ir šie ci� noteikumi. Šī 13. sadaļa neuzliek uzņēmumam Abbo�
par pienākumu nodrošināt jaunas funkcijas un funkcionalitā�, par ko uzņēmums Abbo� nosaka atsevišķu cenu, ne arī kādus
turpmākus izstrādājumus. 

14. Apliecinājumi

a. Šīs Līgums a�ecas uz Lietotni un visiem tās atjauninājumiem, izņemot gadījumus, kad uz šiem atjauninājumiem
a�ecas atsevišķi nosacījumi, un tādā gadījumā ir spēkā šie nosacījumi.

b. Ja lejupielādējat Lietotni no lietotņu veikala, jūs apliecināt, ka jums pieder Mobilā ierīce, kuru izmantojat, vai jūs esat
saņēmis atļauju no Mobilo ierīces īpašniekiem to lietot, lai piekļūtu Lietotnes kopijai un lejupielādētu to. Jums un
ierīču īpašniekiem pakalpojumu sniedzēji var piemērot maksu par piekļuvi internetam vai datu lietojumu šajās
Mobilajās ierīcēs. Jūs atzīstat atbildību saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem a�ecībā uz Lietotnes izmantošanu jebkurā
mobilajā ierīcē neatkarīgi no tā, vai esat šīs ierīces īpašnieks, kā arī apņema�es segt visas ar Lietotnes izmantošanu
sais�tās izmaksas un nodokļus.

c. Jūs piekrītat lejupielādēt un instalēt savā Mobilajā ierīcē mūsu publicēto jaunāko Lietotnes versiju.

d. Jūs esat atbildīgs par visas aparatūras iegādi, uzturēšanu un apmaksu, kā arī par visām telekomunikācijām un citām
piegādēm vai pakalpojumiem, ko nenodrošina uzņēmums Abbo� un kas ir nepieciešami, lai saņemtu, piekļūtu
Lietotnei vai to izmantotu.

e. Ja klīnikas speciālists vai veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ir nodrošinājis jums Mobilo ierīci, kurā ietverta
Lietotne, jūs aps�prināt un piekrītat, ka Mobilā ierīce paliek uzņēmuma Abbo� īpašumā un jūs nedrīkstat šo Mobilo
ierīci jebkādā veidā pārveidot, uzlabot vai mainīt.

f. Izmantojot šo Lietotni, jūs aps�prināt un piekrītat, ka Datu pārraide internetā nekad nav pilnībā konfidenciāla un
droša. Jūs saprotat, ka internetā pārsū�tos datus var lasīt vai pārtvert citas personas pat tad, ja ir īpaši norādīts, ka
a�ecīgā datu pārraide ir šifrēta.

g. Jūs atzīstat, ka Lietotne vai jebkura funkcija vai tās daļa var nebūt pieejama visās valodās vai visās vals�s, un Abbo�
neatspoguļo, ka Lietotne vai jebkura funkcija vai tās daļa ir piemērota vai pieejama lietošanai jebkurā konkrētā
atrašanās vietā.

15. Lietotnes konta dzēšana

Jebkurā laikā varat dzēst Lietotni, tas ir, a�nstalēt to. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs būs
izveidojis savu kontu Merlin.net™ pacientu aprūpes �klā jeb PCN, lai izveidotu jūsu individuālo pacienta profilu, un Lietotnes
dzēšana var neietekmēt jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja izveidoto kontu vai pacienta profilu.  Abbo� nav



atbildīgs par Lietotnē esošās informācijas saglabāšanu, uzglabāšanu vai dublēšanu.  Jūs esat vienīgais atbildīgais par jebkādas
informācijas, kuru vēla�es saglabāt, saglabāšanu, uzturēšanu, uzglabāšanu un dublēšanu (elektroniski un/vai papīra kopiju
formātā). Uzņēmums Abbo� nav atbildīgs par nesankcionētu piekļuvi jūsu informācijai, tās izmantošanu vai mainīšanu. Ja e-
pasta ziņojumā nosūtāt, dublējat, uzņemat Lietotnē ekrānuzņēmumu ar savu informāciju vai kā citādi kopīgojat savu personas
informāciju vai pārskatus ar trešajām pusēm, šī informācija var nebūt šifrēta, un Abbo� nevarēs pārvaldīt šīs informācijas
konfidencialitā� vai drošību. Jums ir jāveic pēc jūsu domām piemēro� pasākumi, lai aizsargātu šādas informācijas drošību. Ja
vien likumdošana nenosaka citādi, jūs piekrītat, ka jūsu Lietotnes konts nav nododams tālāk un ka jebkādas �esības uz Lietotni
vai jebkādu informāciju, kas �ek glabāta Lietotnē, izbeigsies jūsu nāves gadījumā.

Ja papildus Lietotnes dzēšanai vēla�es atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, ko veic Abbo�, lūdzu, izpildiet
norādījumus, kas snieg� šī Līguma 3. sadaļā.

16. Šī Līguma izmaiņas

Mēs varam laiku pa laikam mainīt šo Līgumu, paziņojot jums par šādām izmaiņām, izmantojot jebkādus saprā�gus līdzekļus,
tostarp parādot pārska�to Līgumu ekrānā nākamajā Lietotnes izmantošanas reizē un pieprasot jums izlasīt, skaidri sniegt
piekrišanu un piekrist izmaiņām, lai turpinātu Lietotnes izmantošanu. Ja piekrītat, šie noteikumi stājas spēkā nekavējo�es, bet
�e ne�ek piemēro� strīdiem starp jums un Abbo�, kas radušies pirms datuma, kad mēs publicējām pārska�to Līgumu, kurā
iekļautas šādas izmaiņas, vai kā citādi informējām jūs par šādām izmaiņām. Ja jūs atsakā�es pieņemt šādas izmaiņas, mums ir
�esības izbeigt šo Līgumu un pārtraukt jūsu Lietotnes izmantošanu.  Jūs piekrītat, ka uzņēmumam Abbo� nav atbildības
a�ecībā pret jums vai kādu trešo pusi par jebkādām izmaiņām vai Lietotnes pārtraukšanu.

Lietotājiem Vācijā. Startējot Lietotni, jūs �ksiet informēts par jebkādām izmaiņām šajā Līgumā.  Izmaiņas �ks uzska�tas par
jūsu pieņemtām, ja vien jūs neinformēsiet uzņēmumu Abbo� raks�ski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par kuru
lietošanu ir vienojies uzņēmums Abbo�. Mēs pievērsīsim jūsu uzmanību šim faktam, kad izmaiņas �ek paziņotas. Ja izlemjat
iebilst pret jebkādām izmaiņām, jums tas jāizdara sešu (6) nedēļu laikā pēc tam, kad esat saņēmis paziņojumu par izmaiņām. 

Lietotājiem Eiropas Ekonomikas zonā, Apvienotajā Karalistē un Šveicē. Piesako�es Lietotnē, jūs �ksiet informēts par
jebkādām izmaiņām šajā Līgumā. Izmaiņas �ks uzska�tas par jūsu pieņemtām, ja vien jūs neinformēsiet uzņēmumu Abbo�
raks�ski vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par kuru lietošanu ir vienojies uzņēmums Abbo�. Uzņēmums Abbo�
pievērsīs jūsu uzmanību šim faktam, kad izmaiņas �ek paziņotas.  Ja izlemjat iebilst pret jebkādām izmaiņām, jums tas jāizdara
sešu (6) nedēļu laikā pēc tam, kad esat saņēmis paziņojumu par izmaiņām. Iebildumu gadījumā uzņēmums Abbo� var
pārtraukt Lietotnes konta darbību, par to paziņojot četras (4) nedēļas iepriekš. Pretējā gadījumā šī 16. sadaļa nea�ecas uz
lietotājiem, kas atrodas EEZ, Apvienotajā Karalistē un Šveicē.

Lietotājiem Alžīrijā. Visas šajā 16. sadaļā minētās izmaiņas, kas a�ecas uz Līguma bū�skajiem elemen�em vai Pakalpojumu
īpašībām, stājas spēkā �kai pēc tam, kad ir pagājušas piecas dienas pēc mūsu iepriekšēja paziņojuma par izmaiņām un jūs esat
akceptējis šādas izmaiņas šajā paziņojuma periodā.

17. Lietotnes atbalsts

Ir pieejams bezmaksas tehniskais atbalsts, un mūsu pārstāvji pēc implantēšanas var ar jums sazinā�es, lai sniegtu ar Lietotni
sais�tus pakalpojumus, tostarp apmācību tās lietošanā, Lietotnes savienošanu pārī ar jūsu Mobilo ierīci un Lietotnes un
Mobilās ierīces pamata problēmu novēršanu.  Ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu varat arī sazinā�es �eši, ja ir
nepieciešams tehniskais atbalsts sais�bā ar Lietotni. 

Visi da�, komentāri vai materiāli, ko sniedzat, lai saņemtu Lietotnes atbalstu, tostarp atsauksmju da�, piemēram, jautājumi,
komentāri, ieteikumi vai tamlīdzīgi (“Atsauksmes”), ne�ek uzska�� par konfidenciāliem un tādiem, ko aizsargā īpašum�esības.
Uzņēmumam Abbo� a�ecībā uz šādām atsauksmēm nav nekāda pienākuma, un tam ir �esības bez ierobežojumiem pavairot,
izmantot, izpaust, izstādīt, demonstrēt, pārsū�t, veidot atvasinātus darbus un izpla�t atsauksmes ci�em, izņemot personas
informāciju, tostarp ar veselību sais�tus datus, kas var �kt iekļau� Atsauksmēs, bet uz ko a�ecas šī Līguma 19. sadaļa. Turklāt
uzņēmums Abbo� var brīvi izmantot jebkuru ideju, jēdzienu, zinā�bu vai paņēmienus, kas ietver� šādās Atsauksmēs,
jebkādiem mērķiem, tostarp tādu izstrādājumu, kuros ietvertas šādas Atsauksmes, izstrādei, ražošanai un �rdzniecībai.

18. Avāriju analīzes da�

Abbo� ziņo par Lietotnes avārijām vai noteiktām programmatūras kļūdām, lai mēs varētu sniegt Lietotnes atbalstu un Lietotni
uzlabot. Šīs ziņošanas iespējas ir iebūvētas Lietotnes programmatūrā. Ja parastas lietošanas laikā Lietotne avarē vai tai rodas
noteiktas pārraides kļūdas, noteiktu informāciju par šo incidentu Lietotne nosūta uzņēmumam Abbo�. Daļa informācijas, ko
uzņēmums Abbo� saņem, lai atrisinātu jebkuru(-as) ar Lietotni sais�tu(-as) problēmu(-as), var ietvert jūsu personas



informāciju vai arī to var sasais�t ar jūsu personas informāciju.  Ciktāl šāda informācija ir saņemta, uzņēmums Abbo� vienmēr
darbosies saskaņā ar piemērojamiem �esību ak�em.

19. Piekrišana datu pārsū�šanai

a. Mēs nepretendējam uz īpašum�esībām a�ecība uz �em Da�em, kurus pārsūtāt Pakalpojumiem, izmantojot Lietotni.
Atklājot mums savu personas informāciju, jūs piešķirat mums neekskluzīvu licenci bez autoratlīdzības, kas darbojas visā
pasaulē, izmantot, izpla�t, pavairot, modificēt, pielāgot, izveidot informāciju, publicēt un tulkot šādus datus, lai sniegtu
jums Pakalpojumus, tostarp lai uzturētu un uzlabotu Lietotnes un/vai Pakalpojumu kvalitā�.

b. Jūs piekrītat, ka šis Līgums ļauj mums izveidot, piekļūt, saglabāt un izmantot mūsu pašu nolūkiem, kā arī atklāt mūsu
sais�tajiem uzņēmumiem un trešo pušu pētniekiem apkopotu, anonimizētu, pseidonimizētu vai deiden�ficētu
informāciju, un ir kas iegūta no Pakalpojumiem, šādiem nolūkiem:

uzlabot mūsu izstrādāto sirds un medicīnas ierīču un sistēmu kvalitā�, drošību un efek�vitā� un ļaut
sabiedrības veselības interesēs izstrādāt inova�vu un efek�vu ar sirdi sais�to slimību ārstēšanu;

veikt izpē�, lai izprastu, kā �ek izmanto� mūsu izstrādājumi un pakalpojumi, noteikt to veiktspēju un
efek�vitā�, uzlabot nākotnes izstrādājumus un sais�bā ar pierādījumiem, pamatojo�es uz reālās vides
pē�jumiem, mūsu pašu un mūsu sais�to uzņēmumu sta�s�kas vajadzībām un analīzei un atklāt informāciju
trešo pušu pētniekiem, veselības aprūpes iestādēm vai profesionāļiem, vai sabiedrības veselības iestādēm;

novērtēt, kā �ek nodrošināta un izmantota Lietotne un Pakalpojumi un kāda ir to efek�vitāte (tostarp
demogrāfiskā informācija, piemēram, ģeogrāfiskā atrašanās vieta);

validēt Lietotnes un Pakalpojumu funkcionalitā� un jauninājumus, tostarp uzraudzīt un uzlabot Lietotnes un
Pakalpojumu drošumu un aizsargā�bu; kā arī pē�t, izstrādāt un testēt medicīniskās ierīces, tostarp jaunus un
esošus līdzekļus un funkcionalitā�, un testēt un uzlabot Lietotni, Pakalpojumus un Abbo� medicīniskās ierīces
izstrādājumu izstrādes, datu analīzes, sta�s�kas un aptauju mērķiem.

20. Darbības izbeigšana

Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad piekrītat šī Līguma nosacījumiem, un turpinās, ja vien tā darbība ne�ek izbeigta.  Jūs varat
jebkurā laikā Lietotni dzēst, kā apraks�ts šī Līguma 15. sadaļā. Šī Līguma darbība nekavējo�es un bez papildu brīdinājuma �ek
izbeigta, ja jūs pārkāpjat un/vai neievērojat kādu šī Līguma noteikumu vai nosacījumu. Uzņēmumam Abbo� ir �esības arī
izbeigt vai apturēt šī Līguma darbību jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma jebkāda iemesla dēļ vai bez tā.  Uzņēmums
Abbo� var izbeigt vai apturēt šī Līguma darbību, ja Abbo� uzskata, ka esat pārkāpis Līguma nosacījumus vai rīkojies
neatbilstoši šī Līguma burtam vai garam.  Uzņēmums Abbo� var izbeigt atbalsta sniegšanu Lietotnei, ja jūs izvēla�es pārtraukt
Lietotnes izmantošanu, vai jebkurā laikā, ja Lietotne, Pakalpojumi un/vai ICM vairs ne�ek piedāvā�.

Pēc jebkuras šādas šī Līguma izbeigšanas vai apturēšanas:

a. jums nekavējo�es jāpārtrauc visas darbības, ko atļauj šis Līgums. Jūs vairs nevarēsiet izmantot Lietotni, tostarp
izmantot Lietotni, lai piekļūtu jebkādiem Da�em; ar nosacījumu, ka iepriekš minētais nea�ecas uz lietotājiem Vācijā,
ciktāl to aizliedz Vācijā spēkā esošie autor�esību likumi;

b. uzņēmums Abbo� var nekavējo�es apturēt, deak�vizēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi Lietotnei, Reģistrācijas informācijai
un visiem sais�tajiem materiāliem, neuzņemo�es nekādas sais�bas nodrošināt turpmāku piekļuvi šādiem materiāliem;

c. jums jāpārtrauc Lietotnes izmantošana un tā jāa�nstalē, un jāiznīcina visas Lietotnes un Dokumentācijas kopijas; un

d. visas �esības, kas jums piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu, tostarp licences, zaudē spēku.

Lietotājiem Alžīrijā.  Gadījumā, ja jūs pārkāpjat un/vai neievērojat šī Līguma noteikumus vai nosacījumus, mēs jums sniegsim
piecu dienu iepriekšēju paziņojumu par Līguma izbeigšanu, lai jūs šo pārkāpumu novērstu, izņemot gadījumus, kad šādu
pārkāpumu novērst nav iespējams vai kad sais�bu izpilde kļūst neiespējama jūsu vainas dēļ vai tādēļ, ka atsakā�es pildīt savus
pienākumus.  Ja Abbo� izbeidz vai aptur šī Līguma darbību, mēs sniegsim jums piecu dienu iepriekšēju paziņojumu par
Līguma izbeigšanu un kompensēsim jums par šādu izbeigšanu saskaņā ar obligātajiem Alžīrijas �esību ak�em.  Uzņēmumam
Abbo� ir �esības izbeigt vai apturēt šī Līguma darbību, ja Abbo� uzskata, ka esat pārkāpis Līguma nosacījumus vai rīkojies
neatbilstoši šī Līguma burtam vai garam; tādā gadījumā mēs jums sniegsim piecu dienu iepriekšēju paziņojumu par Līguma
izbeigšanu, lai jūs šo pārkāpumu novērstu, izņemot gadījumus, kad šādu pārkāpumu novērst nav iespējams vai kad sais�bu
izpilde kļūst neiespējama jūsu vainas dēļ vai tādēļ, ka atsakā�es pildīt savus pienākumus.  Uzņēmums Abbo� var izbeigt
atbalsta sniegšanu Lietotnei, ja jūs izvēla�es pārtraukt Lietotnes izmantošanu; vai jebkurā laikā, ja Lietotne, Pakalpojumi
un/vai ICM vairs ne�ek piedāvā�; tādā gadījumā mēs jums sniegsim piecu dienu iepriekšēju paziņojumu par izbeigšanu.

 



21. Mūsu garan�ju atruna

Lietotne ir paredzēta, lai Datus no ICM jūs ar Mobilo ierīci varētu pārsū�t uz Merlin.net™ PCN, kur šiem Da�em var piekļūt
jūsu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs. JŪS NEPĀRPROTAMI ATZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA, IZMANTOJOT LIETOTNI,
UZŅEMATIES VISU RISKU UN KA UZŅEMATIES VISU RISKU ATTIECĪBĀ UZ APMIERINOŠU KVALITĀTI, VEIKTSPĒJU, PRECIZITĀTI UN
PŪLĒM. 

Lietotne nav paredzēta izmantošanai mobilajā ierīcē, kas ir mainīta vai pielāgota, lai noņemtu, aizstātu vai apietu ražotāja
aps�prināto kodolu, sistēmas konfigurāciju vai lietošanas ierobežojumus, vai kas pārkāpj ražotāja garan�ju. Lietotnes
izmantošana var nelabvēlīgi ietekmēt citas programmatūras un ierīču darbību. Jebkurš saturs, kas izveidots vai iekļauts
Lietotnē, ir paredzēts informācijas sniegšanai, lai iespējotu Datu pārraidi. LIETOTNI NAV PAREDZĒTS IZMANTOT MEDICĪNAS
PRAKTIZĒŠANĀ VAI TĀDĀ NOLŪKĀ VAI MEDICĪNISKĀS APRŪPES SNIEGŠANĀ VAI PAKALPOJUMOS, KĀ ARĪ TĀ NAV PAREDZĒTA,
LAI SNIEGTU INDIVIDUALIZĒTUS MEDICĪNISKOS PAKALPOJUMUS VAI APRŪPI. 

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, UZŅĒMUMS ABBOTT, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI UN TREŠO PUŠU
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI NODROŠINA LIETOTNI UN PAKALPOJUMUS “TĀDUS, KĀDI TIE IR” UN “TĀDUS, KĀDI TIE IR
PIEEJAMI”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN DEFEKTIEM UN BEZ JEBKĀDĀM CITĀM JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, UN AR ŠO
ATSAKĀS NO VISĀM CITĀM GARANTIJĀM UN NOSACĪJUMIEM, GAN TIEŠIEM, GAN NETIEŠIEM, VAI AR LIKUMU
NOTEIKTIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO GARANTIJĀM PAR ĪPAŠUMTIESĪBĀM UN PĀRKĀPUMU NEESAMĪBU, JEBKĀDĀM
NETIEŠĀM GARANTIJĀM, PIENĀKUMIEM VAI NOSACĪJUMIEM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM
MĒRĶIM, GARANTIJĀM PAR KVALITĀTI UN VĪRUSU NEESAMĪBU. NEKĀDA MUTISKA VAI RAKSTISKA INFORMĀCIJA VAI
PADOMS, KO SNIEDZIS UZŅĒMUMS ABBOTT VAI UZŅĒMUMA ABBOTT PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS, NERADA GARANTIJU.
LIETOTNI NEDRĪKST IZMANTOT KĀ PROFESIONĀLAS VESELĪBAS APRŪPES LĒMUMU PIEŅEMŠANAS AIZSTĀJĒJU, TIEŠU
MEDICĪNISKU UZRAUDZĪBU VAI ĀRKĀRTAS IEJAUKŠANOS; VAI ĀRKĀRTAS LIETOŠANAI, VAI JEBKĀDU REĀLLAIKA
TRAUKSMJU VAI LAIKATKARĪGU DATU PĀRRAIDĪŠANAI VAI NORĀDĪŠANAI. VISAS PACIENTU MEDICĪNISKĀS DIAGNOZES UN
ĀRSTĒŠANA JĀVEIC ATBILSTOŠAM VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTAM. NE UZŅĒMUMS ABBOTT, NE KĀDS NO TĀ
SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM NAV ATBILDĪGS VAI SAUCAMS PIE ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDU LIETOTĀJA UZSTĀDĪTU
DIAGNOZI, LĒMUMU VAI NOVĒRTĒJUMU VAI JEBKĀDIEM IEVAINOJUMIEM, KAS LIETOTĀJAM RADUŠIES, JEBKĀDU
LĒMUMU REZULTĀTĀ, KAS PIEŅEMTI, PAMATOJOTIES UZ LIETOTNES SATURU UN DOKUMENTĀCIJU.

Lai gan Datu aizsardzībai mēs izmantojam pašreizējiem nozares standar�em atbilstošus komerciāli pieejamos aizsarglīdzekļus,
piemēram, Datu šifrēšanu, kamēr �e lokāli �ek glabā� Lietotnē, �ek pārsū�� starp ICM un Lietotni, izmantojot Bluetooth®1

bezvadu tehnoloģiju, mēs negarantējam pārsū�tās vai sistēmā, Mobilajā ierīcē vai Lietotni darbinošajā ar internetu
savienotajā viedierīcē glabātās informācijas konfidencialitā�, drošību, auten�skumu un nebojā�bu. UZŅĒMUMS ABBOTT
NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ JŪSU VAI TREŠO PUŠU SNIEGTO DATU PRECIZITĀTI,
PILNĪGUMU, UZTICAMĪBU VAI SAVLAICĪGUMU, VAI ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDU SATURU, KO ĢENERĒJUŠI JŪSU LIETOTNĒ
SAGLABĀTIE DATI. JO ĪPAŠI UZŅĒMUMS ABBOTT NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, KA JEBKĀDA
INFORMĀCIJA, KURAS PAMATĀ IR ŠĀDI DATI, BŪS SASKAŅĀ AR VALDĪBAS NOTEIKUMIEM, KAS PIEPRASA INFORMĀCIJAS
IZPAUŠANU. 

Uzņēmums Abbo�, tā sais��e uzņēmumi un trešo pušu pakalpojumu sniedzēji negarantē, ka Lietotnē ietvertās funkcijas
atbildīs jūsu prasībām vai ka tās darbība būs nepārtraukta vai bez kļūdām, vai ka visas kļūdas �ks izlabotas.  Programmatūra,
piemēram, Lietotnē izmantotā programmatūra, pēc bū�bas ir pakļauta kļūdām un iespējamai nesaderībai ar citu datora
programmatūru un aparatūru. Jūs nedrīkstat izmantot Lietotni nekādiem lietojumiem, kuru a�eice var radīt bū�skus
zaudējumus vai traumas personām vai materiālam vai nemateriālam īpašumam. 

UZŅĒMUMS ABBOTT NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU VAI APLIECINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ TREŠĀS PUSES
APARATŪRU VAI PROGRAMMATŪRU VAI LIETOTNĒ RĀDĪTO DATU PRECIZITĀTI, UN UZŅĒMUMS ABBOTT NEUZŅEMAS NEKĀDU
ATBILDĪBU PAR JEBKĀDĀM KĻŪMĒM.  UZŅĒMUMS ABBOTT ATSAKĀS NO JEBKĀDAS UN VISAS ATBILDĪBAS, KAS VAR IZRIETĒT
NO DARBĪBĀM VAI PRASĪBĀM PRET UZŅĒMUMU ABBOTT VAI JEBKURU NO TĀ SAISTĪTAJIEM UZŅĒMUMIEM, PĀRSTĀVJIEM VAI
TIESĪBU PĀRŅĒMĒJIEM VAI CITĀM TREŠAJĀM PUSĒM, KAS VAR TIKT PIEMĒROTA ŠĪ LĪGUMA DARBĪBAS LAIKĀ, IZŅEMOT
KRĀPNIECĪBAS UN RUPJAS NOLAIDĪBAS GADĪJUMUS.

Dažās vals�s/štatos/provincēs/jurisdikcijās nav atļauts izslēgt ne�ešās garan�jas vai ne�ešo garan�ju ilguma ierobežojumus,
tāpēc iepriekš minētās atrunas uz jums var nea�ek�es pilnībā. Ciktāl piemērojamie �esību ak� nosaka, ka mums jāsniedz
garan�jas, jūs piekrītat, ka šādas garan�jas apmērs un ilgums atbilst minimālajam apjomam, kas jānodrošina saskaņā ar
piemērojamajiem �esību ak�em.

Lietotājiem Vācijā un Šveicē.  Izņemot šo apakšsadaļu, kas a�ecas uz lietotājiem Vācijā un Šveicē, 21. sadaļa nea�ecas uz
lietotājiem Vācijā un Šveicē. Tā vietā lietotājiem Vācijā un Šveicē Lietotne un Pakalpojumi �ek snieg� “tādi, kādi �e ir” un “tādi,



kādi �e ir pieejami”. Cenšo�es pēc iespējas izvairī�es no ilgstošas dīkstāves un bū�skiem šķēršļiem Lietotnes un Pakalpojumu
lietojamībai, mēs negarantējam Lietotnes vai jebkuras tajā ietvertās funkcijas nepārtrauktu pieejamību un lietojamību bez
kļūdām. Iepriekš minētais neietekmē jūsu likumā noteiktās garan�jas �esības.

Lietotājiem Apvienotajā Karalistē. Nekas no šajā 21. sadaļā minētā neietekmē ar likumu noteiktās garan�jas a�ecībā uz
apmierinošu kvalitā�, piemēro�bu mērķim vai apraksta precizitā�.

Lietotājiem Austrālijā. Nekas no 21. sadaļā minētā neietekmē jūsu �esības a�ecībā uz patērētāju garan�jām, kas norādītas
2010. gada likumā Compe��on and Consumer Act (Cth) (Konkurences un patērētāju aizsardzības likums). Mūsu precēm un
pakalpojumiem �ek nodrošināta garan�ja, no kuras saskaņā ar Austrālijas Patērētāju likumu nevar a�eik�es. Nopietnu
pakalpojuma kļūmju gadījumā jums ir �esības:

a. atcelt savu pakalpojumu līgumu ar mums; un

b. uz atmaksu par neizmantoto daļu vai kompensāciju par tās samazināto vēr�bu.

Jums ir arī �esības izvēlē�es atmaksu vai aizstāšanu precēm ar lielām kļūmēm. Ja kļūme sais�bā ar precēm vai pakalpojumu
nav bū�ska, jums ir �esības uz kļūmes novēršanu saprā�gā termiņā. Ja tas nav izdarīts, jums ir �esības saņemt atmaksu par
precēm un anulēt pakalpojumu līgumu, kā arī saņemt atmaksu par neizmantoto daļu. Jums ir �esības saņemt kompensāciju
arī par jebkādiem ci�em pamato� paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies preču vai pakalpojumu kļūmes
dēļ.

Lietotājiem Alžīrijā.  Nekas no šajā 21. sadaļā minētā neierobežo un neatceļ mūsu sais�bas:

a. sniegt jums garan�ju par Lietotni un Pakalpojumiem saskaņā ar 2009. gada 25. februāra likuma Nr. 09-03 (ar
grozījumiem) 13. pantu par patērētāju aizsardzību un krāpšanas apkarošanu; vai

b. par jebkādiem bojājumiem Lietotnē un Pakalpojumos, kas radušies sešu mēnešu laikā kopš dienas, kad Lietotne un
Pakalpojumi jums kļuva pieejami pirmo reizi, saskaņā ar 2013. gada 26. septembra izpilddekrētu Nr. 13-327, kurā
izklās�� preču un pakalpojumu garan�jas īstenošanas noteikumi un nosacījumi. 

22. Svarīga informācija par mūsu atbildības ierobežojumiem

CIKTĀL TAS IESPĒJAMS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM, UZŅĒMUMS ABBOTT, TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI VAI
TREŠO PERSONU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI NAV ATBILDĪGI PAR FINANSIĀLIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP PAR JEBKĀDIEM
ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, PAMĀCOŠIEM VAI SODA ZAUDĒJUMIEM, IZŅEMOT TĀLĀK NORĀDĪTOS
GADĪJUMUS.

a. Lietotājiem Ņūdžersijā. Nekas no šajā Līgumā minētā neizslēdz tādus zaudējumus, ko patērētājs var piedzīt saskaņā ar
Ņūdžersijas �esību ak�em, tostarp likumu New Jersey Puni�ve Damages Act (Publisko zaudējumu atlīdzināšanas akts),
likumu New Jersey Products Liability Act (Ražojumatbildības akts), likumu New Jersey Uniform Commercial Code
(Vienotais komerckodekss) un likumu New Jersey Consumer Fraud Act (Patērētāju krāpšanas akts).

b. Lietotājiem Vācijā. Uzņēmums Abbo� būs atbildīgs par visiem iespējamajiem bū�sko līgumsais�bu (galveno sais�bu)
pārkāpumiem. Galvenās sais�bas ir ar līgumu noteiktas sais�bas, kuru izpilde ir nepieciešama šī Līguma pareizai
darbībai un kuru regulāra izpilde �ek sagaidīta no jums. Citādi uzņēmuma Abbo� atbildība ir ierobežota līdz nolaidībai
un ļaunprā�gai rīcībai. Ja uzņēmumam Abbo� ir jāuzņemas jebkāda atbildība par galveno sais�bu nepildīšanu mūsu
pilnvaroto personu nolaidības vai ļaunprā�gas rīcības rezultātā, uzņēmuma Abbo� atbildība �ek ierobežota līdz �piski
paredzamiem zaudējumiem. Tas neietekmē ar likumu noteikto atbildību, it īpaši uzņēmuma Abbo� atbildību sais�bā
ar dzīvības zaudēšanu, fiziskām traumām, saslimšanu vai atbildību sais�bā ar Vācijas likumu Product Liability Act
(Ražojumatbildības akts). Izņemot šo apakšsadaļu, kas a�ecas uz lietotājiem Vācijā, 22. sadaļa nea�ecas uz
lietotājiem Vācijā.

c. Lietotājiem Apvienotajā Karalistē un Šveicē. Nekas no šajā Līgumā minētā neizslēdz mūsu atbildību par nāvi vai
miesas bojājumiem, kas radušies mūsu nolaidības vai krāpnieciskas sagrozīšanas dēļ sais�bā ar Lietotni.

d. Lietotājiem Austrālijā. Nekas no 21. vai 22. sadaļā minētā neietekmē jūsu �esības a�ecībā uz patērētāju garan�jām,
kas norādītas 2010. gada likumā Compe��on and Consumer Act (Cth) (Konkurences un patērētāju aizsardzības likums).
Neatkarīgi no jebkuriem ci�em šo noteikumu nosacījumiem, ja 2010. gada likums Compe��on and Consumer Act (Cth)
(Konkurences un patērētāju aizsardzības likums) vai jebkurš cits �esību akts nosaka, ka pastāv garan�ja a�ecībā uz
piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, un mūsu atbildību par šīs garan�jas pārkāpumu nevar izslēgt,
bet tā var būt ierobežota, mūsu atbildība par šādu pārkāpumu aprobežojas ar preču piegādes, preču aizstāšanas vai



līdzvēr�gu preču piegādes vai preču remonta gadījumā, vai pakalpojumu sniegšanas, atkārtotas pakalpojumu
sniegšanas vai atkārtotas pakalpojumu sniegšanas izmaksu segšanas gadījumā.

e. Lietotājiem Alžīrijā. Nekas no šajā Līgumā minētā neizslēdz mūsu atbildību par zaudējumiem, kas radušies sais�bā ar
civil�esību pārkāpumu (tostarp nolaidību), kā arī par zaudējumiem, kas radušies mūsu krāpšanas vai rupjas nolaidības
dēļ. Izņemot krāpšanas vai rupjas nolaidības gadījumus, mēs esam atbildīgi �kai par zaudējumiem, kas bija paredzami
Līguma noslēgšanas brīdī.

IEPRIEKŠ MINĒTAIS IEROBEŽOJUMS ATTIECAS ARĪ UZ JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM SAISTĪBĀ AR PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, DATU
VAI CITU NEMATERIĀLO VĒRTĪBU ZAUDĒJUMIEM, AR LIETOTNES STARPNIECĪBU PĀRSŪTĪTĀS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS
ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP NEATĻAUTU ŠĀDAS INFORMĀCIJAS PĀRTVERŠANU, KO VEIC TREŠĀS PUSES), UZŅĒMĒJDARBĪBAS
PĀRTRAUKUMIEM, MIESAS BOJĀJUMIEM, PRIVĀTUMA ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS NO LIETOTNES IZMANTOŠANAS VAI
NESPĒJAS TO LIETOT VAI TREŠĀS PUSES PROGRAMMATŪRAS UN/VAI LIETOTĀS TREŠĀS PUSES APARATŪRAS, VAI KAS VAR TIKT
IZMANTOTA LIETOTNĒ, ZAUDĒJUMIEM NO JEBKĀDIEM VĪRUSIEM VAI CITIEM TEHNOLOĢISKI KAITĪGIEM MATERIĀLIEM, KAS
VAR INFICĒT JŪSU IERĪCI LIETOTNES LEJUPIELĀDES DĒĻ, VAI JEBKURAS MOBILĀS LIETOTNES/MATERIĀLA/VIETNES, KAS IR
SAISTĪTA AR TO, VAI CITĀDI SAISTĪBĀ AR JEBKURU ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMU, PAT JA UZŅĒMUMS ABBOTT, TĀ SAISTĪTIE
UZŅĒMUMI VAI TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU UN PAT TAD, JA
TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS NEATBILST TĀ PAMATMĒRĶIM.

IEPRIEKŠ MINĒTIE IEROBEŽOJUMI TIEK PIEMĒROTI NEATKARĪGI NO TĀ, VAI ŠĀDI ZAUDĒJUMI RODAS LĪGUMA, NEATĻAUTAS
RĪCĪBAS (TOSTARP NOLAIDĪBAS), STINGRAS ATBILDĪBAS VAI KĀDAS CITAS TEORIJAS DĒĻ.

Izņemot informāciju, ko jūs kopīgojat ar savu veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, izmantojot Lietotni, kad jūs izvēla�es
kopīgot savu personas informāciju, tostarp ar veselību sais�tos datus, no Lietotnes ar trešajām pusēm, tostarp ar trešo pušu
lietotnēm, jūs atzīstat un piekrītat, ka ne uzņēmums Abbo�, ne tā uzņēmējdarbības partneri ir atbildīgi par jūsu lēmumu
kopīgot un/vai izpaust jūsu personas informāciju, tostarp ar veselību sais�tos datus, un ar šo jūs atbrīvojat uzņēmumu Abbo�
un tā uzņēmējdarbības partnerus no jebkādas atbildības, kas var ras�es no šādu trešo pušu veiktās jūsu personas datu
vākšanas vai citas apstrādes.

NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO UN NEATKARĪGI NO JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS JUMS VAR RASTIES, UN MAKSIMĀLI
PIEĻAUJAMĀ APMĒRĀ SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM, VISA UZŅĒMUMA ABBOTT, TĀ SAISTĪTO UZŅĒMUMU
UN JEBKURU TĀ PIEGĀDĀTĀJU ATBILDĪBA SASKAŅĀ AR JEBKURU NOSACĪJUMU VAI CITĀDĀ SAISTĪBĀ AR ŠO LĪGUMU UN JŪSU
EKSKLUZĪVIE TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI ATTIECĪBĀ UZ VISU IEPRIEKŠ MINĒTO IR IEROBEŽOTI TĀLĀK NORĀDĪTAJĀ
APMĒRĀ.

a. LABOŠANA VAI CITU KĻŪDU NOVĒRŠANA LIETOTNĒ, PAT JA ŠĀDUS ZAUDĒJUMUS PUSES BIJA PAREDZĒJUŠAS VAI
APSVĒRUŠAS, VAI

b. JA PIEMĒROJAMS, LIELĀKĀ NO JŪSU FAKTISKI SAMAKSĀTAJĀM SUMMĀM PAR LIETOTNI VAI 10,00 USD.

Dažas citas vals�s/šta�/provinces/jurisdikcijas var aizliegt vai ierobežot atbildības izslēgšanu vai ierobežošanu, noteiktas
ne�ešās garan�jas vai nejaušus vai izrietošus zaudējumus; �kai �ktāl, ciktāl šādi �esību ak� a�ecas uz jums, dažas vai visas
iepriekš minētās atrunas, ierobežojumi vai izņēmumi var nea�ek�es uz jums, un jums var būt noteiktas papildu �esības
saskaņā ar piemērojamiem �esību ak�em.

23. Zaudējumu atlīdzināšana

Ciktāl to pieļauj piemērojamie �esību ak�, jūs piekrītat nodrošināt, aizstāvēt un aizsargāt uzņēmumu Abbo�, tā sais�tos
uzņēmumus un to a�ecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, pārstāvjus, sais�bu pārņēmējus, �esību pārņēmējus un
licenciārus no jebkuras un pret visām prasībām, bojājumiem, sais�bām, spriedumiem, apbalvojumiem, zaudējumiem,
izmaksām un izdevumiem (tostarp advokātu un speciālistu honorāriem), ko veikusi trešā puse sais�bā vai kas izriet no i) jūsu
Lietotnes izmantojuma vai darbībām sais�bā ar Lietotni; un ii) jebkādiem šī Līguma vai norma�vo aktu, vai trešo pušu �esību
pārkāpumiem vai iespējamajiem pārkāpumiem, tostarp jebkāda trešās puses intelektuālā īpašuma �esību pārkāpumiem, ko
veicat jūs vai ci� jūsu mājsaimniecībā vai organizācijā, vai kā citādi sais�bā ar Lietotnes lietošanu, tostarp nolaidīgu rīcību,
bezdarbību un �šiem pārkāpumiem. Lietotājiem Vācijā.  Iepriekš minētais neietekmē jūsu �esības pierādīt, ka kaitējums nav
nodarīts. 

24. Eksporta kontrole

Uz Lietotni a�ecas Amerikas Savienoto Valstu eksporta kontroles ierobežojumi, tostarp jebkādi Amerikas Savienoto Valstu
embargo vai ci� federālie noteikumi un norma�vi, kas ierobežo eksportu. Mēs nepadarīsim Lietotni jums pieejamu ar



nodomu, ja jūs neesat, un ja jūs apliecināt, ka neesat (a) vals�, uz kuru a�ecas ASV valdības embargo vai �rdzniecības
sankcijas, kā arī pastāvīgi nedzīvojat šādā vals� un neesat tās valstspiederīgais (plašāku informāciju par ASV sankcijām ska�et
vietnē h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx); vai (b) kādā no ASV valdības
saraks�em ar ierobežotas pieejamības gala lietotājiem (piemēram, ieskaitot sarakstu “Specially Designated Na�onals” (Īpaši
nozīmē�e valstspiederīgie), kas pieejams vietnē h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-
List/Pages/default.aspx).

25. Paziņojumi

Sais�bā ar šo Līgumu sniedzamajiem paziņojumiem jābūt raks�skiem, un �e jānosūta kā iepriekš apmaksāts pasta sū�jums
Juridisko lietu nodaļai uz šādu adresi: Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Amerikas
Savienotās Vals�s. Ja mums būs jāsazinās ar jums vai jāsniedz raks�sks paziņojums, mēs izmantosim e-pastu (ja mums būs
zināma e-pasta adrese) vai sū�sim iepriekš apmaksātu pasta sū�jumu uz adresi, kuru norādījāt savā Lietotnes pieprasījumā.

26. Nepārvarama vara

Mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai sais�bas a�ecībā uz nespēju izpildīt šī Līguma nosacījumos norādītos pienākumus
vai aizkavēšanos to izpildē, ja to izraisa jebkādi apstākļi vai no�kumi ārpus mūsu saprā�gas kontroles, tostarp valsts vai privāto
telekomunikāciju �klu a�eice (“Nepārvarama vara”). Ja rodas Nepārvaramas varas gadījums, kas ietekmē mūsu pienākumu
izpildi atbilstoši šī Līguma nosacījumiem: (i) mūsu ar šī Līguma nosacījumiem sais�to pienākumu izpilde �ks aizturēta un šo
pienākumu izpildes termiņš �ks pagarināts atbilstoši Nepārvaramās varas no�kuma ilgumam; un (ii) mēs veiksim visu
saprā�gās robežās iespējamo, lai atrastu risinājumu, kas ļauj izpildīt mūsu pienākumus sais�bā ar šī Līguma nosacījumiem arī
Nepārvaramas varas gadījumā.

27. Tiesību nodošana

Mēs paturam �esības bez iepriekšēja jūsu raks�ska aps�prinājuma piešķirt, nodot, deleģēt vai apakšlīguma ceļā pilnībā vai
daļēji nodot mūsu �esības un pienākumus šī Līguma ietvaros citai organizācijai, bet šādā gadījumā ne�ek ietekmētas jūsu
�esības vai mūsu pienākumi a�ecībā uz šī Līguma nosacījumiem. Jūs drīkstat nodot savas �esības vai pienākumus saskaņā ar
šī Līguma nosacījumiem citai personai �kai tad, ja mēs par to vienojamies raks�ski.

28. A�eikšanās

Ja mēs neuzstājam a�ecībā uz jūsu pienākumu pildīšanu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem vai neīstenojam savas �esības
a�ecībā uz jums, vai arī neveicam šīs darbības laikus, tas nenozīmē, ka mēs esam a�eikušies no savām �esībām pret jums, un
tas nenozīmē, ka jums nav jāievēro šie pienākumi. Ja mēs atsakāmies no konkrēta �esību izpildes gadījuma a�ecībā uz jums,
mēs par to informējam �kai raks�ski un tas nenozīmē, ka mēs automā�ski atsakāmies no turpmākas �esību izpildes pret jums.

29. Nodalāmība

Katrs no šī Līguma nosacījumiem darbojas atsevišķi. Ja kāda �esa vai kompetenta iestāde nolemj, ka kāds no šiem
nosacījumiem ir spēkā neesošs, nelikumīgs vai nav īstenojams, pārējie nosacījumi joprojām �ek paturē� un ir spēkā.

30. Piemērojamie �esību ak�

Šī Līguma noteikumus reglamentē un interpretē Amerikas Savienoto Valstu Ilinoisas štata �esību ak�, neņemot vērā Līgumā
veikto �esību aktu izvēli.  Pretrunu gadījumā starp ārvalstu likumiem, noteikumiem un norma�viem un Amerikas Savienoto
Valstu likumiem, noteikumiem un norma�viem, iespējami pilnīgākā apmērā piemērojams regulējums, kas noteikts Amerikas
Savienoto Valstu likumos, noteikumos un norma�vos.  Neatkarīgi no iepriekš minētā, šāda pārkāpuma vai jūsu sais�bu
pārkāpuma draudu gadījumā a�ecībā uz konfidencialitā� vai intelektuālo īpašumu, mums ir �esības uz taisnīgu palīdzību,
tostarp ierobežojošu rīkojumu, lēmumu par pagaidu noregulējumu, konkrētu izpildi un jebkuru citu palīdzību, kas var būt
pieejams jebkurā kompetentās jurisdikcijas �esā.  Jūs piekrītat, ka šis Līgums ir pilnībā izpildāms Ilinoisas štatā, un jūs piekrītat,
ka jurisdikcija un norises vieta ir atbils�ga Ilinoisas štata un federālajām �esām Amerikas Savienotajās Vals�s a�ecībā uz
jebkuru �esvedību, kas izriet no šī Līguma vai tā pušu a�ecībām.  Puses ar šo vienojas, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas
Konvencija par līgumiem nereglamentē šo Līgumu par starptau�sko preču pārdošanu.

Lietotājiem Eiropas Ekonomikas zonā, Apvienotajā Karalistē un Šveicē. Izņemot šo sadaļu, kas a�ecas uz lietotājiem Eiropas
ekonomikas zonā (EEZ), Apvienotajā Karalistē (AK) un Šveicē, Līguma 30. sadaļa nea�ecas uz lietotājiem EEZ, AK un Šveicē,
izņemot a�ecībā uz šo Līgumu, ko nereglamentē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par preču starptau�skās
pārdošanas līgumiem. Uz šādiem lietotājiem a�ecas jūsu mītnes valsts �esību ak�.



Lietotājiem Eiropas ekonomikas zonā. Alterna�va strīdu izšķiršanai ir process, kurā neatkarīga iestāde izskata strīda faktus un
cenšas tos atrisināt, nevēršo�es �esā. Ja neesat apmierināts ar jebkuras sūdzības izska�šanas rezultātu, varat sazinā�es ar
Eiropas Komisijas pla�ormu strīdu izšķiršanai �ešsaistē.

Lietotājiem Austrālijā. Nekas no 30. sadaļā minētā neizslēdz un necenšas izslēgt 2010. gada likuma Compe��on and
Consumer Act (Cth) (Konkurences un patērētāju aizsardzības likums) piemērošanu a�ecīgā gadījumā.

Lietotājiem Alžīrijā.  Mēs esam reģistrē� Ilinoisas štatā.  Līdz ar to �esību ak�, kas reglamentē šo Līgumu, ir bals�� uz mūsu
sais�bu ar šo jurisdikciju.  Lai gan šis Līgums ir pakļauts Ilinoisas štata un federālo �esu jurisdikcijai un norises vietai, nekas no
šajā Līgumā minētā neierobežo nevienas puses iespējas ierosināt vai aizstāvēt �esvedību jebkurā citā kompetentās jurisdikcijas
�esā. 

31. Pilna apjoma Līgums

Šis Līgums veido visu vienošanos starp mums un jums un aizvieto visas iepriekšējās vai vienlaicīgās saziņas vienošanās,
solījumus, garan�jas, pārstāvības, piedāvājumus un paziņojumus, gan raks�skus, gan mu�skus, kas a�ecas uz šajā Līgumā
atrunātajiem jautājumiem. Abas puses piekrīt, ka ne�ks izmanto� �esiskās aizsardzības līdzekļi a�ecībā uz jebkādu
paziņojumu, pārstāvību vai garan�jām (sniegtām ļaunprā�gā nolūkā vai bez tā), kas nav atrunā� šī Līguma nosacījumos. Katra
līgumslēdzēja puse piekrīt neizvirzīt prasības par sagrozī�em vai nepa�esiem apgalvojumiem, kas sais�� ar šajā Līgumā
ietverto informāciju.  Ja rodas pretrunas starp šī Līguma versijām angļu un citās valodās, noteicošā ir versija angļu valodā.  5.,
15., 19., 21., 22., 23. un 30. līdz 34. sadaļa paliek spēkā pēc šī Līguma izbeigšanas.

32. Ar Apple sais��e nosacījumi, ja izmantojat Lietotnes iOS versiju

Papildus ci�em šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem un neatkarīgi no jebkādām pretrunām ar šo Līgumu, šis papildu
nosacījums a�ecas uz to, kā jūs izmantojat Lietotni, kas ir saderīga ar Apple Inc. (“Apple”) iOS operētājsistēmu. Uzņēmums
Apple nav šajā Līgumā pārstāvēta puse, tam Lietotne nepieder, un tas nav atbildīgs par šo Lietotni. Uzņēmums Apple nesniedz
nekādas garan�jas a�ecībā uz Lietotni, izņemot, ja piemērojams, lai par to �ktu atmaksāta pirkuma cena. Uzņēmums Apple
nav atbildīgs par Lietotnes uzturēšanu vai ci�em atbalsta pakalpojumiem un nav atbildīgs par jebkādām citām prasībām,
zaudējumiem, sais�bām, bojājumiem, izmaksām vai izdevumiem sais�bā ar Lietotni, tostarp jebkādām trešo pušu prasībām
a�ecībā uz atbildību par izstrādājumu, prasībām, ka Lietotne neatbilst nevienai piemērojamai juridiskai vai norma�vai
prasībai, prasībām, kas izriet no patērētāju aizsardzības vai līdzīgiem �esību ak�em, un prasībām sais�bā ar intelektuālā
īpašuma �esību pārkāpumiem. Jebkura informācija vai sūdzības, kas sais�tas ar Lietotnes lietošanu, tostarp tās, kas a�ecas uz
intelektuālā īpašuma �esībām, ir jānodod uzņēmumam Abbo� saskaņā ar šī Līguma sadaļu Paziņojumi. Ar šo jums �ek
piešķirta licence, kas ir nenododama licence izmantot Lietotni Apple zīmola izstrādājumā, kurā darbojas Apple iOS
operētājsistēma un kurš pieder jums vai kuru jūs kontrolējat, vai kuru jums ir atļauts izmantot kā citādi saskaņā ar Lietošanas
noteikumiem, kas izklās�� Apple App Store pakalpojumu sniegšanas noteikumos. Lietojot Lietotni, jums ir jāievēro jebkuras
trešās puses līguma noteikumi, piemēram, bezvadu datu pakalpojumu līgums. Uzņēmums Apple un tā filiāles ir šī Līguma
trešās puses labuma guvēji, un pēc tam, kad jūs pieņemsiet šo Līgumu, tam būs �esības (un �ks uzska�ts, ka esat piekri�s šīm
�esībām) kā Līguma trešās puses labuma guvējam īstenot šo Līgumu pret jums; neatkarīgi no iepriekš minētā, uzņēmuma
Abbo� �esības slēgt, anulēt vai izbeigt jebkādas izmaiņas, a�eikšanos vai izlīgumu saskaņā ar šo Līgumu nav pakļautas
nevienas trešās puses piekrišanai.

33. Papildu juridiskie nosacījumi

a. Šis Līgums nerada un nedrīkst �kt interpretēts kā jebkādu partnera�ecību, kopuzņēmuma, darba devēja–darbinieka,
aģentūras vai franšīzes devēja–franšīzes ņēmēja a�ecību izveide starp jums un uzņēmumu Abbo�.

b. Ja kāds šī Līguma nosacījums �ek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai kāda iemesla dēļ nav izpildāms, šis
nosacījums �ks uzska�ts par nodalāmu no šī Līguma un neietekmēs neviena atlikušā nosacījuma spēkā esamību un
izpildāmību.

c. Jūs nedrīkstat piešķirt, nodot vai piešķirt apakšlicenci jebkādām vai visām savām �esībām vai pienākumiem saskaņā ar
šo Līgumu bez mūsu skaidras iepriekšējas raks�skas piekrišanas.

d. Mēs varam bez ierobežojuma piešķirt, nodot vai piešķirt apakšlicenci jebkurām vai visām mūsu �esībām vai
pienākumiem saskaņā ar šo Līgumu.

e. Nevienas puses a�eikšanās no jebkāda pārkāpuma vai sais�bu neizpildes saskaņā ar šo Līgumu ne�ks uzska�ta par
a�eikšanos no jebkāda iepriekšēja vai turpmāka pārkāpuma vai sais�bu neizpildes.

f. Visiem terminiem, kas definē� vienskaitlī, ir vienāda nozīme, a�ecīgos gadījumos un ja vien nav norādīts citādi,
lietojot tos daudzskaitlī. Jebkurš termina “tostarp” vai tā variāciju lietojums šajā Līgumā ir jāinterpretē tā, it kā tam
sekotu frāze “bez ierobežojuma”.



g. Paziņojumus (tostarp paziņojumus par šī Līguma izmaiņām) var nosū�t, publicējot tos Lietotnē vai e-pasta ziņojumā
(abos nosauktajos gadījumos izmantojot saites), vai parastā pasta ziņojumā. Šī Līguma un jebkura elektroniska
paziņojuma drukāta versija bez ierobežojumiem ir pieļaujama izmantošanai �esvedībā vai administra�vajā procesā,
kas pamatojas uz šo Līgumu vai ir sais�ts ar to, tādā pašā apjomā un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā ci�
uzņēmējdarbības dokumen� un ieraks�, kas sākotnēji sagatavo� un uzturē� drukātā veidā.

h. Uzņēmums Abbo� neuzņemas atbildību par sais�bu neizpildi jebkāda iemesla dēļ, kas ir ārpus tā kontroles.

Ja kompetentās jurisdikcijas �esa uzskata, ka kāds šī Līguma nosacījums ir pretrunā �esību ak�em, šādu nosacījumu maina un
interpretē tā, lai pēc iespējas pilnīgāk sasniegtu sākotnējā nosacījuma mērķus, ciktāl to pieļauj �esību ak�, un pārējie šī
Līguma nosacījumi paliek spēkā pilnībā.

34. Noklikšķināšana uz pogas “Akceptēt”

JŪS APLIECINĀT, KA ESAT IZLASĪJIS ŠO LĪGUMU UN SAPROTAT VISUS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS, UN PIEKRĪTAT
UZŅEMTIES NOTEIKTĀS SAISTĪBAS.

NOKLIKŠĶINOT UZ POGAS “AKCEPTĒT” VAI IZMANTOJOT LIETOTNI, VAI KĀ CITĀDI PIEKĻŪSTOT LIETOTNEI:

JŪS APLIECINĀT, KA ESAT SASNIEDZIS LIKUMĀ NOTEIKTO VECUMU, LAI NOSLĒGTU ŠO LĪGUMU;

JŪS NORĀDĀT, KA VĒLATIES, LAI JŪSU DARBĪBA KALPOTU KĀ JŪSU PARAKSTS ŠIM LĪGUMAM, TAI IR TĀDS PATS
SPĒKS UN SPĒKS KĀ MANUĀLAM PARAKSTAM;

JŪS GARANTĒJAT, KA, JA INSTALĒJAT, IZMANTOJAT VAI CITĀDI PIEKĻŪSTAT LIETOTNEI CITAS PERSONAS VĀRDĀ, JUMS
IR FAKTISKAS PILNVARAS IZVEIDOT ŠĪS PERSONAS JURIDISKAS SAISTĪBAS AR ŠO LĪGUMU.

JA ESAT FIZISKA PERSONA, KAS LIETOTNI INSTALĒ, IZMANTO VAI CITĀDI PIEKĻŪST ŠAI LIETOTNEI JEBKĀDAS
“ORGANIZĀCIJAS” VĀRDĀ, JŪS SLĒDZAT ŠO LĪGUMU GAN SAVĀ, GAN ATTIECĪGĀS ORGANIZĀCIJAS VĀRDĀ, UN JŪS
APLIECINĀT UN GARANTĒJAT, KA JUMS IR ATBILSTOŠAS PILNVARAS UZŅEMTIES LĪGUMSAISTĪBAS ATTIECĪGĀS
ORGANIZĀCIJAS VĀRDĀ.

JA NEPIEKRĪTAT VISIEM ŠĪ LĪGUMA NOSACĪJUMIEM, NEKLIKŠĶINIET UZ POGAS “AKCEPTĒT” UN NEIZMANTOJIET LIETOTNI.

™ norāda uz Abbo� uzņēmumu grupas preču zīmi.

‡ norāda uz trešās puses preču zīmi, kas pieder tās a�ecīgajam īpašniekam.

© 2021 Abbo�.  Visas �esības paturētas

Līguma beigas.



[1]
 Bluetooth ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme.


