
Апликација myMerlin™
РЕЗИМЕ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ И СОГЛАСНОСТ ЗА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА

Датум на верзија:  Април 2021 година
 

Abbo� ја обезбедува апликацијата myMerlin™ („Апликацијата“) што пренесува податоци до Merlin.net™ мрежата за
грижа за пациенти („Merlin.net“) (заедно „Услуги“) така што вашиот доктор или клиниката можат далечински да го
следат вашиот срцев монитор и да ви обезбедат медицински третман.  Pacese�er, Inc. (компанија на Abbo�) ја
обезбедува Merlin.net.

Ние сме посветени на заштита на вашите лични информации. Ова известување за приватност и согласност
(„Известување за приватност“) објаснува како ракуваме со вашите лични информации за услугите и што правиме за да
ги зачуваме вашите лични информации безбедни.  Нам ни е јасно дека многу информации се вклучени во ова
„Известување за приватност“.  Ние сакаме да ви обезбедиме кратко и лесно достапно резиме во однос на тоа како
ракуваме, заштитуваме, задржуваме, складираме и ги откриваме вашите лични информации. За повеќе информации,
погледнете подолу +За услугите и +Безбедност на личните информации.
 
ОВА РЕЗИМЕ НЕ Е СЕОПФАТНО. ПОТРЕБНО Е ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ РЕЛЕВАНТНИТЕ ДЕЛОВИ ОД ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА
ПРИВАТНОСТА ДАДЕНО ПОДОЛУ ЗА ЦЕЛОСНО ДА РАЗБЕРЕТЕ КАКО ГИ ОБРАБОТУВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ
ИНФОРМАЦИИ.

Ние користиме лични информации кога ја поставувате апликацијата, што ги вклучува вашиот датум на раѓање и
сериски број на уредот.  Ние ја користиме вашата електронска пошта или телефонскиот број заради цели на
автентикација за време на спарувањето на вашиот срцев монитор.  Оваа апликација ги пренесува информациите од
вашиот уред до нас, и доколку ги контактирате нашите служби за корисници, ние ќе водиме одделен запис во однос
на вашето барање за техничка поддршка.  Ние, исто така, ги користиме вашите лични информации внесени од вашиот
давател на здравствени услуги во Merlin.net.  За повеќе информации, погледнете подолу +Собирање и обработка на
вашите лични податоци и +Одредби специфични за државата.

Ние ги користиме личните информации за: (1) да ви ја обезбеди услугата; (2) да обезбеди придржување кон
законските обврски, вклучително и оние што се однесуваат на безбедноста, квалитетот и подобрувањето на
медицинскиот уред; и (3) да обезбеди спроведување на истражување откако личните информации ќе бидат
деидентификувани, псевдонимизирани, собрани и/или анонимизирани, за да не ве идентификуваат по име.  Ние
спроведуваме истражување за да разбереме како се користат нашите производи и услуги, и нивната ефективност за
студии со реални докази.  За повеќе информации, погледнете подолу +Користење на вашите лични информации од
страна на Abbo�, +Медицински уреди и други законски барања, +Истражување, +Задржување на лични
информации.
 
Ние строго ограничуваме со кого ги споделуваме вашите лични информации и никогаш нема да ги продаваме
информациите на трети страни за наша комерцијална придобивка.  Ние споделуваме лични информации со нашите
подружници за да помогнеме во поддршката и да обезбедиме техничка помош за услугите, за цели на усогласеност,
за спроведување на истражувања или за решавање проблеми/извршување дијагностика и поширока анализа за
откривање на системски проблеми. За повеќе информации, погледнете подолу +Откривање на лични информации од
наша страна и +Пристап до лични информации на Abbo� кога обезбедувате услуги на вашиот давател на
здравствени услуги .

Кога вашата локација ви дава одредени права во однос на вашите лични информации, ние ќе одговориме на таквите
барања.  За повеќе информации, погледнете подолу +Како индивидуалните корисници можат да пристапат и да ги
коригираат личните информации и вашите права.
 
Ние складираме лични информации поврзани со услугите на сервери во Соединетите Американски Држави. За повеќе
информации, погледнете подолу +Складирање на податоци и +Прекугранични преноси на лични информации. Исто
така, препорачуваме да проверите +ОДРЕДБИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДРЖАВАТА, за дополнителни одредби што важат во
зависност од вашата земја на престој.
 
Ве молиме, контактирајте и насочете ги сите прашања во однос на услугите кон вашата клиника или примарниот
давател на здравствени услуги.  Вашата клиника е „контролорот“ за вашите лични податоци кога ви обезбедува
медицински третман.  Ние сме „оддел за обработка на податоци“ за вашите лични информации во нивно име за да ви
ги обезбедиме услугите вам и на вашата клиника.  Доколку имате прашања или коментари во однос на приватноста,



можете да нè контактирате преку електронската пошта privacy@abbo�.com. Ако се наоѓате во Европската економска
област, можете да го контактирате нашиот службеник за заштита на податоци задолжен за Европа или вашиот локален
орган за заштита на податоци. Деталите за контакт со службеникот на Abbo� задолжен за заштита на податоци за
Европа, како и други корисни информации за контакт, се достапни на: www.EU-DPO.abbo�.com. За повеќе
информации, погледнете подолу +Контактирајте нè.
 
Доколку го ажурираме известувањето за приватност со материјални промени, ќе бидете предупредени преку
електронска пошта или апликацијата кога наредниот пат ќе ја користите апликацијата.  За повеќе информации,
погледнете подолу +Промени во ова известување за приватност.
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Pacese�er, Inc. (компанија на Abbo�) ја обезбедува Merlin.net™ мрежата за грижа за пациенти („Merlin.net“).  Abbo� ја
обезбедува мобилната апликација myMerlin™ („Апликацијата“) (заедно Merlin.net и апликацијата се наведени како
„Услуги“).  Преку ова известување за приватност, референците за „Abbo�,“ „Abbo�,“ „ние,“ „нас,“ и „наше“ ќе ја
означува групацијата од компании на Abbo�, со седиште во Abbo� Park, Illinois, Соединети Американски Држави.

Ние ја препознаваме важноста на заштитата на податоците и приватноста и сме посветени на заштита на личните
информации, вклучително и информациите поврзани со здравјето. Ова известување за приватност опишува како
вашите лични информации, се собираат и користат од страна на Abbo� кога ја користите оваа услуга.

Ве молиме, внимателно прочитајте го ова известување за приватност пред да се регистрирате за користење на оваа
апликација, бидејќи се однесува на обработката, преносот и складирањето на вашите лични информации, вклучувајќи
ги и податоците поврзани со здравјето на Abbo� и одредени подружници, како што е опишано подолу. Исто така, се
однесува на обработката на вашите лични информации од страна на нашите подружници и од нашите оддели за
обработка на податоци доколку е потребно за разрешување проблем во однос на услугите за клиенти поврзани со
услугата.

Ова известување за приватност не се однесува за лични информации собрани или обработени од страна на други
подружниците или подружници во целосна сопственост на Abbo� или преку други начини, како што се веб-локациите
на Abbo�, други телефонски центри на Abbo�.  Користењето на Merlin.net од страна на вашиот лекар, како и други
политики за приватност може да се применуваат врз личните информации обработени или собрани преку овие
методи.
 
Со регистрација и користење на оваа апликација, вие го прифаќате ова известување за приватност и вие:

потврдувате дека имате законска возраст да го прифатите ова известување за приватност; и
дека се согласувате во ваше име или во име на друга индивидуа за која имате реално овластување законски да
го прифатите ова известување за приватност.

СО ПРИФАЌАЊЕ ИЛИ СОГЛАСУВАЊЕ СО ОВА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ И СОГЛАСНОСТ, ВИЕ ЕКСПЛИЦИТНО
ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ОВАА АПЛИКАЦИЈА И УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОВА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА
ПРИВАТНОСТ И НА ОБРАБОТКА И ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО
ЗДРАВЈЕТО, КАКО ШТО Е ОПИШАНО ВО ОВА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ.
 



ВО СЛУЧАЈ КОГА Е ЗАКОНСКИ ПРЕДВИДЕНО ВО ВАШАТА ЗЕМЈА НА ПРЕСТОЈ, СО КЛИКАЊЕ НА „ПРИФАТИ“ ИЛИ „СЕ
СОГЛАСУВАМ“ ЗНАЧИ ДЕКА ДАВАТЕ ЕКСПЛИЦИТНА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ,
ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И ИНФОРМАЦИИТЕ ПОВРЗАНИ СО ЗДРАВЈЕТО И ПРЕНОС НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ДО
СЕРВЕРИТЕ НА ABBOTT ЛОЦИРАНИ ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ.
 
ВАШАТА СОГЛАСНОСТ СЕ ДАВА ПРИ ВАША СЛОБОДНА ВОЛЈА И ВИЕ ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА НЕ СТЕ ПОД НИКАКВА
ЗАКОНСКА ОБВРСКА ДА ДАВАТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ НА ABBOTT.
 
+За нас

Abbo� е производител на апликацијата, Confirm Rx™ имплантиран срцев монитор („ICM“ICM“) и Jot Dx™ ICM.

Pacese�er, Inc. (подружница на St. Jude Medical LLC, во целосна сопственост на Abbo� Laboratories) 15900 Valley View
Court, Sylmar, California 91342, Соединетите Американски Држави, претставува давател на Merlin.net.

Вашиот давател на здравствени услуги претставува контролор за вашите лични податоци со цел да ја обезбеди вашата
медицинска нега. Вашиот давател на здравствени услуги е одговорен за тоа како тие податоци се обработени и за
осигурување дека информациите пренесени преку услугите се во согласност со применливите закони за приватност и
заштита на податоците. Референцата за „контролор“ се заснова на неговата дефиниција во законите за заштита на
податоци на ЕЕО, Обединетото Кралство и Швајцарија и, кога е применливо, има еквивалентно значење со слични
услови во други земји во кои престојувате со законите за заштита на податоци и приватност.

Abbo� претставува контролор за лични информации когакористиме лични информации за: (1) да ви ја обезбеди
услугата; (2) да обезбеди придржување кон законските обврски, вклучително и оние што се однесуваат на
безбедноста, квалитетот и подобрувањето на медицинскиот уред; и (3) да обезбеди спроведување на истражување во
однос на услугите. За повеќе информации, погледнете подолу+Користење на вашите лични информации од страна
на Abbo�.

+За услугите

Merlin.net претставува систем за далечинска нега што содржи информации пренесени од вашиот ICM преку услугите.

Услугите овозможуваат навремен, автоматизиран пренос на информации собрани од вашиот ICM и поставени преку
апликацијата во приватна и безбедна база на податоци на Abbo�. Преку Merlin.net, вашиот давател на здравствени
услуги може да види кога вашето срце започнува да чука поинаку.  Апликацијата ги испраќа вашите податоци за
срцето до вашата клиника врз основа на поставките поставени од давателот на здравствена заштита.  Услугите му
помагаат на вашиот давател на здравствени услуги да го следи вашиот срцев ритам и да го изменува третманот без да
има потреба лично да ја посетите клиниката.

Вашиот мобилен уред мора да го одржувате поврзан со WiFi или со мобилен интернет и мора да ја користите
апликацијата така што податоците за срцето ќе може да се следат од далечина од страна на давателот на здравствени
услуги.  Пред да ги користите услугите, давателот на здравствени услуги мора да ве регистрира на Merlin.net.  Откако
ќе го внесете датумот на раѓање и серискиот број на вашиот ICM во апликацијата, можеби ќе треба да добиете код за
активирање, што можете да изберете да ви го испратат.  Откако ќе го внесете овој код за активација во апликацијата,

мора да бидете сигурни дека Bluetooth®
[1]

 безжичната технологија се одржува „ВКЛУЧЕНА“ со цел да го спарите
вашиот ICM со апликацијата.  Чувајте ги „Известувањата“ „ВКЛУЧЕНИ“ за да добивате ажурирања и потсетници за
статусот. Апликацијата ќе ве информира откако ќе се заврши поставувањето.

Во редовни интервали, апликацијата ќе се поврзе со вашиот ICM и ќе пренесува информации за тоа како функционира
ICM.  Апликацијата исто така ќе пренесе информации за срцевиот ритам до давателот на здравствена заштита, кој ќе
може да добива сигнали и ажурирања, како и да се најавува на Merlin.net за да го следи вашиот срцев ритам.  

+Собирање и обработка на вашите лични податоци

Следните категории на вашите лични информации се обработуваат кога ја користите апликацијата:

вашиот сериски број на ICM и датумот на раѓање;

вашата електронска пошта и/или телефонскиот број за да можеме да ви испратиме код за активација;

денот, месецот и времето се испраќаат од вашиот ICM до Merlin.net;



информации за името и бројот на моделот на вашиот ICM;

периодични извештаи што укажуваат како вашиот ICM вршел интеракција со апликацијата и како апликацијата
вршела интеракција со серверите на Abbo� од последниот извештај;

информации за изведбата на апликацијата, вклучително и извештаи за падови; и

периодични извештаи за евиденција што ја запишуваат активноста на апликацијата од последниот извештај за
одржување.

Апликацијата ги поврзува и ги пренесува податоците од вашиот ICM до Merlin.net. Услугите поврзани со Merlin.net
користат дополнителни лични информации, вклучително и податоци поврзани со здравјето, што ги внесува вашиот
давател на здравствени услуги кога го креира профилот на пациент за вас во Merlin.net. Тие лични информации може
да го вклучуваат вашиот телефонски број или електронска пошта, модел на ICM и сериски број, и други изборни
полиња вклучително пол, раса, претпочитан јазик, клинички коментари и функционирање на вашиот ICM, датуми на
третмани и пренесувања, информации за вашата состојба, број на пациент доделен од клиниката или друг
идентификатор за пациент. Вашиот давател на здравствени услуги може исто така за вас да внесе информации за
контакт во итен случај. Abbo� можеби ќе треба да пристапи до овие лични информации за поддршка и одржување на
услугите.
 
+Користење на вашите информации од страна на вашиот давател на здравствени услуги

Вашиот давател на здравствени услуги ќе ги собере вашите лични информации како дел од вашиот медицински
третман и ќе ги внесе вашите информации во Merlin.net. Вашиот давател на здравствени услуги ги користи услугите за
да помогне во следењето на вашиот ICM и вашиот срцев ритам.
 
Вашиот давател на здравствени услуги или клиниката ги обработува вашите лични информации за следните цели:

да обезбеди медицинска нега, вклучително и постоен медицински третман со следење на вашиот ICM и вашиот
срцев ритам за да се олесни на нив да ви овозможат медицинска нега;

да му даде пристап на Abbo� до вашите лични информации за да обезбеди техничка поддршка за услугите,
вклучително и да добиете техничка и клиничка поддршка, како помош при отстранување грешки, надградба
или решавање проблеми со услугите или толкување на податоци; и

каде поинаку е предвидено со применливиот закон.

+Пристап до лични информации на Abbo� кога обезбедувате услуги на вашиот давател на
здравствени услуги

Ние ги обработуваме вашите лични информации како оддел за обработка на податоци во име на вашиот давател на
здравствени услуги или клиника.  Ваквата обработка се наоѓа во упатство од вашиот давател на здравствени услуги
или клиника и се однесува на следните цели:

обезбедување услуги за вашиот давател на здравствени услуги да ја следи состојбата на вашиот ICM и вашиот
срцев ритам и вашите симптоми;

овозможување техничка и клиничка поддршка за вашиот давател на здравствени услуги, како што е помош при
отстранување грешки, надградување или решавање проблеми; или

доколку е овластено од вашиот давател на здравствени услуги, добивање пристап до вашите здравствени
информации за помош при толкување на податоците што се пренесуваат од вашиот ICM.

Можеме да обезбедиме услуги за поддршка на вашиот давател на здравствени услуги или клиника од локации во:
Шведска или други европски локации, особено доколку имаме операции во вашата земја на престој; или нашите
други центри за поддршка лоцирани во Соединетите Американски Држави и Малезија. Можеме исто така да
користиме и други трети страни за да обезбедиме техничка или клиничка поддршка за вашиот давател на здравствени
услуги или клиника.  Во случаи кога користиме трета страна за да помогне да обезбедиме услуги за поддршка за
вашиот давател на здравствени услуги или клиника, ние воспоставивме соодветни мерки за заштита на доверливоста,
интегритетот и безбедноста на вашите лични информации.
 
Референцата за „оддел за обработка на податоци“ се заснова врз неговата дефиниција во законите за заштита на
податоци на ЕЕО, Обединетото Кралство и Швајцарија и, кога е применливо, има еквивалентно значење со слични



термини во законите за заштита на податоците и приватноста во другите земји во кои престојувате.
 
+Користење на вашите лични информации од страна на Abbo�
 
Abbo� ги обработува вашите лични информации, вклучително и вашите лични информации поврзани со здравјето,
како контролор за следните цели:

да ви обезбеди услуги во согласност со договорот за лиценца за краен корисник на апликација;

да чува запис за вашиот контакт со Abbo�, кога директно ќе контактирате со Abbo� во однос на услугите;

да му ги обезбеди услугите на вашиот давател на здравствени услуги или клиника, вклучително и поддршка за
корисници во однос на вашиот ICM;

во случај кога е предвидено со применливите закони што го регулираат користењето и класификацијата на
медицинските уреди, вклучително и за целите за следење на медицинскиот уред по пуштање на пазарот,
управување со квалитет, вклучително и развој и подобрување на производот, безбедност, изведба и
претпазливост;

во случаи кога е потребно да се утврдат, остварат или бранат законски побарувања; и

доколку поинаку е предвидено со применливиот закон.

Кога вашиот давател на здравствени услуги креира профил на пациент за вас во Merlin.net, и во случаи кога е
предвидено со применливиот закон, вие имате дадено експлицитна согласност на Abbo� да ги деидентификува,
псевдонимизира, собира и/или анонимизира вашите лични информации за да спроведе истражување. За повеќе
информации, погледнете го делот +Истражување.
 
Референцата за „контролор“ се заснова на неговата дефиниција во законите за заштита на податоци на ЕЕО,
Обединетото Кралство и Швајцарија и, кога е применливо, има еквивалентно значење со слични услови во други
земји во кои престојувате со законите за заштита на податоци и приватност.

+Складирање на податоци

Добиваме податоци пренесени од апликацијата и ICM пред тие да бидат зачувани во серверите Merlin.net, кои се
наоѓаат во Соединетите Американски Држави.  Кога вашите лични информации ќе бидат вдомени во земја различна
од вашата земја на престој, истите може да подлежат на законите на земјата-домаќин, што може да бидат
нееквивалентни на законите во вашата земја на престој. Воведовме соодветни безбедносни мерки и контроли за
заштита на вашите лични информации. Додека Соединети Американски Држави имаат закони што регулираат
информации за здравјето на пациентите, истите закони може да не се еквивалентни на законите за приватност или
заштита на податоците во вашата земја на престој.

Исто така, погледнете подолу +Безбедност на лични информации и +Прекугранични преноси на лични информации.

+Медицински уреди и други законски барања

Abbo� може да користи лични информации во случаи кога е законски потребно и кога е возможно, и истите ќе ги
деидентификува, псевдонимизира, собира и/или анонимизира информациите во согласност со законските обврски
како производител на медицински уреди. Овие информации безбедно се чуваат од страна на Abbo� и нема да се
користат за да ве идентификуваме индивидуално според со вашето име или електронска пошта, освен во случаи кога
сме под законска обврска да ги вклучиме овие информации. Кога таквата употреба на лични информации подлежи на
законски услови, не бараме согласност.
 
Законски услови за кои Abbo� ќе ги користи овие информации се:

да осигури постојана безбедност за ICM и кој било иден развој;

да го следи и подобри квалитетот, безбедноста и ефективноста на медицинските уреди и системи;

да ги потврди надградбите и да го одржува Merlin.net и/или поврзаните мобилни апликации безбедни и
сигурни;

да се изврши поширока анализа за откривање системски проблеми од јавен интерес во областа на јавното
здравство.



да истражува, развива и тестира медицински уреди, вклучувајќи и нови и постојани карактеристики и
функционалност, како и да ги тестира и подобри Merlin.net и/или сродните мобилни апликации за развој на
производот; и

во случаи кога е спротивно предвидено со закон, вклучително за да се одговори на кој било надлежен
регулаторен орган, орган за спроведување на законот, владини органи, за справување со епидемија или
национална безбедност, судска постапка, судска наредба, барање од влада или правен процес што ни е
опслужен, или за да се заштити безбедноста, правата или сопственоста на нашите клиенти, јавноста, Abbo� или
други, како и за да ги оствариме, утврдиме или браниме законските права на Abbo� или во случаи кога
веруваме дека е неопходно да се испитаат, спречат или преземаат дејствија во однос на незаконски
активности, измами за која постои сомнение, ситуации со потенцијални закани за безбедноста на кое било
лице, прекршување на ова известување за приватност или како доказ во парница во која сме вклучени.

 
Наизменично ги користиме термините „деидентификува“ и „псевдонимизира“. Законот за преносливост на
здравствено осигурување во САД (HIPAA) ги опишува деидентификуваните информации како информации каде „не
постои разумна основа да се верува дека информациите можат да се искористат за идентификување на
индивидуа“. Општиот пропис за заштита на личните податоци на ЕУ (2016/679) (GDPR) ја дефинира
„псевдонимизацијата“ како „обработка на лични податоци на таков начин што личните податоци не можат
повеќе да се припишуваат кон специфичен субјект на податоци без употреба на дополнителни информации“.
Анонимизираните податоци претставуваат информации што не се однесуваат на некоја личност и со кои лицето не
може да се идентификува, а овој тип на податоци обично е надвор од законите за заштита на личните податоци и
приватноста.
 
За повеќе информации за GDPR, ве молиме погледнете подолу +Европска економска област, Обединето Кралство,
Кајмански Острови, Швајцарија и Тајланд.

+Истражување
Во случаи кога е предвидено со применливиот закон, вашиот давател на здравствени услуги ќе добие ваша
експлицитна согласност да ни овозможи да ги деидентификуваме или псевдонимизираме, собереме и/или
анонимизираме вашите лични информации за да спроведеме истражувања за ограничени цели. 

Доколку групата од податоци се користи за цели на истражување, податоците нема да го содржат вашето име, адреса,
телефонски број или електронска пошта. Преземаме чекори за да осигуриме дека нема да постои разумна основа
преку која може да се користат деидентификуваните или псевдонимизираните податоци за да бидете
идентификувани како индивидуа. Податоците што се користат во истражувањето може да вклучуваат модел на ICM и
сериски број, интервали помеѓу датумот на имплантирање и последователните датуми на посета, датум на
имплантирање и демографски податоци, како што се место на живеење и возраст.

Ние спроведуваме истражувања користејќи ги овие деидентификувани или псевдонимизирани податоци или собрани,
статистички и/или анонимизирани податоци за следните цели:

да се подобри квалитетот, безбедноста и ефективноста на нашите срцеви и медицински уреди и системи и да
се овозможи развој на иновативно и ефикасно лекување на состојби поврзани со срцето во интерес на јавното
здравство;

да се спроведе истражување, за статистички цели и анализи и за откривање на трети лица-истражувачи,
здравствени установи, професионалци или јавни здравствени власти;

да се процени ефективноста на услугите и начинот на кој истите се обезбедуваат и користат;

да се потврди функционалноста и надградбите на услугите, вклучително и следење и подобрување на
безбедноста и безбедноста на таквите услуги;

да се истражуваат, развиваат и тестираат медицински уреди, вклучувајќи ги и новите и постојните
карактеристики и функционалност и да се тестираат и подобрат услугите и нашите медицински уреди за развој
на производот, анализа на податоци за статистички цели и цели на истражување; и

за јавен интерес во областа на јавното здравство, вклучително и кога услугите и медицинските уреди се
квалификувани за медицински надомест или на друг начин имаат право на социјална безбедност, осигурување
или јавно финансирање.

Доколку некогаш од вас биде побарано да учествувате во клиничко испитување и во случај кога е предвидено со
применливиот закон, од вас ќе биде побарано да дадете посебна информирана согласност на истражувачката



локација пред извршување на какво било испитување и вашето учество е целосно доброволно.  Истражувањето во
овој дел не се однесува на учество во клиничко испитување.

За повеќе информации за GDPR, ве молиме погледнете подолу +Европска економска област, Обединето Кралство,
Кајмански Острови, Швајцарија и Тајланд.

+Задржување на лични информации

Информациите собрани од вашиот ICM ќе бидат задржани максимално во период од седум (7) години од датумот на
последниот пренос (односно, од датумот кога последен пат го имате користено вашиот ICM и/или апликацијата),
освен доколку е различно предвидено согласно закон.

Делот + Бришење на вашите информации од Merlin.net објаснува како може да се договорите вашиот давател на
здравствени услуги или клиника да ги избрише вашите информации од Merlin.net мрежата за грижа за пациенти.

+Откривање на лични информации од наша страна

Можеме да ги споделиме вашите лични информации на следниот начин:

Ние споделуваме лични информации со трети страни-набавувачи само за да ги обезбедиме, одржуваме,
вдомиме и поддржуваме услугите. На пример, таму каде што ги обезбедуваме вашите лични информации, до
трети страни-набавувачи за да ни помогнат во обезбедувањето на услугите, од нив бараме да ги чуваат вашите
лични информации доверливо и обезбедени и да ги користат вашите лични информации во минимален
потребен обем.

Кога е возможно, Abbo� користи трети страни како даватели на услуги за да известуваат за грешки во системот
за да можеме да ги поддржуваме и подобруваме услугите и во такви случаи информациите испратени до такви
трети страни нема да вклучуваат употреба на ваши лични информации.

Android бара одобрување на дозволи за услуги за локација, за да се поврзат апликациите со уредите со
Bluetooth®1. Услугите за локација на Google вклучуваат карактеристики што собираат прецизни податоци за
локација на корисникот, вклучително и GPS-сигнали, сензори на уреди, точки за пристап до Wi-Fi и
идентификации на мобилна кула. Овие информации ќе бидат собрани од Google доколку корисникот му
дозволи пристап до неговата или нејзината локација.  За повеќе информации во однос на практиките за
приватност на Google во однос на овие податоци, погледнете ја веб-локацијата за поддршка на Android. Ние
нема да ги користиме вашите лични информации изведени од услугите за локација на Google.

Ние нема да ги продаваме или лиценцираме вашите лични информации на трети страни, освен во однос на
продажба, спојување или пренос на производна линија или дивизија, за да може купувачот да продолжи да ви
ги обезбедува услугите. За да се избегне каков било сомнеж, ние никогаш нема да ги продаваме вашите лични
информации на трети лица за комерцијални цели.

Можеме да споделиме деидентификувани, псевдонимизирани, собрани и/или анонимизирани информации со
нашите подружници, вашиот давател на здравствени услуги или клиника, трети лица-истражувачи и државни
здравствени власти или осигурителни компании за да ја покажеме ефикасноста на услугите или како што е
потребно за медицински надомест. Овие информации нема да се користат за да ве идентификуваат
индивидуално.

Ние го задржуваме правото да ги откриеме вашите лични информации за да одговориме на овластените
барања за информации од страна на владини органи, за решавање на национални безбедносни ситуации или
кога тоа е поинаку предвидено со закон. Понатаму, во случаи кога е дозволено или предвидено со законот,
исто така може да ги откриеме информациите што ги собираме од вас, кога сметаме дека е неопходно да се
испитаат, да се спречат или да се преземат активности во однос на незаконски активности, измами за која
постои сомнение, ситуации со потенцијални закани за безбедноста на кое било лице, прекршување на ова
известување за приватност или како доказ во парница во која сме вклучени. Вашите лични информации можат
да бидат предмет на странски закони и може да бидат достапни за странски влади, судови, спроведување на
законот и регулаторни агенции.

+Безбедност на лични информации

Abbo� имплементираше соодветни безбедносни контроли во рамките на услугите за да ги заштити вашите лични
информации од случајно или незаконско уништување или случајна загуба, промена, откривање или пристап.



Информациите добиени од вашиот ICM се шифрираат пред пренесувањето за да се осигури дека истите ќе бидат
безбедни и доверливи. Услугите вклучуваат повеќе безбедносни мерки за подобрување на безбедноста на вашиот
профил на пациент и за спречување неовластен пристап до личните информации или нивно откривање. Само лицата
што ги има овластено вашиот давател на здравствени услуги или клиника, вклучително и нивниот овластен персонал,
ќе имаат пристап до вашиот профил на пациент и само преку единствени идентификации и лозинки. Abbo�
имплементираше различни контроли за безбедност и пристап за да обезбеди дека единствено овластени лица на
Abbo� може да имаат пристап до псевдонимизирани, собрани и/или деидентификувани податоци.

Ние користиме безжична технологија Bluetooth®1 4.0 или понова, за да пренесуваме различни групи на информации
помеѓу уредите и уредите со iOS или Android. Секоја информација во однос на мерењата преземени од вашиот уред се
пренесува преку Bluetooth технологија.

Ве молиме, имајте предвид дека услугите може да бидат недостапни за време на периоди на рутинско одржување.

+Прекугранични преноси на лични информации

Информациите собрани преку услугите ќе бидат пренесени и складирани во Соединетите Американски Држави.
Законите за заштита на податоците на САД може да не нудат заштита за лични информации еднаква на заштитата на
Европската Унија, Обединетото Кралство, Швајцарија или вашата земја на престој.  Вашите лични податоци ќе бидат
пренесени врз основа на стандардни договорни одредби на ЕУ и Швајцарија.  Вие исто така експлицитно се
согласувате со пренесување на вашите лични информации на серверите на Abbo� во Соединетите Американски
Држави.

Доколку директно нè контактирате нас и побарате техничка поддршка, вашите лични информации (вклучително и
податоците поврзани со здравјето) може да бидат достапни за нашите тимови за далечинска нега во САД, Европската
Унија или Малезија (преносите кон Малезија не важат за жителите на Европската Унија, Обединетото Кралство или
Швајцарија).  Преносите на податоци во рамките на компанијата Abbo� се регулираат со договор за пренос на
податоци кој обезбедува соодветни заштитни механизми.
 
СО УПОТРЕБА НА ОВАА АПЛИКАЦИЈА И СО ПОТВРДУВАЊЕ НА ОВА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ И СОГЛАСНОСТ, ВЕ
ИНФОРМИРАМЕ ЗА ОВИЕ ПРЕНОСИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ДО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ,
ШВЕДСКА И/ИЛИ МАЛЕЗИЈА (ПРЕНОСИТЕ ДО МАЛЕЗИЈА НЕ ВАЖАТ ЗА ГРАЃАНИТЕ НА ЕВРОПСКА УНИЈА,
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО ИЛИ ШВАЈЦАРИЈА) И ЗА ПРИСТАПОТ ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ
И ИНФОРМАЦИИТЕ ПОВРЗАНИ СО ЗДРАВЈЕТО, ШТО МОЖЕ ДА БИДАТ ПОТРЕБНИ ВО ИСКЛУЧИТЕЛНИ ОКОЛНОСТИ ЗА
ОДГОВАРАЊЕ НА СИТЕ БАРАЊА ЗА ПОДДРШКА ШТО ВИЕ ИЛИ ВАШИОТ ДОКТОР ГИ ПОСТАВУВАТЕ. ОВИЕ ДРЖАВИ
МОЖЕБИ НЕМА ДА МОЖЕ ДА ПОНУДАТ ЕКВИВАЛЕНТНО НИВО НА ЗАШТИТА ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ, ВО
СПОРЕДБА СО ЗАКОНИТЕ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ИЛИ ЗАКОНИТЕ ЗА ПРИВАТНОСТ ВО ЗЕМЈАТА ВО КОЈА
ЖИВЕЕТЕ.
 
+Како Abbo� испраќа материјал за маркетинг и друг материјал

Ние нема свесно да ви испратиме реклами или информации поврзани со маркетинг, освен доколку не сте се одлучиле
да ги примите овие типови на комуникации од нас во однос на други наши производи и услуги.  
 
Ниту Abbo�, ниту неговите подружници или даватели на лиценци немаат намера да испраќаат реклами или
информации на деца поврзани со маркетинг.
 
Ние не ги продаваме вашите лични информации на трети страни за директен маркетинг.
 
Имајте предвид дека може да ви испратиме информации што не се поврзани со маркетинг, за неопходните
ажурирања на апликацијата и услугите или проблеми во однос на безбедноста на производите.
 
+Како Abbo� ја заштитува приватноста на децата

Деца можат да бидат вклучени во Merlin.net од страна на давател на здравствени услуги или клиника. Во секое време,
родител/старател може да го запре собирањето на лични податоци за детето, вклучително и информации поврзани со
здравјето, со контактирање на давателот на здравствени услуги или клиниката и со барање да се избрише сметката. Со
ова дејство ќе се избрише сметката на Merlin.net поврзана со детето, но ние ќе ги задржиме собраните и
деидентификуваните информации и можеби ќе треба да задржиме одредени лични информации како што е
предвидено со законот.



+Како индивидуалните корисници можат да пристапат и да ги коригираат личните информации
и вашите права

За да ги остварите сите права на заштита на податоци или правата на приватност, прво треба да контактирате со
примарниот давател на здравствени услуги или клиниката. Ние не сме во состојба да коригираме или измениме какви
било отчитувања од вашиот ICM што се поставени.

Во зависност од вашето место на живеење, може да имате право на: (а) пристап до личните информации што ги
чуваме за вас; (б) барање да ги коригираме сите неточни лични информации што ги чуваме за вас; (в) да ги избришете
сите лични информации што ги чуваме за вас; (г) да го ограничите обработувањето на личните информации што ги
чуваме за вас; (д) да доставите приговор во однос на обработката на личните информации што ги чуваме за вас; и/или
(ѓ) да примите какви било лични информации што ни ги имате обезбедено врз основа на вашата согласност во
структуриран и најчесто користен формат што може да се прочита со машина или да ги пренесете таквите лични
информации на друга компанија. Имајте предвид дека Abbo� не е законски обврзан да присвојува или одржува
системи што се технички компатибилни со системите на другите компании. Може да не биде возможно Abbo�
директно да ги пренесува вашите лични информации до друга компанија.

Децата исто така може да имаат право на пристап до личните информации што се чуваат за нив. Кога ќе добиеме
барање за пристап до лични информации за едно дете од страна на родителот/старателот на тоа дете, може да
одговориме директно на родителот/старателот на детето или да препорачаме да се јават кај докторот или клиниката
на нивното дете. Ние секогаш ќе настојуваме да го потврдиме идентитетот на личноста која бара пристап до
информациите на детето, без разлика дали е од самото дете или од родител или старател.

За да побарате остварување на овие права, ве молиме контактирајте го вашиот примарен давател на здравствени
услуги или клиника како контролор за вашите лични информации за цели на обезбедување медицинска нега. Може
да нè контактирате таму каде што сме контролор за вашите лични информации користејќи кој било од методите
утврдени во делот со наслов +Контактирајте нè.

+Бришење на вашите информации од Merlin.net

Ако имате имплантиран ICM, единствениот начин на кој вашиот давател на здравствени услуги може да ве следи е
преку Merlin.net. Затоа, ако изберете да не бидете вклучени во Merlin.net, тоа ќе влијае на можноста на давателот на
здравствена заштита да ја следи вашата состојба и може да влијае на неговата способност да ве лекува.
 
Доколку сакате вашите информации да бидат избришани од Merlin.net, може да го сторите тоа со контактирање на
вашиот давател на здравствени услуги или клиниката. Доколку побарате бришење на вашите информации од
Merlin.net и сè уште го имате вашиот ICM, вашиот давател на здравствени услуги нема да може далечински да го
следи вашиот срцев ритам. Ве молиме, имајте предвид дека доколку давателот на здравствени услуги или клиниката
ги избрише вашите информации во Merlin.net , ние ќе ги задржиме собраните и деидентификувани информации, и
можеби ќе треба да задржиме одредени лични информации како што е предвидено со законот.

+Контактирајте нè

Доколку имате прашања, грижи или поплаки во врска со обработката на вашите лични информации за целите на
вашата медицинска нега или сакате да ги остварите вашите права за заштита на податоците, ве молиме контактирајте
директно со давателот на здравствена заштита или клиниката. 
 
Доколку имате прашања, коментари или жалби во однос на нашите практики за приватност, ве молиме контактирајте
нè со кликање на врската Contact Us (Контактирајте нè) на една од нашите веб-локации или испратете електронска
пошта на cnprivacy@abbo�.com. Алтернативно, може да ни пишете на:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, САД
 
За корисниците од ЕЕО, Обединетото Кралство и Швајцарија, исто така погледнете подолу под регионалниот дел за
дополнителни детали за контакт.
 
За корисниците во Бразил: Доколку имате прашања, коментари или жалби во однос на нашите практики за
приватност, или доколку сакате да остварите кое било од вашите права утврдени во делот со наслов +Како
индивидуалните корисници можат да пристапат и да ги коригираат личните информации и вашите права, ве
молиме контактирајте нè со кликање на врската Contact Us (Контактирајте нè) на една од нашите веб-локации или



испратете електронска пошта до нашиот локален службеник за заштитна на приватност, Јулијана Руџеро, на
privacybrasil@abbo�.com. Алтернативно, може да ни пишете на:
 
A�n: Јулијана Руџеро, службеник за заштита на приватност
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Во сите комуникации со нас, ве молиме, вклучете ја адресата од електронската пошта што се користи за регистрација
на оваа апликација и детално објаснување за вашето барање.
 
+Промени во ова известување за приватност

Оваа известување за приватност постојано се прегледува. Доколку направиме материјални промени во нашите
практики за приватност, ажурираната верзија на ова известување за приватност ќе ги опфати истите промени. Ќе
бидете предупредени за ажурирања на ова известување за приватност преку електронска пошта или апликацијата
кога наредниот пат ќе ја користите апликацијата.

Без предрасуди во однос на вашите права според применливиот закон, ние го задржуваме правото да го ажурираме и
дополнуваме ова известување за приватност без претходно известување со цел да можеме да ги опфатиме
технолошките достигнувања, правните и регулаторните измени и добрите деловни практики до степен што нема да ги
менува практиките за приватност како што е утврдено во оваа известување за приватност.

+ОДРЕДБИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ДРЖАВАТА

+САД

Abbo� работи како деловен соработник на вашиот давател на здравствени услуги во однос на поставување на оваа
апликација како достапна за вас во согласност со Health Insurance Portability and Accountability Act (Законот за
преносливост и одговорност за здравствено осигурување) и прописите имплементирани во истиот (заедно „HIPAA“).
Како резултат, личните информации, вклучително и информациите поврзани со здравјето, што се собираат преку оваа
апликација се регулираат согласно со HIPAA, и ние може да ги користиме и откриваме вашите лични информации во
согласност со обврските на нашите деловни соработници и како што е наведено во ова известување за приватност и
согласност.

+Калифорнија

Дел 1798.83 од кривичниот законик на Калифорнија им дозволува на жителите на државата Калифорнија да бараат од
одредени деловни организации со кои жителот на Калифорнија има воспоставено деловен однос, список со сите
трети страни на кои деловната организација, во текот на непосредно претходната календарска година, открила
одредени лични препознатливи информации за цели на директен маркетинг. Abbo� е должен да одговори на барање
од страна на клиент само еднаш во текот на која било календарска година. За да изготвите такво барање, треба да
испратите писмо до службеникот за заштита на приватност, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  Во
вашето барање, потврдете го фактот дека сте жител на Калифорнија и обезбедете тековна адреса во Калифорнија за
да ви доставиме одговор. Ве молиме, имајте предвид дека не сите споделување на информации се опфатени со
барањата предвидени со Правата на приватност на Калифорнија, и единствено споделување на информации што се
опфатени ќе бидат вклучени во нашиот одговор.
 
Доколку имате какви било прашања во однос на усогласеноста на Abbo� со California Consumer Privacy Act (Закон за
приватност на потрошувачите во Калифорнија) (CCPA) и вашите права според CCPA, ве молиме посетете ја
h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Аргентина

Public Informaton Access Agency (Агенција за пристап до информации од јавен карактер), во својство на супервизорско
тело согласно Закон бр. 25.326, има надлежност за сите обвиненија и жалби изготвени од сите кои се засегнати во
однос на нивните права за прекршување на прописите што се на сила, и што се однесуваат на заштита на личните
информации.
 
+Австралија



Доколку сакате да поднесете жалба во однос на повреда на Законот за приватност, Australian Privacy Principle (Принцип
за приватност на Австралија) („APPs“) или кодексот за приватност што важи за нас, или доколку имате какви било
прашања или грижи во однос на нашето известување за приватност или начинот на кој постапуваме со вашите лични
информации, ве молиме контактирајте нè користејќи ги деталите дадени погоре и ние преземаме разумни чекори да
испитаме и да ви одговориме.
Доколку по овој процес не сте задоволни од нашиот одговор, можете да поднесете жалба до Бирото на комесарот за
информации. Погледнете h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, за да ги добиете релевантните формулари
за жалби или контактирајте го Бирото на комесарот за информации. Не постои веројатност дека ќе ги откриеме вашите
лични информации во странство, освен доколку тоа е дозволено со Privacy Act (Закон за приватност) од 1988 година
(Cth), освен доколку спротивно не ве посоветуваме во писмена форма. Ние може да ги пренесеме вашите лични
информации во Соединетите Американски Држави. Вие се согласувате на тоа откривање и се согласувате дека со
давањето на истата согласност, Australian Privacy Principle (Принципот за приватност на Австралија) 8.1 повеќе не се
применува, и од нас не се бара да преземаме разумни чекори за да осигуриме дека примателот во странство не ги
крши APP во однос на истите информации.
 
+Бразил

Во случај на ажурирање на ова известување за приватност, што бара ново собирање согласност, ќе бидете известени
преку контактите што ни ги дадовте.
 
Согласност: За обработка на лични информации во врска со вашето здравје, мора да дадете потврдна согласност на
Abbo� за користење на апликацијата. Во секое време може да ја повлечете вашата согласност доколку нè
контактирате на privacy@abbo�.com.
 
Правна основа за обработка на вашите лични информации: Abbo� ги обработува вашите информации врз основа на
следните законски основи како што се утврдени во Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Согласност за обработка на информации поврзани со здравјето кога креирате сметка за апликацијата за
складирање на информации во врска со услугите;

Согласност за обработка на информации поврзани со здравјето кога нè контактирате на нашата линија за
поддршка на клиенти, доколку е потребно, за да одговориме на вашите прашања или на вашето барање за
поддршка, како што се решавање проблеми за какви било тешкотии со изведбата или кога е потребно да ги
споделиме вашите информации со нашиот оддел за обработка на податоци како трета страна со цел решавање
на проблеми со услугата.

Согласност кога ги споделувате со нас податоците за извршување дијагностика/решавање проблеми
(вклучително и податоци поврзани со здравјето) од вашиот мобилен уред преку апликацијата, доколку е
потребно, за да одговориме на вашето барање за поддршка, како што е извршување дијагностика и решавање
проблеми за какви било потешкотии со изведбата.

Согласност кога ги споделувате вашите лични информации, вклучително и информации поврзани со здравјето,
со нашите партнери од трета страна

Легитимни деловни интереси и согласност на Abbo� кога ги деидентификуваме, псевдонимизираме, собираме
и/или анонимизираме податоците за подобро да разбереме како комуницирате и ги користите услугите.

Вашите права: Доколку сакате да остварите кое било од вашите права утврдени во делот со наслов +Како
индивидуалните корисници можат да пристапат и да ги коригираат личните информации и вашите права и нè
контактирате преку електронска пошта, ве молиме внесете соодветен наслов во полето предвидено за тоа (на пример,
„Барање за корекција“ или „Барање за пристап“, или друго право како што е применливо, во линијата за наслов за
електронска пошта.) Ние ќе се потрудиме да одговориме на сите разумни барања навремено, или во најмала рака, во
согласност со сите важечките законски услови. Вие имате право да поднесете жалба до вашиот локален орган за
заштита на податоци, доколку не сте задоволни од кој било аспект во однос на обработката на личните податоци од
страна на Abbo�.
 
+Кина (со исклучок на Хонг Конг, Макао и Тајван)

Со прифаќање или согласување со ова известување за приватност, се смета дека сте биле информирани и експлицитно
сте се согласиле за собирање на вашите лични информации, вклучително и број за лична идентификација и
информации поврзани со здравјето и употреба на лични информации во однос на целата содржина наведена овде.  За
корисници на возраст под 14 години, согласноста мора да ја даде нивниот старател. Доколку откриеме дека личните



информации на кое било малолетно лице на возраст под 14 години се собрани без согласност на неговиот/нејзиниот
старател, ќе се обидеме да ги избришеме релевантните податоци колку што е возможно поскоро.  Во секое време
може да ја повлечете вашата согласност со контактирање на вашиот давател на здравствени услуги. Ве молиме, имајте
предвид дека доколку ја повлечете согласноста, тоа ќе влијае врз можноста на вашиот давател на здравствени услуги
за далечинско следење на вашиот уред и може да влијае врз вашиот третман.  Доколку ја повлечете вашата
согласност, Abbo� ќе ги задржи собраните и деидентификувани информации и можеби ќе треба да задржиме
одредени лични информации како што е предвидено со законот.

 
Ние не сме законски обврзани да добиеме согласност за да ги собереме или користиме вашите лични информации,
вклучително и информации поврзани со здравјето, под одредени околности, доколку собирањето или користењето на
вашите лични информации, вклучувајќи ги и здравствените информации е:

поврзано со исполнување на обврските изречени со закони и прописи;

директно поврзано со националната безбедност или националната одбрана;

директно поврзано со јавната безбедност, јавното здравство или значајни јавни интереси;

директно поврзано со кривична истрага, гонење или судење, или извршување на пресуда, итн.;

побарано да се заштитат основните права и интереси на индивидуи (како што е правото на живот и
сопственост) кога добивањето согласност би било непрактично;

доколку личните податоци што вие или вашите пациенти или нивните старатели (за деца под 14-годишна
возраст) ги имате изготвено како јавно достапни;

доколку личните податоци добиени од легитимни јавни извори, како што се извештаи за легитимни вести или
отворена владина информација;

неопходно за потпишување и извршување на договор, како што е побарано од ваша страна, вашиот пациент
или старателот на пациентот, доколку пациентот е под 14-годишна возраст; или

неопходни за одржување на безбедно и стабилно работење на понудените производи или услуги, како што се
откривање и решавање технички проблеми во однос на производите или услугите.

Покрај другите права што ги имате согласно ова известување за приватност, ги имате и следните дополнителни права:

Право на приговор кон одлука што се заснова исклучиво врз автоматска обработка. Вие имате право во
одредени околности да не подлежите на одлука што се заснова исклучиво врз автоматска обработка и без
човечка интервенција.

Доколку имате прашања или сакате да остварите кое било од овие права во однос на вашите лични информации,
вклучително и информации поврзани со здравјето, ве молиме контактирајте го вашиот примарен давател на
здравствени услуги. Доколку нè контактирате, ние ќе работиме со вашиот давател на здравствени услуги и ќе дадеме
сè од себе навремено да одговориме на сите разумни барања во согласност со важечките законски услови. Може да
наплатиме разумна административна такса за повторени барања во рок од 3 месеци. Доколку има материјална
промена во ова известување за приватност, ние може да ги објавиме измените и дополнувањата во форма на јавен
оглас.
 
Барањата за остварување на вашите права упатени до нас не можат да бидат обработени доколку се неразумни или
повторливи. Ние нема да можеме да го обработиме вашето барање доколку:

вашето барање се однесува на нашите обврски согласно применливите закони и прописи;

вашето барање е директно поврзано со националната безбедност или националната безбедност за одбрана;

вашето барање е директно поврзано со јавната безбедност, јавното здравство или поголеми јавни интереси,

вашето барање директно се однесува на кривична истрага, гонење, пресуда и извршување;

доволен доказ докажува дека го изготвувате барањето со лоша намера или го злоупотребувате вашето право;

одговорот на вашето барање сериозно ќе наштети на законските интереси на вас или на други лица или
организации; или

вашето барање е во конфликт со нашите трговски тајни.

Освен доколку бришењето не е законски обврзано или согласно вашето барање, Abbo� може да задржи какви било
лични информации, вклучително и информации поврзани со здравјето, што вие ни ги обезбедувате, со цел за



подобрување на упатството за третман на пациенти кои ја користат оваа апликација и производи на Abbo� поврзани
со срцето.
 
Личните информации, вклучувајќи ги и информациите поврзани со здравјето, генерирани и собрани од нас во Кина
(со исклучок на Хонг Конг, Макао и Тајван) се складираат во Кина (со исклучок на Хонг Конг, Макао и Тајван). Со оглед
на тоа што Abbo� работи на глобално ниво, вашите лични информации може да се пренесат и да се пристапат од
страна на субјекти лоцирани надвор од Кина (со исклучок на Хонг Конг, Макао и Тајван).

 
Имаме воспоставено сеопфатна програма за безбедност, што одговара во сите погледи со применливиот закон и
практики во индустријата за заштита на вашите лични информации, вклучително и информации поврзани со
здравјето. Ние ќе ги преземеме сите комерцијално разумни активности за да осигуриме дека не собираме никакви
лични информации вклучително и информации поврзани со здравјето што не се важни за целите утврдени во ова
известување за приватност, и единствено ќе ги задржиме вашите лични информации, вклучувајќи ги и информациите
поврзани со здравјето, во рамките на периодот на задржување наведен во понатамошниот текст или подолг период,
како што е предвидено со применливите закони. Ние ќе ажурираме и објавуваме информации за безбедносниот
ризик и проценка на влијанието врз безбедноста на личните информации, како што е предвидено со применливите
закони.
 
Во случај на безбедносен инцидент поврзан со вашите лични информации, вклучувајќи ги и информациите поврзани
со здравјето, ние навремено ќе ве информираме како што се предвидено со применливите закони и тоа преку
електронска пошта или други достапни начини на контакт со општи информации за инцидентот и неговото возможно
влијание, активности за санација на безбедносни пропусти што сме ги преземале и ќе ги преземеме и со совети до вас
за активности за ублажување на какви било ризици и за санирање на влијанието. Доколку е потребно, можеме да
пријавиме ваков инцидент и дејства за санација на регулаторната агенција.
 
+Европска економска област, Обединето Кралство, Кајмански острови, Швајцарија и Тајланд

Ние ги обработуваме вашите лични информации како оддел за обработка на податоци кога обезбедуваме наши
услуги до вашиот доктор или клиника и може да имаат пристап до вашите здравствени податоци за да обезбедиме
техничка и корисничка поддршка на вашиот доктор или клиника. 
 
Правна основа за обработка на вашите лични информации: Abbo� ги обработува вашите лични информации,
вклучително и вашите лични информации поврзани со здравјето, како контролор во однос на следните законски
основи како што се утврдени во GDPR:

според потреба, за да му помогнете на вашиот давател на здравствени услуги со медицинската дијагноза во
согласност со нашиот договор со нив и колку е потребно за извршување на договор, да ви ја обезбеди
апликацијата во согласност со договорот за лиценца за краен корисник;

ваша согласност, и доколку е потребно за извршување на одреден договор (Договорот за лиценца за краен
корисник) да води евиденција за вашиот контакт со Abbo� кога директно ќе контактирате со Abbo�; и

доколку е потребно, да му обезбедите услуги на вашиот давател на здравствени услуги согласно договорот со
нив, вклучително и поддршка за корисници;

доколку е потребно, да му обезбедите услуги на вашиот давател на здравствени услуги во согласност со нашиот
договор со нив и од причини на јавен интерес во областа на јавното здравство, доколку тоа е предвидено со
законите на ЕУ или националните закони што ја регулираат употребата и класификацијата на медицинските
уреди, вклучително и за целите за следење на медицинскиот уред по пуштање на пазарот, управување со
квалитет, вклучително и развој и подобрување на производот, безбедност, изведба и претпазливост;

како што е потребно за да се утврдат, остварат или бранат законски побарувања; и

доколку поинаку е неопходно за значителен јавен интерес предвиден со применливиот закон.

Кога вашиот давател на здравствени услуги креирал профил на пациент за вас во Merlin.net, вие имате дадено
експлицитна согласност на Abbo� да ги деидентификува, псевдонимизира, собира и/или анонимизира вашите лични
информации за да спроведе истражување. Ние спроведуваме истражувања користејќи ги овие деидентификувани или
псевдонимизирани податоци или собрани, статистички и/или анонимизирани податоци за следните цели:

за јавен интерес во областа на јавното здравство за да се подобри квалитетот, безбедноста и ефективноста на
нашите уреди и системи и да се овозможи развој на иновативен и ефикасен третман за болести поврзани со
срцето;



да се спроведе истражување, за статистички цели и анализи и за откривање на трети лица-истражувачи,
здравствени установи, професионалци или јавни здравствени власти;

за легитимните деловни интереси на Abbo� за да се процени ефективноста на услугите и начинот на кој истите
се обезбедуваат и користат;

за легитимните деловни интереси на Abbo� за да се потврди функционалноста и надградбите на услугите,
вклучително и следење и подобрување на безбедноста и безбедноста на таквите услуги;

да истражува, развива и тестираат уреди, вклучувајќи ги и новите и постојните карактеристики и
функционалност и да се тестираат и подобрат услугите и уредите за развој на производот, анализа на податоци
за статистички цели и цели на истражување; и

за јавен интерес во областа на јавното здравство, вклучително и кога услугите и уредите се квалификувани за
медицински надомест или на друг начин имаат право на социјална безбедност, осигурување или јавно
финансирање.

За повеќе информации, погледнете го делот +Истражување.
 
Ние исто така ги обработуваме вашите лични информации како оддел за обработка на податоци и го правиме тоа во
име на вашиот давател на здравствени услуги. Според Европската Унија или националното законодавство, вашиот
давател на здравствени услуги ги обработува вашите лични информации во однос на следните правни основи:

да обезбеди медицинска нега, вклучително и постоен медицински третман со следење на вашиот уред и
вашата состојба за да се олесни на нив да ви овозможат медицинска нега;

да му даде пристап на Abbo� до вашите лични информации за да обезбеди техничка поддршка за услугите,
вклучително и да добиете техничка и клиничка поддршка, како помош при отстранување грешки, надградба
или решавање проблеми со услугите или толкување на податоци; и

доколку поинаку е предвидено од страна на Европската Унија или националното законодавство.

„GDPR“ се однесува на Општиот пропис за заштита на личните податоци (2016/679) што се однесува на спроведување
на законодавството на земјите-членки на ЕУ, а за Обединетото Кралство се однесува на Законот за заштита на
податоците на Обединетото Кралство од 2018 година, и секој може повремено да се измени и надополни.  Онаму каде
што вклучивме земја надвор од Европската унија, тоа е направено затоа што таквите земји содржат значително слични
или приближно еквивалентни закони со GDPR.
 
Преноси на податоци: Информациите собрани преку услугите ќе бидат пренесени и складирани во Соединетите
Американски Држави. Доколку побарате техничка поддршка, вашите лични информации (вклучително и податоците
поврзани со здравјето) ќе бидат достапни од нашите тимови за далечинска нега во САД или Шведска.  Вашите лични
податоци ќе бидат пренесени врз основа на стандардни договорни одредби на ЕУ.  

Службеник за заштита на податоци: Деталите за контакт со нашиот службеник за заштита на податоци задолжен за
Европа заедно со други информации за контакт се достапни на www.eu-dpo@abbo�.com.
Вашите права: Доколку сакате да остварите кое било од вашите права утврдени во делот со наслов +Како
индивидуалните корисници можат да пристапат и да ги коригираат личните информации и вашите права и нè
контактирате преку електронска пошта, ве молиме внесете соодветен наслов во полето предвидено за тоа (на пример,
„Барање за корекција“ или „Барање за пристап“, или друго право како што е применливо, во линијата за наслов за
електронска пошта.) Ние ќе се потрудиме да одговориме на сите разумни барања навремено, или во најмала рака, во
согласност со сите важечките законски услови. Вие имате право да поднесете жалба до вашиот локален орган за
заштита на податоци, доколку не сте задоволни од кој било аспект во однос на обработката на личните податоци од
страна на Abbo�.
 
+Претставници на ЕУ

Pacese�er, Inc. ги назначи следните компании како претставници на својата земја:
 

Земја Назив на претставник Адреса на претставник

Австрија,
Романија

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



Земја Назив на претставник Адреса на претставник

Белгија,
Луксембург

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

Бугарија,
Хрватска,
Република
Кипар, Чешка
Република,
Исланд,
Летонија, Малта,
Словачка,
Словенија

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Грција Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company 
(трговски назив: Abbo� Medical
Hellas Ltd.)  На грчки јазик: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης и трговски
назив на Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Ε.Π.Ε

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

Унгарија Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Скратен назив: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

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

Полска Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

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

 
+Обединето Кралство



Според Законот за повлекување на Европската Унија од 2020 година, законот на Европската Унија ќе продолжи да се
применува во Обединетото Кралство до 31 декември 2020 година. Ние ќе воспоставиме соодветни мерки за заштита
на вашите лични информации кога ќе ги пренесеме во Соединетите Американски Држави.  Нашиот локален
претставник е Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, ОК.
 
+Алжир, Чиле, Колумбија, Мароко, Пакистан, Панама, Парагвај, Саудиска Арабија, Тринидад и Тобаго и Тунис

Вашата согласност е потребна за Abbo� генерално да ги обработува вашите лични информации. Како што е опишано
овде, со прифаќање на условите од ова известување за приватност, се смета дека се имате согласено за обработка на
вашите лични информации. Доколку сакате да ја избришете вашата сметка на Merlin.net, може да го сторите тоа со
контактирање на вашиот давател на здравствени услуги или клиниката. Ве молиме имајте предвид дека доколку ја
избришете вашата сметка, ние ќе ги задржиме собраните и деидентификувани информации и можеби ќе треба да
задржиме одредени лични информации како што е предвидено со законот.

+Франција

Pacese�er, Inc. е овластен со ASIP Santé да вдоми лични здравствени податоци, вклучувајќи ги и следните активности:

1. обезбедување и одржување во оперативна состојба на физичките локации што овозможуваат физичка
инфраструктура на информацискиот систем што се користи за обработка на здравствените податоци што треба
да бидат сместени;

2. обезбедување и одржување во оперативна состојба на физичката инфраструктура на информацискиот систем
што се користи за обработка на здравствените податоци;

3. обезбедување и одржување во оперативна состојба на платформата за вдомување апликации на
информацискиот систем;

4. обезбедување и оперативно одржување на виртуелна инфраструктура за информацискиот систем што се
користи за обработка на здравствените податоци;

5. администрација и работење на информацискиот систем што содржи здравствени податоци;

6. зачувување на здравствените податоци.

Контролорот за вашите лични податоци за цели на медицински третман е вашиот доктор/клиника.  Pacese�er, Inc. (a
St. Jude Medical, LLC affiliate and wholly owned subsidiary of Abbo� Laboratories, Inc.) of 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, United States of America претставува контролор за лични податоци за (1) да ви ја обезбеди оваа
апликација; (2) да обезбеди придржување кон законските обврски, вклучително и оние што се однесуваат на
безбедноста, квалитетот и подобрувањето на медицинскиот уред; и (3) да обезбеди спроведување на истражување
откако личните информации ќе бидат деидентификувани, псевдонимизирани, собрани и/или анонимизирани, за да
не ве идентификуваат по име. Ние спроведуваме истражување за да разбереме како се користат нашите производи и
услуги, и нивната ефективност за студии со реални докази. За повеќе информации, погледнете подолу +Користење на
вашите лични информации од страна на Abbo�, +Медицински уреди и други законски барања, +Истражување, и
+Задржување на лични информации. Нашиот локален претставник е Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du
Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Франција.
 
+Јапонија

Вашата согласност е потребна за Abbo� да може да ракува со вашите „лични податоци за кои е потребна посебна
грижа“ (наведени во ова известување за приватност како ваши информации поврзани со здравјето) и да ги пренесе
вашите лични информации, вклучително и информациите поврзани со здравјето, на која било трета страна надвор од
Јапонија (освен преносите во ЕУ, за кои е донесена одлука за адекватност од страна на владата на Јапонија). Со
прифаќање или согласување со ова известување за приватност, се смета дека се имате согласено за обработка на
вашите лични информации, вклучувајќи и информации поврзани со здравјето, како што е опишано овде.  Во секое
време може да ја повлечете вашата согласност со контактирање на вашиот давател на здравствени услуги. Ве молиме,
имајте предвид дека доколку ја повлечете согласноста, тоа ќе влијае врз можноста на вашиот давател на здравствени
услуги за далечинско следење на вашиот уред и може да влијае врз вашиот третман.  Доколку ја повлечете вашата
согласност, Abbo� ќе ги задржи собраните и деидентификувани информации и можеби ќе треба да задржиме
одредени лични информации како што е предвидено со законот.

+Јужна Африка



Вие имате право да поднесете жалба до Регулаторот за информации во однос на обработката на вашите лични
информации, и тоа писмено до: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, телефон:
012 406 4818, факс: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Јужна Кореја

Со прифаќање или согласување со ова известување за приватност, се смета дека сте биле информирани и експлицитно
сте се согласиле за целата содржина наведена овде. За корисници на возраст под 14 години, согласноста мора да ја
даде нивниот старател. Доколку сакате да ја избришете вашата сметка на Merlin.net, може да го сторите тоа со
контактирање со вашиот давател на здравствени услуги. Ве молиме имајте предвид дека доколку ја избришете вашата
сметка, ние ќе ги задржиме собраните и деидентификувани информации и можеби ќе треба да задржиме одредени
лични информации како што е предвидено со законот.

Ова известување за приватност ги утврдува информациите за собирање, користење, обезбедување кон трети лица,
надворешна обработка и прекугранично пренесување на вашите лични информации, вклучително и информации
поврзани со здравјето, од страна на Pacese�er, Inc., и во однос на обезбедувањето на апликацијата и услугите. Сите
следни категории на обработка на лични информации, вклучително и информации поврзани со здравјето, се
неопходни за обезбедување на апликацијата и услугите. Затоа, нема да бидете во можност да ја примите оваа
апликација и услугите доколку изберете да не се согласите со таквата обработка.

Може да ја дадете вашата согласност колективно за сите следни категории на согласност со прифаќање или
согласување со ова известување за приватност:

(Неопходно) Согласност за собирање и користење лични информации, вклучително и информации поврзани со
здравјето, како што е опишано во +Собирање и обработка на вашите лични податоци, +Пристап до лични
информации на Abbo� кога обезбедува услуги на вашиот давател на здравствени услуги, +Користење на
вашите лични информации од страна на Abbo�, +Медицински уреди и други законски барања
+Истражување

(Неопходно) Согласност за собирање и користење информации поврзани со здравјето, како што е опишано во
+Собирање и обработка на вашите лични податоци, +Пристап до лични информации на Abbo� кога
обезбедувате услуги на вашиот давател на здравствени услуги, +Користење на вашите лични информации од
страна на Abbo�, +Медицински уреди и други законски барања, +Истражување

(Неопходно) Согласност за прекуграничен пренос и обезбедување здравствени податоци (чувствителни
податоци) кон трети лица, како што е опишано во +Складирање на податоци, +Откривање на лични
информации од наша страна, +Прекугранични преноси на лични информации

Во секое време може да ја повлечете вашата согласност со контактирање на вашиот давател на здравствени услуги. Ве
молиме, имајте предвид дека доколку ја повлечете согласноста, тоа ќе влијае врз можноста на вашиот давател на
здравствени услуги за далечинско следење на вашиот уред и може да влијае врз вашиот третман.  Доколку ја
повлечете вашата согласност, Abbo� ќе ги задржи собраните и деидентификувани информации и можеби ќе треба да
задржиме одредени лични информации како што е предвидено со законот.

+Украина

Вашата согласност е потребна за Abbo� да ги обработува вашите лични информации, освен кога тоа го правиме за нас
за да обезбедиме придружување кон законските обврски, како што е опишано во +Медицински уреди и други
законски барања. Како што е опишано овде, со прифаќање на условите од ова известување за приватност, се смета
дека се имате согласено за обработка на вашите лични информации. Доколку сакате вашите информации да бидат
избришани од Merlin.net, може да го сторите тоа со контактирање на вашиот давател на здравствени услуги или
клиниката. Ве молиме, имајте предвид дека доколку побарате од давателот на здравствени услуги или клиниката ги
избрише вашите информации од Merlin.net, ние ќе ги задржиме собраните и деидентификувани информации, и
можеби ќе треба да задржиме одредени лични информации како што е предвидено со законот.
 

КРАЈ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ПРИВАТНОСТ - ОВА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТ Е СО ЦЕЛ ДА ВИ ОТКРИЕМЕ
КАКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ КОРИСТАТ И ОБРАБОТУВААТ ОД СТРАНА НА ABBOTT.  ОВА НЕ Е
ДОГОВОР И НЕ ПРЕТСТАВУВА ДЕЛ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЦЕНЦА НА КРАЈНИОТ КОРИСНИК ШТО СЛЕДИ.

 



Мобилна апликација myMerlinTM

ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА КРАЕН КОРИСНИК

Датум на верзија: Април 2021 година

Имајте предвид дека заглавијата во овој договор се од практични причини само за вас и не го ограничуваат,
дефинираат или целосно објаснуваат секој дел.

1. Вовед

2. Клучни термини во овој договор

3. Ваши лични информации

4. Заднина на апликацијата и Merlin.net™ мрежата за грижа за пациенти („Merlin.net™ PCN“)

5. Регистрација за апликацијата

6. Нема медицински совет

7. Употреба на производи од трети страни

8. Права на сопственост

9. Согласност и опсег на лиценцата

10. Ограничувања на лиценцата

11. Прифатливи ограничувања за употреба

12. Барања за компатибилност на мобилен уред

13. Надградби и ажурирања за апликацијата

14. Потврди

15. Бришење на сметка на апликацијата

16. Промени на овој договор

17. Поддршка за апликацијата

18. Аналитички податоци за падови

19. Договор за пренесени податоци

20. Раскинување

21. Нашето оградување од одговорност од гаранции

22. Важни информации за ограничувања во однос на нашата одговорност

23. Обесштетување

24. Контроли за извезување

25. Известувања

26. Пренос на правата

27. Сили надвор од нашата контрола

28. Откажување

29. Важност на поединечни одредби од договорот

30. Меродавно право

31. Целиот договор

32. Услови што се однесуваат на Apple доколку ја користите верзијата iOS на апликацијата

33. Дополнителни законски услови

34. Кликање на копчето „Прифати“

1. Вовед

Ве молиме прочитајте го внимателно овој договор за лиценца за краен корисник („Договорот“) пред да го
прифатите и да ја инсталирате myMerlinTM апликацијата („Апликацијата“).  Апликацијата ги поврзува и ги пренесува



податоците од вашиот имплантиран срцев монитор („ICM“) до Merlin.net™ мрежата за грижа за пациенти („услугите“). 
Податоците пренесени преку апликацијата ќе се испратат и ќе се складираат во Соединетите Американски Држави.

Пред да може да ја користите апликацијата, од вас ќе биде побарано да го прифатите овој договор. СО КЛИКАЊЕ
НА КОПЧЕТО „ПРИФАТИ“ ПОДОЛУ, СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ДОГОВОР.  ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ
ДОГОВОР, НЕМА ДА ВИ ЈА ЛИЦЕНЦИРАМЕ АПЛИКАЦИЈАТА И НЕ СМЕЕТЕ ДА ЈА КОРИСТИТЕ (ИЛИ ДА СЕ ОБИДЕТЕ ДА ЈА
КОРИСТИТЕ) АПЛИКАЦИЈАТА.

СО ПРИФАЌАЊЕ НА ОВОЈ ДОГОВОР И СО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА ИМАТЕ ЗАКОНСКА
ВОЗРАСТ ДА ГО СКЛУЧИТЕ ВО ОВОЈ ДОГОВОР И ДЕКА СЕ СОГЛАСУВАТЕ ВО ВАШЕ ИМЕ ИЛИ ВО ИМЕ НА ДРУГА
ИНДИВИДУА ЗА КОЈА ИМАТЕ РЕАЛНО ОВЛАСТУВАЊЕ ЗАКОНСКИ ДА ГО ПРИФАТИТЕ ОВОЈ ДОГОВОР ВО ИМЕ НА
ИСТАТА ИНДИВИДУА. РОДИТЕЛОТ(ИТЕ) ИЛИ СТАРАТЕЛОТ(ИТЕ) МОРА ДА ГО ПРОЧИТААТ ОВОЈ ДОГОВОР ДОКОЛКУ
АПЛИКАЦИЈАТА ТРЕБА ДА ЈА КОРИСТИ НИВНОТО ДЕТЕ ИЛИ ДЕТЕТО ЗА КОЕШТО СЕ ГРИЖАТ.

ДОКОЛКУ СТЕ ЛИЧНОСТА КОЈА ЈА ИНСТАЛИРА, КОРИСТИ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРИСТАПУВА ДО АПЛИКАЦИЈАТА ВО ИМЕ
НА ИЛИ ВО КОРИСТ НА КОЈА БИЛО КОРПОРАЦИЈА, ПАРТНЕРСТВО ИЛИ ДРУГ СУБЈЕКТ СО КОЈ ШТО СТЕ ЗДРУЖЕНИ
(„ОРГАНИЗАЦИЈАТА“), ТОГАШ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ДОГОВОР ВО ВАШЕ ИМЕ И ВО ИМЕ НА ТАКВАТА ОРГАНИЗАЦИЈА
И ВИЕ ПРЕТСТАВУВАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ ДЕКА ИМАТЕ ЗАКОНСКО ОВЛАСТУВАЊЕ ДА ЈА ОБВРЗЕТЕ ТАКВАТА ОРГАНИЗАЦИЈА
СО ОВОЈ ДОГОВОР. 

Референците за „вие“, „вашиот“ или „корисник“ во овој договор ја вклучуваат и личноста која ја користи апликација и
(кога е соодветно) која било друга организација. 

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ (А) ИСКЛУЧОЦИТЕ ВО ОДНОС НА ОДГОВОРНОСТА И ОГРАНИЧУВАЊАТА ВО ДЕЛОВИТЕ 6,
7 И 22 И (Б) ОГРАДУВАЊА ОД ОДГОВОРНОСТ ВО ДЕЛ 21. ОВИЕ ДЕЛОВИ ГИ ОГРАНИЧУВААТ ВАШИТЕ ПРАВНИ ЛЕКОВИ
И НАШАТА ОДГОВОРНОСТ.

Овој договор претставува законска обврска помеѓу вас и Abbo� и се однесува на вашето користење на
апликацијата.  Овој договор опфаќа:

Вашата инсталација и користење на апликацијата (вклучувајќи какви било ажурирања, надградби, поправки
на грешки или изменети верзии) на мобилен уред, и

Кои било прирачници, упатства, описи, спецификации или други материјали, во отпечатена или електронска
форма, обезбедени од Abbo� („Документацијата“) што опишуваат или се однесуваат на користењето на
апликацијата.

Со прифаќање и користење на апликацијата на мобилен уред, се согласувате дека (а) вашето користење се
однесува на евалуација и/или клиничко користење на апликацијата со вашиот ICM и (б) доколку ја користите
апликацијата за клинички цели, вашиот давател на здравствени услуги ви го препишал ICM.  Апликацијата е
дизајнирана исклучиво за употреба со ICM од Abbo�.

Податоците до коишто ќе пристапите на или преку апликацијата може да содржат технички пропусти или типографски
грешки. Апликацијата може да се измени или да се ажурира без известување. Во кое било време може да го
измениме договорот, а ќе ве известиме во текот на понатамошното користење на апликацијата. Ќе ви дадеме
можност да се согласите со промените.

2. Клучни термини во овој договор

Следните клучни термини го имаат следното значење во овој договор:

Апликација. Мобилната апликација myMerlinTM периодично прима и пренесува податоци од вашиот ICM или можете
рачно да испраќате пренос од вашиот ICM до системот за далечинско следење од мрежата за грижа за пациенти
Merlin.net™. 

Податоци. Вашите лични податоци, вклучувајќи ги и здравствените податоци и сите други информации што се
достапни преку или што се наоѓаат во апликацијата, вклучително и информациите што ќе ги внесете во апликацијата,
одредени информации што се однесуваат на или што се собрани од ICM, а што се прикажани или пренесени преку
апликацијата, и одредени информации што се однесуваат на мобилниот уред.



Мобилен уред. Паметен телефон или рачен уред, без разлика дали е во лична сопственост или уред кој ви е
обезбеден од вашата клиника и/или давателот на здравствени услуги или во име на Abbo�, користен за инсталирање
и користење на апликацијата (како на пример, мобилен дигитален уред Apple‡ iPhone‡ или мобилен дигитален уред
Samsung‡ Galaxy‡).

Корисник, вие, ваше и/или ваши. Индивидуален корисник на апликацијата со ICM од Abbo�.

Ние, нас, наше и/или Abbo�. Pacese�er, Inc., подружница во целосна сопственост на Abbo� Laboratories. „Ние“, „нас“ и
„наши“ исто така може да се однесува и на подружниците на Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC и Abbo�, вклучувајќи
ја и вашата локална подружница на Abbo� и центрите за техничка поддршка на Merlin.net™ PCN, до степен што истите
помагаат во извршување на услугите. Ништо во дефиницијата на „ние, нас и наше“ не треба да се толкува како
вклучување на вашата локална подружница Abbo� или кои било други подружници на Abbo�, како страна или страни
во овој договор. 

Зборовите што следуваат по термините „вклучително“, „вклучувајќи“, „особено“, „на пример“ или други слични фрази
ќе се толкуваат како илустративни и нема да ја ограничуваат обопштеноста на поврзаните општи зборови.

3. Ваши лични информации

ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА И УСЛУГИТЕ Е ИСТО ТАКА ОПФАТЕНО СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ПРИВАТНОСТ ЗА
АПЛИКАЦИЈАТА, ВО КОЕ СЕ ОБЈАСНУВА КАКО РАКУВАМЕ СО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И
ИНФОРМАЦИИ ПОВРЗАНИ СО ЗДРАВЈЕТО ШТО НИ ГИ ОБЕЗБЕДУВАТЕ ПРЕКУ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА.

За корисниците во Европската економска област („ЕЕО“), Обединетото кралство, Мексико и Швајцарија: Вашата
клиника и/или давателот на здравствени услуги ги контролира вашите лични податоци, вклучително и податоците
поврзани со здравјето, пренесени преку апликацијата и услугите. Треба да ги проверите правилата за приватност на
вашата клиника и/или давателот на здравствени услуги и поставете му ги сите прашања што ги имате во однос на
обработката на вашите лични информации. Во нашето известување за приватност, ќе најдете информации за тоа како
Abbo� ракува со вашите податоци.

Abbo� исто така претставува контролор за вашите лични информации, вклучувајќи ги и податоците поврзани со
здравјето, за специфични и ограничени цели на обработка, како што е опишано во нашето известување за приватност
за апликацијата. Вашата експлицитна согласност се бара преку апликацијата како правна основа за Abbo� да може да
ги деидентификува, псевдонимизира, собира и/или анонимизира вашите лични информации за да спроведе анализа
на податоци. Во случај кога е побарано да се согласите за обработка на вашите лични информации, во секое време
можете да ја повлечете согласноста доколку нè контактирате. Секое повлекување на согласност нема да влијае врз
законитоста на обработката заснована врз вашата согласност пред повлекувањето. Ве молиме, исто така, имајте
предвид дека во случаи кога ќе ја повлечете согласноста, Abbo� ќе престане да ги обработува вашите лични
информации што се однесуваат на повлекувањето на согласноста. Abbo� сè уште ќе обработува ваши лични
информации во случаи кога има договорна или друга законска обврска да го стори тоа, како што е да ја одржи
усогласеноста со регулаторната рамка за медицински уреди во ЕЕО, Обединето Кралство, Швајцарија или во која било
друга применлива надлежност.

4. Заднина на апликацијата и Merlin.net™ PCN

Abbo� е производител на вашиот ICM. Abbo� ја разви апликацијата и ги има релевантните овластувања и/или
регистрации за тоа, доколку тоа е потребно согласно применливите закони.

Апликацијата овозможува навремен, автоматизиран пренос на информации собрани од вашиот ICM и поставени
преку апликацијата во приватна и безбедна база на податоци.  Преку Merlin.net™ PCN, вашиот давател на здравствени
услуги може да види кога вашето срце почнува да чука поинаку.  Можете исто така да ги забележите вашите сопствени
симптоми, користејќи ја апликацијата, кога не се чувствувате добро, ако чувствувате зашеметеност или несвестица,
имате отежнато дишење или ви се чини дека имате срцев флатер или забрзано отчукува.  Апликацијата автоматски
испраќа податоци за вашиот срцев ритам до вашата клиника врз основа на поставките поставени од давателот на
здравствена заштита.  Апликацијата ќе му помогне на вашиот давател на здравствени услуги да ја следи состојбата со
вашиот срцев ритам и да го изменува третманот без да има потреба лично и често да ја посетувате клиниката.  Вашиот
мобилен уред мора да го одржувате поврзан со WiFi или на мобилен интернет, мора да бидете сигурни дека

Bluetooth®
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 безжичната технологија се одржува „ВКЛУЧЕНА“ за вашиот ICM и апликацијата да бидат спарени и да
комуницираат, и мора да ја користите апликацијата така што вашиот срцев ритам ќе може да се следат од далечина
од страна на давателот на здравствени услуги.



 

5. Регистрација за апликацијата

За да се регистрирате, треба да внесете некои од вашите лични информации во апликацијата, вклучувајќи го датумот
на раѓање и серискиот број на ICM преку екранот на апликацијата и информации од вашиот профил на пациент на
Merlin.net™ PCN, имено вашата адреса за електронска пошта и телефонскиот број („Информации за регистрација“). 
За секое последователно спарување на апликацијата со вашиот ICM, на пример, ако имате нов паметен телефон,
можеби ќе треба да добиете код за овластување и да ја усогласите апликацијата со вашиот ICM за да ја користите
апликацијата.  Вие се согласувате да дадете точни и целосни информации кога ќе се регистрирате кај нас. Вие
потврдувате и се согласувате дека апликацијата е дизајнирана и предвидена за лична употреба врз индивидуална
основа.  Вие мора навремено да нè известите доколку дознаете за безбедносен инцидент или прекршување што
влијае врз вашата сметка во апликација, вклучително и во случаи кога верувате дека вашите информации за
регистрација можат да бидат загрозени.

6. Нема медицински совет

НИТУ АПЛИКАЦИЈАТА, НИТУ КАКВИ БИЛО УСЛУГИ ШТО СЕ ДОСТАПНИ ПРЕКУ ИСТАТА, ПРЕТСТАВУВААТ УСЛУГИ ЗА
ЗДРАВЈЕТО НА ПАЦИЕНТОТ. КОРИСНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ СВЕСНИ ДЕКА АПЛИКАЦИЈАТА ПРЕТСТАВУВА УСЛУГА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ИНФОРМАЦИИ ЗА ДА СЕ ОВОЗМОЖИ СЛЕДЕЊЕ НА ВАШИОТ ICM ОД СТРАНА НА ВАШИОТ ДАВАТЕЛ
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ.  АПЛИКАЦИЈАТА НЕ Е ПРЕДВИДЕНА ДА БИДЕ ЗАМЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН МЕДИЦИНСКИ
СОВЕТ И ABBOTT НЕ Е ДАВАТЕЛ ИЛИ СНАБДУВАЧ НА КАКВИ БИЛО ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПРЕКУ АПЛИКАЦИЈАТА.
ИНДИВИДУИТЕ СЕКОГАШ ТРЕБА ДА СЕ КОНСУЛТИРААТ СО НИВНИОТ КВАЛИФИКУВАН ДАВАТЕЛ НА ЗДРАВСТВЕНИ
УСЛУГИ ВО ОДНОС НА КАКВИ БИЛО ПРАШАЊА ШТО МОЖЕ ДА ГИ ИМААТ ПОВРЗАНИ СО МЕДИЦИНСКАТА СОСТОЈБА,
ВКЛУЧИТЕЛНО И КАКВИ БИЛО ПРАШАЊА ИЛИ ГРИЖИ ВО ОДНОС НА СРЦЕВА СОСТОЈБА.  НИКОГАШ НЕ ТРЕБА ДА СЕ
ЗАНЕМАРИ ПРОФЕСИОНАЛНИОТ МЕДИЦИНСКИ СОВЕТ ИЛИ ДА СЕ ОДЛОЖУВА ЗАРАДИ БАРАЊЕ ПОДАТОЦИ ИЛИ
ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ ПРЕНЕСЕНИ ИЛИ СОДРЖАНИ ВО АПЛИКАЦИЈАТА. Треба да ги следите вообичаените упатства
поставени од давателот на здравствена заштита кога вашите читања се неправилни или ако доживеете други промени
во вашата здравствена состојба поврзани со срцето или на друг начин. 

НИЕ НЕ ИМ ДАВАМЕ МЕДИЦИНСКИ СОВЕТИ ИЛИ НЕГА НА КОРИСНИЦИТЕ. ТРЕБА ДА ГО ПОВИКАТЕ ВАШИОТ ДАВАТЕЛ
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ИЛИ ЛОКАЛНАТА БРЗА ПОМОШ ДОКОЛКУ СЕ СОМНЕВАТЕ ДЕКА ИМАТЕ ИТНА
МЕДИЦИНСКА СОСТОЈБА. ABBOTT НЕ Е ОДГОВОРЕН ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА
ИНДИВИДУАТА ЗА КАКВИ БИЛО ПРОМЕНИ ВО ВАШИТЕ ЧИТАЊА.  Нашиот персонал за техничка поддршка не е
квалификуван и овластен да ја толкува содржината, значењето или возможните последици од податоците што се
достапни или што се пренесуваат преку апликацијата.

Апликацијата е дизајнирана да им помогне на индивидуите и нивниот давател на здравствени услуги подобро да
управуваат со состојбата на срцето на пациентот преку информации, анализи и комуникација. Вие и вашиот давател на
здравствени услуги сте единствено одговорни за комуникација на вашите податоци, обезбедување повратна
информација и дискутирање и препорачување опции за тестирање и третман. Abbo� не препорачува или одобрува
какви било специфични тестови, производи, процедури или мислења.  ВАШАТА ОДЛУКА ДА ПРЕЗЕМЕТЕ ДЕЈСТВО ВРЗ
ОСНОВА НА КАКВИ БИЛО ИНФОРМАЦИИ ПРЕНЕСЕНИ ИЛИ ЗАЧУВАНИ ВО АПЛИКАЦИЈАТА ИЛИ КАКВИ БИЛО
ИНФОРМАЦИИ ДОБИЕНИ ОД ВРАБОТЕНИТЕ ВО ABBOTT, АГЕНТИТЕ ИЛИ НАШИ ДОБАВУВАЧИ, СЕ НА ВАШ СОПСТВЕН
РИЗИК.

ЗА КОРИСНИЦИ ВО ЕЕО, ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО И ШВАЈЦАРИЈА:  ИНФОРМАЦИИТЕ ШТО ВИ СЕ ДОСТАПНИ ПРЕКУ
АПЛИКАЦИЈАТА НЕ ПРЕТСТАВУВААТ ЕЛЕКТРОНСКО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ.  ДОКОЛКУ СМЕТАТЕ ДЕКА Е ПОТРЕБНО НА
СОПСТВЕНА ДИСКРЕЦИЈА, ДА ДОДАДЕТЕ КОЈА БИЛО ОД ИНФОРМАЦИИТЕ СОБРАНИ ПРЕКУ ВАШАТА АПЛИКАЦИЈА ВО
ВАШЕТО МЕДИЦИНСКО ДОСИЕ, МОЖЕ ДА ДОБИЕТЕ ОТПЕЧАТЕНИ КОПИИ ОД ИСТИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДА ГИ
ДОДАДЕТЕ ВО МЕДИЦИНСКОТО ДОСИЕ.

7. Употреба на производи од трети страни

Ве молиме, имајте предвид дека трети страни можат да понудат неовластени услуги, софтвер и мобилни апликации за
кои може да се тврди дека се компатибилни со апликацијата и/или со вашиот ICM, но не се овластени од Abbo� за
таква употреба. ABBOTT НЕ ПРЕПОРАЧУВА КОРИСТЕЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА ИЛИ ВАШИОТ ICM СО НЕОВЛАСТЕНИ
ПРОИЗВОДИ ОД ТРЕТИ СТРАНИ. ТОА БИ БИЛО НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК.  НЕОВЛАСТЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД ТРЕТИ
СТРАНИ СЕ НАДВОР ОД КОНТРОЛА НА ABBOTT; ABBOTT НЕМА ОДГОВОРНОСТ ЗА ОВИЕ ПРОИЗВОДИ И НЕМА
ПОБАРУВАЊА ЗА ВАЛИДНОСТ, ТОЧНОСТ, ДОВЕРЛИВОСТ ИЛИ СТАТУС НА СИТЕ ОВИЕ ПРОИЗВОДИ И НЕМА ДА БИДЕ



ОДГОВОРЕН ЗА КАКВИ БИЛО ПОБАРУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ТОА И ЌЕ НЕМА ОДГОВОРНОСТ ВО ОДНОС НА НИКАКВА
УСЛУГА, СОФТВЕР, АПЛИКАЦИЈА ИЛИ ДРУГ ПРОИЗВОД НА НЕОВЛАСТЕНА ТРЕТА СТРАНА.

 

8. Права на сопственост

Вие потврдувате и се согласувате дека Abbo�, неговите подружници, неговите добавувачи или неговите даватели на
лиценци имаат сопствено или лиценцирано цело законско право, право на сопственост и интерес за и за сите аспекти
на апликацијата, документацијата и сите подобрени, ажурирани, надградени, изменети, прилагодени или
дополнителни делови од нив, вклучително, но не ограничувајќи се на графика, кориснички интерфејс, скрипти и
софтвер што се користат за имплементирање на апликацијата, и кој било софтвер или документи што ви се
обезбедени како дел од и/или во врска со апликацијата, вклучувајќи ги сите права на интелектуална сопственост, без
разлика дали се регистрирани или не, и каде и да е во светот тие можат да постојат. За целите на овој договор, „Права
на интелектуална сопственост" ќе означуваат какво било авторско право, патент, трговска тајна, трговски обележја,
трговска марка, права на надворешен изглед на производ, гудвил, права на дизајни, технологија, уметнички дела,
права на компјутерски софтвер (вклучително и изворен код), база на податоци и слични или еквивалентни права или
форми на заштита што постојат или ќе опстојуваат, сега или во иднина, во сите медиуми што се познати или во
понатамошниот текст измислени, во кој било дел од светот. Вие се согласувате да се воздржите од какво било дејство
што ќе ги намали таквите права или ќе ги доведе во прашање.

Понатаму, вие се согласувате дека апликацијата содржи сопственички и доверливи информации (вклучувајќи
софтверски код) што се заштитени со важечките права на интелектуална сопственост и други закони, вклучително, но
не ограничувајќи се на авторско право.  Вие се согласувате дека нема да користите такви сопственички информации
или материјали на кој било начин, освен како што е изречно дозволено согласно овој договор. Ниту еден дел од
апликацијата не може да се репродуцира во која било форма или на кој било начин, освен како што е изречно
дозволено во овој договор или во случаи кога е дозволено со применливиот закон, и нема да отстраните никаква
идентификација на производи, известувања за авторски права или сопственички ограничувања. Неовластено
копирање на апликацијата или непочитување на ограничувањата во овој договор (или друго прекршување на
лиценцата дадена овде) ќе резултира во автоматско раскинување на овој договор и вие се согласувате дека тоа ќе
претставува непосредно, непоправлива штета на Abbo�, неговите соработници, и/или неговите даватели на лиценци
за кои паричните штети би биле несоодветен правен лек и дека судска забрана ќе биде соодветно решение за таквите
прекршувања.  За корисниците во Германија:  Вашето право да докажете дека не е нанесена никаква штета, останува
незасегнато од горенаведеното. Некои од горенаведените одредби може да бидат неефикасни во одредени земји/
држави/провинции/надлежности, така што горенаведените потврди и термини може да не важат за вас во целост.  За
корисниците во Алжир:  Неовластено копирање на апликацијата или непочитување на ограничувањата во овој
договор (или друго прекршување на лиценцата дадена овде) ќе резултира во автоматско раскинување на овој договор
пет дена по истекот на претходното известување, освен ако не пронајдете правен лек за прекршувањето во периодот
од пет дена.

Структурата, организацијата и кодот на апликацијата се вредните трговски тајни и доверливите информации на Abbo�,
неговите подружници и/или неговите даватели на лиценци. Вие нема да отстраните каква било идентификација на
производ, известувања за авторски права или сопственички ограничувања од апликацијата. Се согласувате дека
немате право за пристап до апликацијата во форма на изворен код.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ и Merlin.net™ и сродни трговски марки, се трговски марки на Pacese�er, Inc. во
различни надлежности ( „трговски марки на Abbo�“).  Секој гудвил што ќе произлезе од употребата на трговски марки
на Abbo� во согласност со условите од овој договор, ќе се осигурат исклучиво во корист на Pacese�er, Inc. Други
трговски марки од трети страни вклучени или пристапени за време на користењето на апликацијата се трговските
марки на нивните соодветни сопственици и гудвилот поврзан со таквите трговски марки им припаѓа на таквите
соодветни сопственици на трговските марки.  Ниту една лиценца или право, изречно или имплицитно, не ви е дадено
на ниту една од горенаведените трговски марки и понатаму се согласувате дека нема да ги отстранувате, прикривате
или менувате какви било сопственички известувања (вклучително и трговски марки и известувања за авторски права)
што можат да бидат ставени на или содржани во апликацијата или Merlin.net™ PCN.  Не може да се користи ниту една
трговска марка на Abbo�, трговско име или трговски обележја без претходно писмено овластување од Abbo�, освен за
идентификување на производот или услугите на компанијата. Abbo�, неговите филијали, неговите добавувачи и
неговите даватели на лиценци ги задржуваат сите права што не се изречно дадени на вас во овој договор. 

Делови од апликацијата може да содржат материјал обезбеден од трети страни во кои се опфатени права на
интелектуална сопственост. Давателите на лиценци за вакви материјали од трети страни го задржуваат целото свое



право, право на сопственост и интерес за материјалите од трети лица и сите копии од истите, вклучително, но не
ограничувајќи се на кое било, и на сите права на интелектуална сопственост.  Користењето на овој материјал од трети
страни и придружните права се потврдуваат од ваша страна, освен и во единствен случај и степен кога претходната
потврда е неприменлива во одредени земји/држави/провинции/надлежности.

И покрај спротивното, Abbo� не му пренесува на корисникот никаква сопственост или права на интелектуална
сопственост во апликацијата, документацијата или која било друга технологија, информации или материјали, и како
што е договорено помеѓу страните, Abbo�, неговите подружници и неговите даватели на лиценци задржуваат
ексклузивна сопственост врз целото право, правото на сопственост и интерес, како и врз сите аспекти на апликацијата,
документацијата и сите други технологии, информации и материјали, како и сите копии или измени (од кого и да е
направена и кога и да е направена), вклучително и, но не ограничувајќи се, на сите права на интелектуална
сопственост во однос на сè од горенаведеното. 

9. Согласност и опсег на лиценцата

Може да ја преземете апликацијата на мобилен уред за да ја прегледате, користите и прикажувате со единствена цел
за евалуација на потенцијалното користење и ваше користење на апликацијата и услугите со вашиот ICM. 
Апликацијата ви е обезбедена со лиценца, а не продадена, од страна на Abbo�. Во зависност од вашата согласност со
овој договор, и единствено долго колку што ви дозволува Abbo� да ја користите апликацијата, ви дозволуваме, на
ограничено, неексклузивно, отповикливо, непреносливо, недоделиво, без опција за лиценца што може да се издаде
како подлиценца, да ја инсталирате и користите апликацијата на мобилен уред исклучиво за ваша лична,
некомерцијална употреба (наведено како „Лиценца“).  Доколку не ги исполнувате сите услови и правила од овој
договор, мора веднаш да престанете да ја користите апликацијата и да ја отстраните (односно, деинсталирање и
бришење) на апликацијата од вашиот мобилен уред.

Доделената лиценца не дава никакво право на сопственост, интерес, сопственички права или права на интелектуална
сопственост. Вие потврдувате дека не стекнувате никаква право на сопственост, сопственост или заштитени права, или
интерес за апликацијата, документацијата, какви било права од интелектуална сопственост во нив, или која било друга
технологија, информации или материјали. Секој гудвил што ќе произлезе од користењето на правата на интелектуална
сопственост согласно условите од овој договор, ќе осигурен придобивка исклучиво во корист на Abbo�, нејзините
подружници и/или неговите лиценци.

ПРАВАТА ШТО НЕ СЕ ИЗРЕЧНО ОВДЕ ДАДЕНИ, СЕ ЗАДРЖАНИ ОД ABBOTT, НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ И НЕГОВИТЕ
ДОБАВУВАЧИ И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДАВАТЕЛИ НА ЛИЦЕНЦИ, освен и во единствен случај и степен кога горенаведеното е
неприменливо во одредени земји/држави/провинции/надлежности. Вие се согласувате да ја користите апликацијата
изречно како што е јасно дозволено овде. За корисници во Германија:  Горенаведеното нема да се однесува на
корисниците во Германија до степен забранет со применливиот закон за авторски права во Германија.

10. Ограничувања на лиценцата

Освен како што е изречно наведено во овој договор или како што е дозволено согласно локалните закони, вие се
согласувате дека НЕМА:

a. да ја користите апликацијата на кој било мобилен уред што не го поседувате, контролирате или на друг начин
не сте добиле законски пристап;

b. да ја поврзувате апликацијата на ICM на која било трета страна без согласност од третата страна;

c. да ја копирате, репродуцирате, повторно објавувате, поставувате, објавувате или на друг начин ја поставувате
како достапна апликацијата или документацијата, или кој било дел од истата, во каква било форма, на интернет
или на кој било друг начин на кое било друго лице;

d. да ја дистрибуирате, продавате, изнајмувате, давате под закуп, издавате подлиценца, позајмувате,
преведувате, пренесувате, спојувате, адаптирате, менувате и модифицирате апликацијата;

e. да извршувате промени или модификации врз целата апликација или дел од истата, и да дозволите
апликацијата или некој дел од истата да биде комбиниран или вклучен во какви било други програми;

f. да ја расклопувате, декомпилирате, да користите обратно инженерство, декодирате, креирате изведени работи
или на друг начин да се обидете да го добиете или да го испитате изворниот код или документацијата за
дизајнот, врз основа на целата или дел од апликацијата;

g. да ја продавате, изнајмувате, давате под закуп, позајмувате, издавате подлиценца, дистрибуирате или на друг
начин да ги пренесете правата врз апликацијата или документацијата, освен како што е изречно предвидено со
овој договор. Апликацијата не смее да се пренесува на друг краен корисник и ќе биде деинсталирана доколку



го префрлите мобилниот уред на кој е инсталирана апликацијата на друго лице. Податоците што ги чувате или
пренесувате со користење на апликацијата се специфични за вас. Доколку друг краен корисник сака да ја
користи апликацијата, тој или таа треба да ја преземете апликацијата директно на неговиот или нејзиниот уред
и да креира нова сметка;

h. да отстранувате, модифицирате или прикривате одредени идентификации на производот, сопственички
ограничувања, авторски права, трговски марка, услужни знаци, слогани или други известувања што се
појавуваат додека ја користите апликацијата;

i. да ја давате или на каков било друг начин ја правите достапна апликацијата, или дел од истата (вклучително и
објектниот и изворниот код), во никаква форма на ниту една личност без наша претходна писмена согласност;

j. да ја користите апликацијата за каква било комерцијална цел, вклучително и за комерцијално временско
споделување или на друг начин обезбедувате услуги на трети страни;

k. да не се обидувате да ги заобиколите или на друг начин оневозможите какви било мерки за безбедност или
заштита на податоците што се имплементирани од наша страна и да не сторите ништо што ќе влијае врз
безбедноста на апликацијата; и

l. да не пристапувате, да не користите или копирате кој било дел од апликацијата за директно или индиректно
развивање, промовирање, дистрибуирање, продавање или поддршка за каков било производ или услуга што
се конкурентни на апликацијата.

11. Прифатливи ограничувања за употреба

Во однос на вашето користење на апликацијата, вие мора:

1. кодовите или лозинките за активација и/или за сесиите мора да бидат доверливи и да не му ги кажувате
никому;

2. да не ја користите апликацијата на незаконски или кривичен начин, за незаконски цели или на начин што не е
согласен со овој договор или да делувате измамнички или злобно, на пример со хакирање или вметнување
злонамерен код, вклучително вируси, или штетни податоци во апликацијата или во кој било оперативен
систем;

3. да не ги поставувате, преземате, испраќате преку електронска пошта, пренесувате, чувате или на друг начин ги
обезбедувате како достапни податоците или други информации што се незаконски, штетни, вклучуваат
повреда, на друг начин непристојни или инвазивни во однос на приватноста на друг, вклучително и во однос на
кое било лице под 18-годишна возраст, или друга возраст што локалното законодавство ја дефинира како дете,
освен доколку не сте родител, старател или овластен старател на истото дете;

4. да не се обидувате да бидете некој кој не сте или погрешно се претставувате, погрешно ја претставувате вашата
возраст, или на друг начин погрешно ја претставувате вашата поврзаност со кое било лице или ја користете
апликацијата за да се поврзете или да соберете податоци од ICM на друго лице. Abbo� го задржува правото да
одбие или блокира која било сметка или електронска пошта за која може да се смета дека е имитирање или
погрешно претставување на вашиот идентитет, или злоупотреба на името или идентитетот на друго лице или се
користи за грабнување на податоците на друг корисник;

5. да не ги прекршувате нашите права на интелектуална сопственост или правата на која било трета страна
(вклучувајќи да поставите каква било содржина за која немате право да ја поставите) или да откривате кави
било доверливи информации или трговски тајни, прекршувајќи го договорот за доверливост, вработување или
неоткривање информации;

6. не смеете да ја користите апликацијата на начин што ќе се оштетат, оневозможат, оптоварат, попречат или
компромитираат нашите системи или безбедноста или што ќе им попречи на другите корисници;

7. да ја користите апликацијата, вклучително и преносот на податоци, на начин што е во согласност со сите
применливи закони, вклучувајќи ги и законите што се однесуваат на вознемирување или друга повреда или
деликт, заштита на податоците, приватноста и медицинската тајност; и

8. не смеете да собирате информации или податоци од апликацијата или од нашите системи (освен „податоците“)
или да се обидувате да ги шифрирате преносите до или од серверите што извршуваат каква било услуга.

Доколку вашето користење на апликацијата или друго однесување намерно или ненамерно ја загрозува возможноста
на Abbo� да ги обезбедува услугите, Abbo� ќе има право да ги преземе сите разумни чекори за заштита на
апликацијата, што може да вклучува и суспендирање на вашиот пристап до апликацијата или прекинување на
сметката на вашата апликација.   



12. Барања за компатибилност на мобилен уред

Апликацијата бара да користите мобилен уред со:

Apple‡ iOS v13.0 или понов оперативен систем или со Google‡ Android‡ v9.0 или понов;

Пристап до интернет (мобилен, Wi-Fi);

Безжична технологија Bluetooth®1 4.0 или понова (исто така позната и како Bluetooth®1 безжична технологија со
заштеда на струја).

Користењето на апликацијата бара да овозможите одредена функционалност на мобилен уред, вклучувајќи:

Податоци во заднина за апликацијата

„Дозвола за локација во секое време“ вклучена (само за Android)

Дозволени „Известувања“

Исто така препорачуваме да овозможите автоматско ажурирање на апликацијата или прифаќање на
ажурирања

За целосна листа со препораки за функционалноста на мобилниот уред и користењето на апликацијата,
посетете ги поставките за апликација.

13. Надградби и ажурирања за апликацијата

Повремено, ажурирањата за апликацијата може да бидат достапни преку давателот од продавницата за апликации.
Во зависност од ажурирањето, можеби нема да може да ја користите апликацијата додека не ја преземете најновата
верзија на апликацијата и додека не ги прифатите сите нови услови што можат да важат. За да користите верзија на
апликацијата, идентификувана како надградба од страна на Abbo�, прво мора да имате лиценца за користење на
оригиналната апликација што е идентификувана од страна на Abbo� како квалификувана за ажурирање.  По
надградување, веќе не можете да ја користите верзијата на апликацијата што ја формирала основата за
квалификување за надградба и ажурираниот софтвер ќе се смета како апликација што е лиценцирана;
горенаведеното нема да важи за корисниците во Германија до степен што е забранет со применливите закони за
авторски права во Германија. Овој договор се применува за сите ажурирања или дополнувања на секоја верзија на
апликацијата, освен доколку Abbo� не обезбеди други услови заедно со ажурирање или дополнување. Во случај на
конфликт помеѓу овој договор и другите услови предвидени со ажурирања или дополнувања, како валидни ќе се
земаат таквите други услови. Овој дел 13 нема да бара од Abbo� да испорача нови карактеристики и функционалности
за коишто има одделна цена утврдена од Abbo�, ниту за какви било идни производи. 

14. Потврди

a. Овој договор се однесува на апликацијата, вклучително и ажурирањата за апликацијата, освен доколку за
истите нема посебни услови коишто важат во тој случај.

b. Кога апликацијата ја преземате од продавницата за апликации, со тоа претставувате дека имате во сопственост
или имате добиено дозвола од сопствениците на мобилниот уред што ги користите за пристапување и
преземање копија од апликацијата. Како на вас, така и на сопствениците од страна на вашиот или нивниот
давател на услуги може да ви биде наплатено за пристапот до интернет и употребата на податоци на вашиот
мобилен уред. Во согласност со овој договорот, ја прифаќате одговорноста за користење и за сите трошоци,
надоместоци или даноци поврзани со користењето на апликацијата или што се поврзани со мобилен уред, без
разлика дали уредот е ваш.

c. Треба да ја преземете и да ја инсталирате најновата достапна верзија од апликацијата на вашиот мобилен уред.

d. Вие сте одговорни за добивање, одржување и плаќање за целиот хардвер и сите телекомуникации и останати
материјали или услуги што не се обезбедени од страна на Abbo�, а се потребни за да ја добиете, да
пристапувате или користите апликацијата.

e. Кога вашата клиника или давателот на здравствени услуги ви обезбедува мобилен уред што ја содржи
апликацијата, потврдувате и се согласувате дека мобилниот уред останува во сопственост на Abbo� и дека не
смеете да го модифицирате, подобрувате или менувате мобилниот уред.

f. Ако ја користите апликацијата, потврдувате и се согласувате дека преносот преку интернет, вклучително и
преносот на податоци, не се никогаш целосно приватни или безбедни. Јасно ви е дека други лица може да го



прочитаат или пресретнат преносот преку интернет, дури и ако има посебно известување дека одреден пренос
е шифриран.

g. Вие потврдувате дека апликацијата или која било карактеристика или дел од истата, може да не биде достапна
на сите јазици или во сите земји и Abbo� не прави никакво претставување дека апликацијата, или која било
карактеристика или дел од истата, е соодветна или достапна за употреба на која било одредена локација.

15. Бришење на сметка на апликацијата

Може да ја избришете, односно деинсталирате, апликацијата во кое било време. Ве молиме, имајте предвид дека
вашиот давател на здравствени услуги ќе постави своја сметка на Merlin.net™ PCN за да креира профил на пациент
специфичен за вас, а бришењето на апликацијата може да нема никаков ефект врз сметката или профилот на
пациентот креиран од вашиот давател на здравствени услуги.  Abbo� нема одговорност за чување, складирање или
изготвување резервна копија од информациите во апликацијата.  Вие сте единствено одговорни за чување,
одржување, складирање и изготвување резервни копии (електронски и/или во отпечатени копии) од какви било
информации што сакате да ги зачувате. Abbo� не е одговорен за неовластен пристап, користење или промена на
вашите информации. Доколку испратите електронска пошта, изготвите резервна копија, изготвите слика од екранот со
вашите информации на апликацијата или на друг начин споделите која било од вашите лични информации или
извештаи со трети страни, истите информации може да не се шифрираат и Abbo� нема да има можност да управува
со приватноста или безбедноста на истите информации. Треба да премете чекори за кои ќе утврдите дека се
соодветни за заштити и безбедност на таквите информации. Освен доколку не е поинаку законски обврзано, вие се
согласувате дека сметката на вашата апликација е непренослива и дека сите права за чување на апликацијата или
какви било информации зачувани на апликацијата, ќе престанат со смртта.

Доколку, покрај бришење на апликацијата, сакате да ја повлечете својата согласност за обработка на вашите лични
информации од страна на Abbo�, ве молиме следете ги упатствата од делот 3 на овој договор.

16. Промени на овој договор

Ние повремено може да го промениме овој договор со тоа што ќе ве известиме за таквите промени со помош на
секакви разумни средства, вклучително и со прикажување порака со ревидиран договор на екранот кога следниот пат
ќе ја користите апликацијата и истата ќе бара да ја прочитате, експлицитно да дадете согласност и да се согласите за
да продолжете со користење на апликацијата. Доколку бидат прифатени, таквите услови ќе бидат ефективни веднаш,
но нема да важат за сите спорови помеѓу вас и Abbo� што произлегуваат пред датумот на кој е објавен ревидираниот
договор во кој се вметнати вакви измени или на друг начин сме ве известиле за таквите измени. Во случај да одбиете
да прифатите такви измени, ние ќе имаме право да го раскинеме овој договор и вашето користење на апликацијата. 
Вие се согласувате дека нема да го сметате Abbo� за одговорен, или кон трета страна, за каква било измена или
престанок на апликацијата.

За корисниците во Германија: Кога ќе ја започнете апликацијата, ќе бидете известени за какви било промени во овој
договор.  Промените ќе се сметаат дека биле прифатени од ваша страна, освен доколку не го известите Abbo� по
писмен пат или со користење на електронски средства договорени со Abbo�. Кога ќе бидат објавени промените, ние
ќе го свртиме вашето внимание кон овој факт. Доколку одлучите да приговорите кон кој било промена, мора да го
сторите тоа во рок од шест (6) недели по приемот на објавата за промената. 

За корисниците во ЕЕО, Обединетото Кралство и Швајцарија: Ќе бидете известени за какви било промени во овој
договор кога ќе се пријавите на апликацијата. Промените ќе се сметаат дека биле прифатени од ваша страна, освен
доколку не го известите Abbo� по писмен пат или со користење на електронски средства договорени со Abbo�. Кога
ќе бидат објавени промените, Abbo� ќе го сврти вашето внимание кон овој факт.  Доколку одлучите да приговорите
кон кој било промена, мора да го сторите тоа во рок од шест (6) недели по приемот на објавата за промената. Во
случај на приговор, Abbo� може да ја прекине сметката за апликација со известување од четири (4) недели. Инаку,
овој дел 16 не се однесува на корисници што престојуваат во земја дел од ЕЕО, Обединетото Кралство и Швајцарија.

За корисниците во Алжир: Секоја промена наведена во овој Дел 16 што се однесува на основните елементи на
Договорот или карактеристиките на услугите нема да биде ефективна се додека ние не ви дадеме претходно
известување за промената со период од пет дена и не ја прифатите таквата промена во текот на овој период на
известување.

17. Поддршка за апликацијата



Бесплатна техничка поддршка е достапна и нашите агенти може да ве контактираат по вградувањето на имплантот за
да обезбедат услуги поврзани со апликацијата, вклучително и едукација за неговата употреба, спарување на
апликацијата со вашиот мобилен уред и основно решавање проблеми во однос на апликацијата и мобилниот уред. 
Вие исто така може директно да контактирате со нашите служби за корисници доколку ви треба техничка поддршка со
апликацијата. 

Какви било податоци, коментари или материјали што ќе ги дадете за да добиете поддршка за апликацијата,
вклучително и податоци за повратни информации, како што се прашања, коментари, предлози или слично („Повратни
информации“), ќе се сметаат за доверливи и несопственички. Abbo� нема да има никаква обврска во однос на
таквите повратни информации и ќе може слободно да репродуцира, користи, открива, изложува, прикажува,
пренесува, креира изведени работи и дистрибуира повратни информации кон други лица без ограничување, освен за
лични информации, вклучувајќи податоци поврзани со здравјето, што можат да бидат вклучени во повратните
информации, но подлежат на дел 19 од овој договор. Понатаму, Abbo� може да биде во можност да користи какви
било идеи, концепти, знаења или техники содржани во таквите повратни информации за каква било цел, вклучително
и развој, производство и маркетинг производи што вклучуваат вакви повратни информации.

18. Аналитички податоци за падови

Abbo� известува кога апликацијата паѓа или кај истата се јавуваат одредени грешки при скенирањето, така што
можеме да ја поддржиме и подобриме апликацијата. Овие можности за известување се вградени во софтверот на
апликацијата. Доколку апликацијата паѓа или кај истата се јавуваат одредени грешки при преносот за време на
нормална употреба, апликацијата ќе испрати одредени информации за инцидентот до Abbo�. Некои од
информациите што Abbo� ги прима за решавање на какви било проблеми со апликацијата може да содржат ваши
лични информации или може да се поврзани со вашите лични информации.  До степен до кој таквите информации се
примаат, Abbo� ќе биде во согласност со применливите закони.

19. Договор за пренесени податоци

a. Ние не тврдиме сопственост врз податоците што ги пренесувате до услугите преку апликацијата. Со тоа што ги
откривате вашите лични информации на нас, ни давате светска, без никакви авторски права, неексклузивна
лиценца за користење, дистрибуирање, репродукција, модифицирање, адаптирање, создавање информации,
објавување и превод на таквите податоци за цели на обезбедување на услугите кон вас, вклучително и за
одржување и подобрување на квалитетот на апликацијата и/или услугите.

b. Вие се согласувате дека овој договор ни дозволува да создаваме, пристапуваме, задржуваме и користиме за
наши сопствени цели и со цели на откривање на нашите подружници и трети лица-истражувачи, собрани,
анонимизирани, псевдонимизирани или деидентификувани информации добиени од услугите за следните
цели:

да се подобри квалитетот, безбедноста и ефективноста на нашите срцеви и медицински уреди и системи
и да се овозможи развој на иновативно и ефикасно лекување на состојби поврзани со срцето во интерес
на јавното здравство;

да се спроведе истражување за да разбереме како се користат нашите производи и услуги, да се измери
нивната изведба и ефективност, да ги подобриме идните производи и во однос на студиите со реални
докази, за статистички цели и анализи за самите нас, нашите подружници и да ги откриваме на
истражувачи-трети лица, здравствени установи, професионалци или јавни здравствени власти;

да процени како се обезбедува и користи апликацијата и услугите, како и нивната ефикасност
(вклучително и демографските информации, како што е географијата);

да се потврди функционалноста и надградбите на апликацијата и услугите, вклучително и следење и
подобрување на безбедноста и сигурноста на таквите услуги; да истражува, развива и тестира
медицински уреди, вклучувајќи ги и новите и постојните карактеристики и функционалности, како и да
ја тестира и подобри апликацијата, услугите и медицинските уреди од Abbo� за развој на производот,
анализа на податоци, за статистички цели и цели на истражување.

20. Раскинување

Овој договор ќе биде ефективен по ваше прифаќање и ќе продолжи да биде валиден додека истиот не биде раскинат. 
Може да ја избришете апликацијата во секое време, како што е опишано во делот 15 од овој договор. Овој договор ќе
биде раскинат веднаш и без дополнително известување во случај доколку ги прекршите и/или не ги исполнувате, кои
било од условите и правилата предвидени со овој договор. Abbo� исто така може да го раскине или суспендира овој



договор во кое било време и без претходно предупредување, од која било или без причина.  Abbo� може да го
раскине или суспендира овој договор доколку Abbo� верува дека сте прекршиле или постапиле несогласно со
наведеното или духот на овој Договор.  Abbo� може да престане да обезбедува поддршка за апликацијата доколку
одлучите да престанете со користење на апликацијата или во кое било време, доколку апликацијата, услугите и/или
ICM повеќе не се нудат.

По секое такво раскинување или суспендирање на овој договор:

a. веднаш мора да престанете со сите активности овластени со овој договор. Вие повеќе нема да можете да ја
користите апликацијата, вклучително и какво било користење на апликацијата за пристап до какви било
податоци; горенаведеното нема да се однесува на корисниците во Германија до степен забранет со
применливите закони за авторски права во Германија;

b. Abbo� може, без одговорност кон вас или трето лице, веднаш да го суспендира, деактивира или прекине
пристапот до апликацијата, информациите за регистрација и сите придружни материјали, без никаква обврска
да обезбеди дополнителен пристап до таквите материјали;

c. мора да прекинете со користење и да ги деинсталирате и уништите сите копии од апликацијата и
документацијата; и

d. сите права што ви се дадени согласно овој договор, вклучително лиценци, ќе престанат да важат.

За корисниците во Алжир:  Во случај доколку ги прекршите и/или не ги исполнувате, кои било од условите и
правилата предвидени со овој договор, ние ќе ви дадеме претходно известување за раскинување, со период од пет
дена, да пронајдете правен лек за прекршувањето, освен кога за таквото прекршување е невозможно да се најде
правен лек или извршувањето на обврската да стане невозможно заради ваша вина или одбивање да ги извршите
вашите обврски.  Доколку Abbo� го раскине или суспендира овој договор, ќе ви дадеме претходно известување за
раскинување, со период од пет дена и ќе ви надоместиме за таквото раскинување во согласност со задолжителниот
алжирски закон.  Abbo� може да го раскине или суспендира овој договор доколку Abbo� верува дека сте прекршиле
или постапиле несогласно со наведеното или духот на овој договор и ќе ви дадеме претходно известување за
раскинување, со период од пет дена, да пронајдете правен лек за прекршувањето, освен кога за таквото прекршување
е невозможно да се најде правен лек или извршувањето на обврската да стане невозможно заради ваша вина или
одбивање да ги извршите вашите обврски.  Abbo� може да престане да обезбедува поддршка за апликацијата
доколку одлучите да престанете со користење на апликацијата или во кое било време, доколку апликацијата, услугите
и/или ICM не се веќе понудени, ние ќе ви дадеме претходно известување за раскинување, со период од пет дена.

 

21. Нашето оградување од одговорност од гаранции

Апликацијата е обезбедена за да ви овозможи да испраќате преноси на податоци од вашиот ICM користејќи го вашиот
мобилен уред до Merlin.net™ PCN за пристап од страна на вашиот давател на здравствени услуги. ИЗРЕЧНО
ПОТВРДУВАТЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА КОРИСТЕЊЕТО НА АПЛИКАЦИЈАТА Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК И ДЕКА ЦЕЛИОТ
РИЗИК ВО ОДНОС НА ЗАДОВОЛИТЕЛНИОТ КВАЛИТЕТ, ИЗВЕДБАТА, ТОЧНОСТ И НАПОР ЌЕ БИДЕ СНОСЕН ОД ВАША
СТРАНА. 

Апликацијата не е предвидена за користење на мобилен уред што е изменет или приспособен за отстранување,
замена или заобиколување на јадрото одобрено од производителот, конфигурација на системот или ограничувања на
користењето или што ја нарушува гаранцијата на производителот. Користењето на апликацијата може негативно да
влијае врз работењето на другиот софтвер и уреди. Секоја содржина креирана за или вклучена во апликацијата е со
цел да се обезбедат информации за да се овозможи пренесување на податоци. АПЛИКАЦИЈАТА НЕ Е ПРЕДВИДЕНА ДА
СЕ КОРИСТИ ВО ИЛИ ЗА МЕДИЦИНСКА ПРАКСА ИЛИ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ МЕДИЦИНСКА НЕГА ИЛИ УСЛУГИ, НИТУ ПАК Е
ПРЕВИДЕНА ЗА ДАВАЊЕ ИНДИВИДУАЛНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И НЕГА. 

ДО НАЈГОЛЕМ СТЕПЕН, ДОЗВОЛЕН СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, ABBOTT, НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ И НЕГОВИТЕ ТРЕТИ
СТРАНИ-ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ ЈА ОБЕЗБЕДУВААТ АПЛИКАЦИЈАТА И УСЛУГИТЕ „КАКО ШТО СЕ“ И „КАКО ШТО СЕ
ДОСТАПНИ“ СО СИТЕ ГРЕШКИ И НЕДОСТАТОЦИ И БЕЗ НИКАКВА ДРУГА ГАРАНЦИЈА И СО ТОА ГИ ОТФРЛА СИТЕ ДРУГИ
ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ ИЗРЕЧНО, ИМПЛИЦИТНО ИЛИ ЗАКОНСКИ, ВКЛУЧИТЕЛНО, НО БЕЗ
ОГРАНИЧУВАЊА ОПФАЌААТ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ И НЕПРЕКРШУВАЊЕ, КАКВИ БИЛО
ИМПЛИЦИТНИ ГАРАНЦИИ, ДОЛЖНОСТИ ИЛИ УСЛОВИ ЗА ПРИЛАГОДУВАЊЕ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ЗА НЕГОВА
СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА ЦЕЛ И КВАЛИТЕТ И НЕДОСТАТОК НА ВИРУСИ. НИТУ ЕДНА УСНА ИЛИ ПИСМЕНА
ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ СОВЕТИ ДАДЕНИ ОД ABBOTT ИЛИ ОВЛАСТЕН ПРЕТСТАВНИК НА ABBOTT, НЕМА ДА БИДАТ
ГАРАНЦИЈА. АПЛИКАЦИЈАТА НЕ ТРЕБА ДА СЕ КОРИСТИ КАКО ЗАМЕНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА МЕДИЦИНСКА



ПРОЦЕНКА, ДИРЕКТЕН МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР ИЛИ ИНТЕРВЕНЦИЈА ВО ИТЕН СЛУЧАЈ; ИЛИ ЗА ИТНА УПОТРЕБА ИЛИ
ПРЕНОС, ИЛИ ПАК КАКО ИНДИКАЦИЈА ЗА КАКВИ БИЛО АЛАРМИ ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ ИЛИ ПОДАТОЦИ КРИТИЧНИ ВО
ОДНОС НА ВРЕМЕТО. СИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДИЈАГНОЗИ И ТРЕТМАНИ ТРЕБА ДА ГИ ИЗВРШИ СООДВЕТЕН
ПРОФЕСИОНАЛЕЦ ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО. НИТУ ABBOTT, НИТУ НЕКОЈА ОД НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ НЕ Е
ОДГОВОРНА ЗА КАКВА БИЛО ДИЈАГНОЗА, ОДЛУКА ИЛИ ПРОЦЕНКА ИЗГОТВЕНА ОД КОРИСНИК ИЛИ ЗА КАКВИ БИЛО
ПОВРЕДИ ШТО КОРИСНИКОТ МОЖЕ ДА ГИ ПРЕДИЗВИКА КАКО РЕЗУЛТАТ НА КАКВИ БИЛО РЕШЕНИЈА ДОНЕСЕНИ ВРЗ
ОСНОВА НА СОДРЖИНАТА НА АПЛИКАЦИЈАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА.

Додека користиме комерцијални заштитни механизми за заштита на податоците, како што е шифрирање на
податоците додека се складирани локално во апликацијата, при преносот помеѓу ICM и апликацијата со користење
безжична технологија Bluetooth®1 не ја гарантираме приватноста, безбедноста, автентичноста или неоштетеноста на
информациите што се пренесуваат или што се складираат на кој било систем, мобилен уред или паметен уред што ја
содржи апликацијата и е поврзан со интернет. ABBOTT НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ПРЕТСТАВУВАЊА ИЛИ ГАРАНЦИИ ВО
ОДНОС НА ТОЧНОСТА, КОМПЛЕТНОСТА, ДОВЕРЛИВОСТА ИЛИ НАВРЕМЕНОСТА НА СИТЕ ПОДАТОЦИ ДАДЕНИ ОД ВАС
ИЛИ ТРЕТИ СТРАНИ, ИЛИ ВО ОДНОС НА КОЈА БИЛО СОДРЖИНА ГЕНЕРИРАНА ОД ПОДАТОЦИТЕ ЗАЧУВАНИ ОД ВАША
СТРАНА ВО АПЛИКАЦИЈАТА. ОСОБЕНО, ABBOTT НЕ ДАВА НИКАКВИ ПРЕТСТАВУВАЊА ИЛИ ГАРАНЦИИ ДЕКА СИТЕ ОД
ИНФОРМАЦИИТЕ ЗАСНОВАНИ ВРЗ ТАКВИ ПОДАТОЦИ ЌЕ БИДАТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ НА ВЛАДАТА ШТО
БАРА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ. 

Abbo�, неговите подружници и неговите трети лица НЕ гарантираат дека функциите содржани во апликацијата ќе ги
исполнат вашите барања или дека нејзиното работење ќе биде непрекинато или без грешки или дека сите грешки ќе
бидат коригирани.  Софтверот, како оној што се користи во апликацијата, наследно подлежи на грешки и потенцијална
некомпатибилност со друг компјутерски софтвер и хардвер. Не треба да ја користите апликацијата за какви било
апликации во кои неуспехот може да предизвика значително оштетување или повреда на лица, материјален или
нематеријален имот. 

ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ABBOTT НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ПРЕТСТАВУВАЊА ВО ОДНОС НА ОДРЕДЕН ХАРДВЕР ИЛИ СОФТВЕР
ОД ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ТОЧНОСТА НА ПОДАТОЦИТЕ ПРИКАЖАНИ НА АПЛИКАЦИЈАТА, И ABBOTT ЈА ОТФРЛА ЦЕЛАТА
ОДГОВОРНОСТ ВО ОДНОС НА КАКВИ БИЛО НЕУСПЕСИ ВО ИСТОТО.  ABBOTT ЈА ОТФРЛА СЕКОЈА ОДГОВОРНОСТ ШТО
МОЖЕ ДА ПРОИЗЛЕЗЕ ОД ДЕЈСТВА ИЛИ ПОБАРУВАЊА ОД ABBOTT ИЛИ КОЈА БИЛО НЕЈЗИНА ПОДРУЖНИЦА, АГЕНТИ
ИЛИ НАЗНАЧЕНИ ЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ТРЕТИ СТРАНИ КАКО ШТО МОЖЕ ДА БИДЕ ПРИМЕНЛИВО ВО ТЕКОТ НА ОВОЈ
ДОГОВОР ОСВЕН ВО СЛУЧАЈ НА ИЗМАМА ИЛИ СВЕСНА НЕБРЕЖНОСТ.

Одредени земји/држави/провинции/надлежности не дозволуваат исклучување на имплицитните гаранции или
ограничувања во текот на траењето на имплицитните гаранции, така што горенаведените оградувања од одговорност
не можат во целост да се применуваат за вас. До степен до кој е предвидено со применливиот закон да обезбедиме
гаранции, вие се согласувате дека обемот и времетраењето на таквата гаранција ќе го претставува минималниот обем
што ќе биде потребен согласно применливиот закон.

За корисниците во Германија и Швајцарија:  Освен овој поддел за корисници во Германија и Швајцарија, дел 21 не се
применува за корисниците во Германија и Швајцарија. Наместо тоа, апликацијата и услугите се обезбедени „како што
се“ и „како што се достапни“ на корисниците во Германија и Швајцарија. Додека се трудиме да избегнеме обемни
прекини и значителни пречки во однос на користењето на апликацијата и услугите до степен што е возможен, не
гарантираме за работење без грешки и непрекината пристапност, како и користење на апликацијата или која било од
функциите содржани во истата. Вашите законски права за гаранција остануваат незасегнати од горенаведеното.

За корисниците во Обединетото Кралство: Ништо во овој Дел 21 нема да влијае врз законските гаранции во однос на
задоволителен квалитет, соодветност за одредена цел или точност на описот.

За корисниците во Австралија: Ништо во Дел 21 не влијае врз вашите права во однос на гаранциите на потрошувачите
предвидени со Compe��on and Consumer Act (Закон за конкуренција и потрошувачи) од 2010 година (Cth). Нашите
производи и услуги доаѓаат со гаранции што не може да се исклучат според Законот за потрошувачи на Австралија. За
големи неисправности во однос на услугата, имате право:

a. да го откажете договорот за услуги со нас; и

b. да побарате поврат на неискористениот дел или надомест за намалената вредност.

Исто така имате право да изберете поврат или замена при поголеми неисправности со производи. Доколку
неисправноста кај производот или услугата не означува поголема неисправност, имате право да ја поправите



неисправноста во рамки на разумен временски рок. Доколку тоа нема да биде извршено, имате право на поврат за
производот и да го откажете договорот за услугата и да добиете поврат за кој било неискористен дел. Вие исто така
имате право на надоместок за какво било друга разумно предвидлива загуба или оштетување од неисправности на
производот или услугата.

За корисниците во Алжир:  Ништо во овој Дел 21 нема да ја ограничи или исклучи нашата одговорност:

a. да ви обезбедиме гаранција за апликацијата и услугите во согласност со член 13 од законот бр. 09-03 од 25
февруари 2009 година (како што е изменет и надополнет) во врска со заштитата на потрошувачите и
спречување на измама; или

b. за какви било недостатоци во апликацијата и услугите што произлегуваат во рок од шест месеци од датумот на
кој апликацијата и услугите за прв пат ви се ставени на располагање, во согласност со Извршната уредба бр. 13-
327 од 26 септември 2013 година, во која се утврдени условите за спроведување на гаранцијата за стоки и
услуги. 

22. Важни информации за ограничувања во однос на нашата одговорност

ДО НАЈГОЛЕМ ВОЗМОЖЕН СТЕПЕН СОГЛАСНО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ ABBOTT, НЕГОВИТЕ
ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ НЕГОВИТЕ ТРЕТИ СТРАНИ-ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ НЕМА ДА БИДАТ ОДГОВОРНИ ЗА ПАРИЧНИ
ШТЕТИ, ВКЛУЧИТЕЛНО И КАКВИ БИЛО СПЕЦИЈАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРИМЕРНИ
ИЛИ КАЗНЕНИ ОШТЕТУВАЊА, ОСВЕН:

a. За корисниците во Њу Џерси: Ништо во овој договор нема да ги исклучува таквите оштетувања што може да ги
наплати потрошувачот според законите на Њу Џерси, доколку е применливо, што може да го опфати Puni�ve
Damages Act (Закон за казнени оштетувања) на New Jersey, Products Liability Act (Закон за одговорност за
производите) на New Jersey, Uniform Commercial Code (Униформен трговски законик) на New Jersey и Consumer
Fraud Act (Закон за измами на потрошувачи) на New Jersey.

b. За корисниците во Германија: Abbo� нема да биде одговорен за казниво прекршување на материјалните
договорни обврски (главни обврски). Главните обврски ги претставуваат договорните обврски што мора да се
исполнат со цел правилно да се изврши овој договорот, и истите редовно можете да се употребуваат како
насоки. Во спротивно, одговорноста на Abbo� ќе биде ограничена на свесна небрежност и намерно
непрофесионално однесување. Во случај на одговорност од страна на Abbo� заради мали ненамерни
прекршоци во однос на главните должности или мало непрофесионално однесување од страна на
застапничкиот агент, одговорноста на Abbo� ќе биде ограничена на типично предвидливи оштетувања. Ова
нема да влијае врз задолжителната законска одговорност, особено врз одговорноста на Abbo� поврзана со
загуба на живот, телесна повреда, болест или одговорност поврзана со Product Liability Act (Закон за
одговорност за производ) на Германија. Освен овој поддел што се применува за корисниците во Германија, дел
22 не се применува за корисници што престојуваат во Германија.

c. За корисниците во Обединетото Кралство и Швајцарија: Ништо во овој договор нема да ја исклучува
одговорноста за смрт или лична повреда што произлегува од наша небрежност или лажно погрешно
претставување во однос на апликацијата.

d. За корисниците во Австралија: Ништо во Дел 21 или 22 не влијае врз вашите права во однос на гаранциите на
потрошувачите предвидени со Compe��on and Consumer Act (Закон за конкуренција и потрошувачи) од 2010
година (Cth). Без оглед на која било друга одредба од овие услови, доколку во Compe��on and Consumer Act
(Закон за конкуренција и потрошувачи) од 2010 година (Cth) или кое било друго законодавство се наведува
дека постои гаранција за обезбедени производи или услуги, а нашата одговорност за прекршување на таа
гаранција може да не биде исклучена, но може да биде ограничена, нашата одговорност за такво прекршување
е ограничена на, во случај на набавка на производи, замена на производи или снабдување со еквивалентни
производи или поправка на производите, или во случај на снабдување со услуги, повторно снабдување со
услуги или плаќање на трошоците за повторно да се снабдат услугите.

e. За корисниците во Алжир: Ништо во овој договор нема да ја исклучува нашата одговорност за оштетувања што
настанале при повреда (вклучително небрежност) или за оштетувања што се јавуваат како резултат на наша
измама или свесна небрежност. Освен во случај на измама или свесна небрежност, ние ќе бидеме одговорни
само за загубите што биле предвидливи за време на склучувањето на договорот.

ГОРЕНАВЕДЕНОТО ОГРАНИЧУВАЊЕ СЕ ОДНЕСУВА НА СИТЕ ОШТЕТУВАЊА ОД ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА
ПОДАТОЦИ ИЛИ ДРУГИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА, ЗАГУБА НА БЕЗБЕДНОСТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ПРЕНЕСЕНИ ПРЕКУ
АПЛИКАЦИЈАТА (ВКЛУЧИТЕЛНО И НЕОВЛАСТЕНО ПРЕСРЕТНУВАЊЕ ОД СТРАНА НА ТРЕТИ СТРАНИ НА ТАКВИ



ИНФОРМАЦИИ) ЗА ДЕЛОВЕН ПРЕКИН, ЗА ЛИЧНА ПОВРЕДА, ЗАГУБА НА ПРИВАТНОСТА ШТО ПРОИЗЛЕГУВА ОД ИЛИ НА
КОЈ БИЛО НАЧИН Е ПОВРЗАНА СО УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕМОЖНОСТА ДА СЕ КОРИСТИ АПЛИКАЦИЈАТА ИЛИ СОФТВЕРОТ
ОД ТРЕТИ ЛИЦА И/ИЛИ ХАРДВЕРОТ КОРИСТЕН ОД ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ШТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИСТИ СО АПЛИКАЦИЈАТА,
ЗАГУБА ЗАРАДИ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГ ТЕХНОЛОШКИ ШТЕТЕН МАТЕРИЈАЛ ШТО МОЖЕ ДА ГО ЗАРАЗИ ВАШИОТ УРЕД
ЗАРАДИ ПРЕЗЕМАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА ИЛИ КОЈА БИЛО ДРУГА МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА/МАТЕРИЈАЛ/ВЕБ-ЛОКАЦИЈА
ПОВРЗАНИ СО ИСТИОТ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ВО ВРСКА СО КОЈА БИЛО ОДРЕДБА ОД ОВОЈ ДОГОВОР, ДУРИ И ДОКОЛКУ
ABBOTT И НЕГОВИТЕ ПОДРУЖНИЦИ ИЛИ КОЈ БИЛО ДРУГ ТРЕТО ЛИЦЕ-ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ БИЛ СОВЕТУВАН ЗА
МОЖНОСТА ЗА ТАКВИ ОШТЕТУВАЊА, ПА ДУРИ И ДОКОЛКУ РЕШЕНИЕТО НЕ ЈА ОПФАЌА НЕГОВАТА ОСНОВНА НАМЕНА.

ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ БЕЗ ОГЛЕД НА ТОА ДАЛИ ТАКВИТЕ ОШТЕТУВАЊА
НАСТАНУВААТ ПРИ КОНТАКТ, ПОВРЕДА (ВКЛУЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), СТРОГА ОБВРСКА ИЛИ КОЈА БИЛО ДРУГА
ТЕОРИЈА.

Освен информациите што ги споделувате со вашиот давател на здравствени услуги преку апликацијата, во случаи кога
ќе изберете да ги споделите вашите лични информации, вклучително и податоците поврзани со здравјето, од
апликацијата со трети страни, вклучително и со апликации од трети лица, вие го потврдувате истото и се согласувате за
тоа во потполност колку што е дозволено со закон, и ниту Abbo�, ниту неговите деловни партнери не се одговорни за
вашата одлука да ги споделите и/или да ги откриете вашите лични информации, вклучувајќи ги и податоците поврзани
со здравјето, и со тоа го ослободувате Abbo� и неговите деловни партнери од каква било одговорност што може да
произлезе од таквото собирање податоци од трети страни или друга обработка на вашите лични информации.

БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ОДНОС НА ГОРЕНАВЕДЕНОТО И ПОКРАЈ КАКВИ БИЛО ЗАГУБИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ЗДОБИЕТЕ
И ДО НАЈГОЛЕМ СТЕПЕН, ДОЗВОЛЕН СО ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН, ЦЕЛАТА ОДГОВОРНОСТ НА ABBOTT, НЕЈЗИНИТЕ
ПОДРУЖНИЦИ И НЕКОИ ОД НЕЈЗИНИТЕ ДОБАВУВАЧИ СОГЛАСНО НИКАКВА ОДРЕДБА ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ВО ОДНОС
НА ОВОЈ ДОГОВОР И ВАШИТЕ ИЗРЕЧНИ ПРАВНИ ЛЕКОВИ ЗА СЕ ОД ГОРЕНАВЕДЕНОТО ЌЕ БИДЕ ОГРАНИЧЕНА ВО ОДНОС
НА КОЕ БИЛО ОД НАВЕДЕНОТО:

a. ПОПРАВАЊЕ, ИЗМЕНУВАЊЕ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ИСПРАВАЊЕ НА КАКВИ БИЛО ГРЕШКИ ВО АПЛИКАЦИЈАТА,
ДУРИ И ДОКОЛКУ ТАКВАТА ЗАГУБА БИЛА ПРЕДВИДЛИВА ИЛИ ЗЕМЕНА ПРЕДВИД ОД СТРАНИТЕ, ИЛИ

b. ВО СЛУЧАИ КОГА Е ПРИМЕНЛИВО, ПОГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД ИЗНОСОТ ШТО НАВИСТИНА ГО ПЛАТИВТЕ ЗА
АПЛИКАЦИЈАТА ИЛИ 10,00 АМЕРИКАНСКИ ДОЛАРИ.

Одредени други земји/држави/провинции/надлежности можат да го забранат или ограничат исклучувањето или
ограничувањето на обврската, одредени имплицитни гаранции или инцидентни или последователни оштетувања;
единствено до степенот до кој е предвидено со законот што се применува за вас, одредени или сите оградувања од
одговорности, ограничувања или исклучувања што не се применуваат за вас и може да имате одредени дополнително
права согласно применливиот закон.

23. Обесштетување

До најголем возможен степен согласно применливиот закон, вие се согласувате да го обесштетите, браните и
заштитите Abbo�, неговите подружници и нивните соодветни службеници, директори, вработени, агенти, наследници,
назначени лица и даватели на лиценца од и против какви било побарувања, оштетувања, барања, обврски, пресуда,
награди, загуби, трошоци и надоместоци (вклучително и надоместоци за адвокати и експерти) направени од трета
страна заради или што може да произлегуваат од, или се поврзани со (i) вашето користење или активности во однос
на, апликацијата; и (ii) какво било прекршување или наводно прекршување на овој договор или законите, одредби
или права на трети страни, вклучувајќи какво било прекршување на интелектуалната сопственост на трета страна од
вас или други лица во вашето домаќинство или организација или на друг начин во однос на вашето или нивното
користење на апликацијата, вклучувајќи несовесни дејства, пропусти и намерно непрофесионално однесување. За
корисниците во Германија:  Вашето право да докажете дека не е нанесена никаква штета, останува незасегнато од
горенаведеното. 

24. Контроли за извезување

Апликацијата подлежи на ограничувања за контрола при извезување на Соединетите Американски Држави,
вклучително и сите ембарга на Соединетите Американски Држави или други сојузни правила и прописи со кои се
ограничува извезувањето. Ние нема свесно и намерно да ви ја обезбедиме како достапна апликацијата на вас доколку
сте, и вие потврдите дека не сте, (а) сместени во, или жител или државјанин на која било земја што подлежи на
ембарго од американска влада или трговска санкција (види h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx за повеќе информации за санкциите од страна на САД); или (б) на кој



било од списоците со ограничени крајни корисници на американската влада (на пример, вклучувајќи го списокот
Specially Designated Na�onals (Специјално означени државјани) достапен на h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Известувања

Известувањата дадени согласно или во однос на овој договор мора да бидат изготвени во писмена форма и доставени
преку препорачана пошта до Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Соединети
Американски Држави. Ако треба да ве контактираме или да ви дадеме писмено известување, ќе го направиме тоа
преку е-пошта (ако сте ни ја дале) или по платена пошта на адресата што ќе ни ја дадете со барањето за апликацијата.

26. Сили надвор од нашата контрола

Нема да бидеме обврзани и одговорни доколку за каков било неуспех да ги извршиме, или доколку задоцниме во
извршувањето на нашите должности согласно овој договор што ќе биде предизвикано од дејствување или настан што
е надвор од наша контрола, вклучувајќи ги и дефектите на јавните или приватните телекомуникациски мрежи („Сили
надвор од наша контрола“). Доколку дојде до појава на сила што е надвор од наша контрола и истата влијае врз
извршувањето на нашите должности согласно овој договор: (i) нашите обврски согласно овој договор ќе се
суспендираат и времето за нивно извршување ќе се продолжи за времето колку што ќе трае силата што е надвор од
наша контрола; и (i) ќе направиме сè што можеме за да изнајдеме решение за извршување на нашите должности
согласно договорот и покрај силата што е надвор од наша контрола.

27. Пренос на правата

Ние можеме, без ваша претходна писмена согласност, да ги доделиме, пренесеме, замениме, делегираме и да
склучиме поддоговор за одредени или сите наши права и обврски согласно со договорот со друга организација, но ова
нема да влијае врз вашите права или нашите обврски согласно со договорот. Може да ги пренесете вашите права или
обврски согласно со договорот на друго лице само ако се согласиме за истото во писмена форма.

28. Откажување

Доколку не успееме да ве натераме да си ги извршите вашите обврски согласно со овој договор или доколку не ги
извршиме нашите права против вас, или доколку го одложиме тоа, истото нема да значи дека сме се откажале од
нашите права и нема да значи дека не треба да ги извршувате истите обврски. Ако се откажеме службено, ќе го
направиме тоа на писмено, но тоа нема автоматски да важи за други ситуации поврзани со вас.

29. Важност на поединечни одредби од договорот

Секој од условите во овој договор функционира посебно. Ако некој суд или компетентен орган одлучи дека некој од
нив е неважечки, незаконски или неспроведлив, останатите услови ќе останат на сила.

30. Меродавно право

Условите од овој договор се регулираат и составуваат согласно законите на државата Илиноис, САД без оглед на
изборот на одредби од законот.  Во случај на конфликт помеѓу странските закони, правила и прописите со оние на
Соединетите Американски Држави, законите, правилата и прописите на Соединетите Американски Држави ќе се
сметаат како меродавно право во најголем можен степен.  И покрај горенаведеното, во случај на такво прекршување
или прекршување под закана на вашите обврски во однос на доверливоста или интелектуалната сопственост, ние ќе
имаме право на правично олеснување, вклучително и забрана за пристап, забрана, специфична изведба и какво било
друго олеснување што може да биде достапно од кој било надлежен суд.  Вие се согласувате дека овој договор ќе
биде целосно извршлив во државата Илиноис и се согласувате дека надлежноста и местото се соодветни на
државните и сојузните судови лоцирани во државата Илиноис, Соединетите Американски Држави, во однос на сите
судски постапки што ќе произлегуваат согласно овој договор или односот помеѓу страните.  Страните се согласуваат
дека Конвенцијата на Обединетите нации за договорите не го регулира овој договор за меѓународна продажба на
производи.

За корисниците во ЕЕО, Обединетото Кралство и Швајцарија: Освен овој дел што се применува за корисниците во
ЕЕО, Обединетото Кралство и Швајцарија, делот 30  од договорот не се применува за корисниците во ЕЕО,
Обединетото Кралство и Швајцарија, освен во однос на овој договор што не е меродавен во однос на Конвенцијата на
Обединетите нации за договори за меѓународна продажба на производи. За таквите корисници, ќе се применува
меродавниот закон на вашата земја на престој.



За корисниците во ЕЕО: Алтернативно решавање спорови претставува процес во кој независно тело ги разгледува
фактите на спорот и се обидува да го разреши, без да мора да појавувате пред суд. Доколку не сте задоволни од тоа
како се справуваме со какви било жалби, можеби ќе сакате да ја контактирате платформата за онлајн решавање
спорови на Европската комисија.

За корисниците во Австралија: Ништо во делот 30 не исклучува ниту изјавува намера за исклучување на примената на
Compe��on and Consumer Act (Закон за конкуренција и потрошувачи) од 2010 година (Cth) каде истото ќе биде
релевантно.

За корисниците во Алжир:  Ние сме основани во државата Илиноис.  Соодветно на тоа, законот што го регулира овој
Договор се заснова на нашата поврзаност со таа надлежност.  Додека овој договор е предмет на надлежност и место
на одржување на државните и сојузните судови лоцирани во државата Илиноис, ништо во овој договор не ја нарушува
можноста на страната да покрене или да брани судски постапки во кој било друг надлежен суд. 

31. Целиот договор

Овој договор го претставува целиот договор помеѓу вас и нас и ги заменува и поништува сите претходни или
современи комуникации, договори, ветувања, уверувања, гаранции, претставувања, предлози и разбирања помеѓу
нас, без разлика дали се писмени или усни, во однос на предметната содржина. Вие и ние се согласуваме дека нема
да бараме правни лекови што се однесуваат на каква било изјава, претставување, уверување или гаранција (изготвена
од незнаење или невнимание) што не се содржи во овој договор. Секоја страна се согласува дека нема да има
побарување за лажно претставување од незнаење или лажно изјавување врз основа на каква било изјава од овој
договор.  Во случај на конфликт помеѓу англиската и какви било не-англиски верзии на овој договор, како меродавна
се зема англиската верзија.  Деловите 5, 15, 19, 21, 22, 23 и 30 до 34 ќе продолжат да важат и по раскинувањето на овој
Договор.

32. Услови што се однесуваат на Apple доколку ја користите верзијата iOS на апликацијата

Покрај другите услови и правила согласно овој договор и покрај што било спротивно во овој договор, оваа
дополнителна одредба се применува врз вашето користење на апликацијата компатибилна со оперативниот систем
iOS на Apple Inc. („Apple“). Apple не е страна во овој договор и не ја поседува и не е одговорен за апликацијата. Apple
не дава никаква гаранција за апликацијата, освен доколку е применливо, да изврши поврат на куповната цена за
истата. Apple не е одговорен за одржување или други услуги за поддршка за апликацијата и нема да биде одговорен
за какви било други побарувања, загуби, обврски, оштетувања, трошоци или надоместоци во однос на апликацијата,
вклучувајќи ги и сите побарувања за обврски за производи од трети страни, побарувања дека апликацијата не
одговара на кое било применливо законско или регулаторно барање, побарувања што произлегуваат од заштитата на
потрошувачите или слично законодавство, како и побарувања за прекршување на интелектуална сопственост. Какви
било прашања или жалби во однос со користењето на апликацијата, вклучително и оние што се однесуваат на правата
од интелектуална сопственост, мора да бидат упатени до Abbo� во согласност со делот за Известувања од овој
договор. Лиценцата што ви е дадена е ограничена на непренослива лиценца за користење на апликацијата на
производ од марката Apple што работи со оперативниот систем iOS и е во сопственост или контролиран од ваша
страна, или како што е поинаку дозволено со правилата за користење утврдени во делот Услови на услуга во
продавницата за апликации на Apple. Вие мора да ги почитувате условите од секој договор со трети страни што се
применуваат за вас кога ја користите апликацијата, како што е договорот за услуги за безжични податоци. Apple и
неговите подружници претставуваат трети страни-корисници од овој договор и, по ваше прифаќање на овој договор,
ќе имаат право (и ќе се смета дека го имате прифатено правото) да го извршат овој договор против вас, како трета
страна-корисник на овој договор; и покрај горенаведеното, правото на Abbo� да склучи, поништи раскине каква било
промена, откажување или спогодба согласно овој договор не подлежи на согласност од трета страна.

33. Дополнителни законски услови

a. Овој договор не треба и нема да се составува за да создава какви било партнерства, заеднички вложувања,
работодавач-работник, агенција или однос на давател на франшиза-сопственик на франшиза помеѓу вас и
Abbo�.

b. Доколку се утврди дека некоја одредба од овој договор е незаконска, неважечка или поради која било причина
неспроведлива, истата одредба ќе се смета како посебна од овој договор и нема да влијае врз валидноста и
спроведливоста на која било преостаната одредба.

c. Вие не можете да доделите, пренесете или давате подлиценца за одредени или сите ваши права или обврски
согласно овој договор без наша изречна писмена согласност.



d. Ние можеме без ограничување да доделиме, пренесеме или дадеме подлиценца за одредени или сите наши
права или обврски согласно овој договор.

e. Ниту едно откажување од која било страна од какво било прекршување или заостаната обврска согласно овој
договор нема да се смета како откажување од претходните или последователните прекршувања или
заостанати обврски.

f. Сите поими дефинирани во еднина ќе имаат исти значења кога се користат и во множина, каде е соодветно и
освен доколку не е поинаку наведено. Секоја употреба на поимот „вклучително“ или варијации на истиот во
овој договор ќе се толкува како да е проследен со фразата „без ограничување“.

g. Известувањата за вас (вклучително и известувања за измени на овој договор) може да се изготват преку објави
во апликацијата или преку електронска пошта (вклучително и во секој случај преку врски) или преку редовна
пошта. Без ограничување, отпечатената верзија на овој договор, како и секое известување дадено во
електронска форма е прифатливо во судски или управни постапки засновани врз или кои се однесуваат на овој
договор до ист степен и подлежат на истите услови како и останатите деловни документи и записи првично
генерирани и одржувани во печатена форма.

h. Abbo� нема да биде одговорен за какво било неисполнување на каква било обврска за што причината е
надвор од нејзина контрола.

Доколку за која било од одредбите од овој договор, надлежниот суд утврди дека се спротивни на законот, таквата
одредба ќе биде изменета и толкувана на начин што најдобро ќе ги постигне целите на првичната одредба до
највисок возможен степен дозволен со закон и преостанатите одредби од овој договор ќе останат на сила и валидни.

34. Кликање на копчето „Прифати“

ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА СТЕ ГО ПРОЧИТАЛЕ ОВОЈ ДОГОВОР И ГИ РАЗБИРАТЕ СИТЕ УСЛОВИ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДЕКА ЌЕ
БИДЕТЕ ОБВРЗАНИ СО ИСТИТЕ.

СО КЛИКАЊЕ НА КОПЧЕТО „ПРИФАТИ“ ИЛИ СО КОРИСТЕЊЕ НА ДРУГ НАЧИН НА ПРИСТАП ДО АПЛИКАЦИЈАТА:

ВИЕ ГАРАНТИРАТЕ ДЕКА ИМАТЕ ЗАКОНСКА ВОЗРАСТ ДА ГО СКЛУЧИТЕ ОВОЈ ДОГОВОР;

УКАЖУВАТЕ ДЕКА ИМАТЕ НАМЕРА ВАШЕТО ДЕЈСТВО ДА ПОСЛУЖИ КАКО ВАШ ПОТПИС НА ОВОЈ ДОГОВОР И
ДЕКА ИСТОТО ЌЕ ИМА ИСТА СИЛА И ВАЛИДНОСТ КАКО И КОРИСТЕЊЕ НА РАЧЕН ПОТПИС;

ГАРАНТИРАТЕ ДЕКА ДОКОЛКУ ИНСТАЛИРАТЕ, КОРИСТИТЕ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРИСТАПУВАТЕ ДО
АПЛИКАЦИЈАТА ВО ИМЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ, ИМАТЕ ВИСТИНСКИ ОВЛАСТУВАЊА ЗАКОНСКИ ДА ЈА ОБВРЗЕТЕ
ИСТАТА ЛИЧНОСТ СО ОВОЈ ДОГОВОР.

ДОКОЛКУ СТЕ ЛИЧНОСТА КОЈА ЈА ИНСТАЛИРА, КОРИСТИ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ПРИСТАПУВА ДО
АПЛИКАЦИЈАТА ВО ИМЕ НА ИЛИ ВО КОРИСТ НА ОРГАНИЗАЦИЈА, ТОГАШ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ДОГОВОР
ВО ВАШЕ ИМЕ И ВО ИМЕ НА ТАКВАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И ВИЕ ПРЕТСТАВУВАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ ДЕКА ИМАТЕ
ЗАКОНСКО ОВЛАСТУВАЊЕ ДА ЈА ОБВРЗЕТЕ ТАКВАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СО ОВОЈ ДОГОВОР.

ДОКОЛКУ НЕ ГИ ПРИФАТИТЕ СИТЕ УСЛОВИ НА ОВОЈ ДОГОВОР, НЕ КЛИКАЈТЕ НА КОПЧЕТО ЗА ПРИФАЌАЊЕ И НЕ ЈА
КОРИСТЕТЕ АПЛИКАЦИЈАТА.

™ Означува заштитен знак на групата компании на Abbo�.

‡ Означува заштитен знак на трета страна, којшто е сопственост на неговиот соодветен сопственик.

© 2021 Abbo�.  Сите права се задржани

Крај на договорот.



[1]
 Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc.


