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Abbo� leverer myMerlin™-appen ("appen") som overfører data �l Merlin.net™ Pa�ent Care Network ("Merlin.net")
(sammen betegnet som "tjenestene") , slik at legen eller klinikken du bruker, kan �ernovervåke hjertemonitoren og gi deg
medisinsk behandling. Pacese�er, Inc. (et Abbo�-selskap) leverer Merlin.net.

Vi er oppta� av å besky�e personopplysningene dine. Denne personvern- og samtykkeerklæringen
("personvernerklæringen") forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine for tjenestene, og hva vi gjør for å
ivareta sikkerheten �l personopplysningene dine når du bruker denne appen.  Vi er klar over at denne personvernerklæringen
inneholder mye informasjon.  Vi ønsker derfor å gi deg et kort og le�a�elig sammendrag av hvordan vi behandler, besky�er,
oppbevarer, lagrer og videreformidler personopplysningene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se +Om tjenestene
og +Sikkerhet for personopplysninger nedenfor.
 
DETTE SAMMENDRAGET ER IKKE ALTOMFATTENDE. FOR AT DU SKAL FÅ ET FULLSTENDIG BILDE AV HVORDAN VI
BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE, MÅ DU LESE DE AKTUELLE AVSNITTENE I PERSONVERNERKLÆRINGEN
NEDENFOR.

Vi bruker personopplysningene dine når du konfigurerer appen første gang, og disse inkluderer fødselsdatoen din og enhetens
serienummer.  Vi bruker e-postadressen din eller telefonnummeret di� �l auten�seringsformål under sammenkobling av
hjertemonitoren.  Denne appen overfører informasjon fra enheten din �l oss, og hvis du kontakter kundeservice, fører vi en
egen journal om forespørselen din om teknisk stø�e.  Vi bruker også personopplysninger som helseforetaket har lagt inn i
Merlin.net.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se +Innsamling og behandling av personopplysninger og +Nasjonale
bestemmelser nedenfor.

Vi bruker personopplysninger �l å: (1) levere tjenestene �l deg; (2) overholde juridiske forpliktelser, inkludert slike som er
relatert �l sikkerhet, kvalitet og forbedring av medisinsk utstyr; og (3) gjennomføre undersøkelser når personopplysningene er
bli� aviden�fisert, pseudonymisert, samlet og/eller anonymisert, slik at de ikke iden�fiserer deg med navn.  Vi gjennomfører
undersøkelser for å forstå hvordan produktene og tjenestene våre brukes, for å måle hvor effek�ve de er, og i forbindelse med
bevisstudier fra virkeligheten.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se +Abbo�s egen bruk av personopplysningene dine,
+Medisinsk utstyr og andre lovbestemte krav, +Forskning, +Oppbevaring av personopplysninger nedenfor.
 
Vi har strenge begrensninger for hvem vi deler personopplysningene dine med og vil aldri selge informasjonen �l tredjeparter
for profi�.  Vi deler personopplysninger med våre �lkny�ede selskaper for å bidra �l å stø�e og gi teknisk hjelp �l tjenestene,
for samsvar, for å drive med forskning, eller for å u�øre feilsøking/diagnos�kk og bredere analyser for å oppdage systemiske
problemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se +Vår utlevering av personopplysninger og +Abbo�s �lgang �l
personopplysninger ved levering av tjenester �l helseforetaket di� nedenfor.

Dersom stedet di� gir deg spesielle re�gheter kny�et �l personopplysningene dine, vil vi svare på slike henvendelser. Hvis du
vil ha mer informasjon, kan du se +Re�ghetene dine og hvordan individuelle brukere kan få innsyn i og re�e sine
personopplysninger nedenfor.
 
Vi lagrer personopplysninger som er kny�et �l tjenestene, på servere i USA. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
+Datalagring og +Overføring av personopplysninger over landegrenser nedenfor. Vi anbefaler også at du leser
+LANDSPESIFIKKE BESTEMMELSER, da det kan være �lleggsbestemmelser som gjelder landet du bor i.
 
I første instans må du re�e alle henvendelser om tjenestene �l klinikken din. Klinikken er "behandlingsansvarlig" for
personopplysningene dine når de gir deg medisinsk behandling. Vi er «databehandleren» av personopplysningene din på
deres vegne for å kunne levere tjenestene �l deg og klinikken. Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvern, kan du
kontakte oss på e-post på privacy@abbo�.com. Hvis du bor i et EØS-land, kan du kontakte vårt europeiske personvernombud
eller di� lokale data�lsyn. Kontak�nformasjonen �l Abbo�s europeiske personvernombud og andre kontaktopplysninger er
�lgjengelig på www.EU-DPO.abbo�.com. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se +Kontakt oss nedenfor.
 
Hvis vi oppdaterer personvernerklæringen med vesentlige endringer, varsler vi deg via e-post eller via appen neste gang du
bruker appen.  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se +Endringer i denne personvernerklæringen nedenfor.
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Pacese�er, Inc. (et Abbo�-selskap) leverer Merlin.net™ Pa�ent Care Network ("Merlin.net"), Abbo� leverer myMerlin™-
mobilappen ("appen") (Merlin.net og appen betegnes samlet som "tjenestene").  I denne personvernerklæringen betyr
henvisninger �l "Abbo�", "vi", "oss" og "vår" gruppen av Abbo�-selskaper, som har hovedkontor i Abbo� Park i Illinois i USA.

Vi er innforstå� med nødvendigheten av personvern og er oppta� av å besky�e personopplysninger, inkludert
helseopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysningene dine samles inn og brukes av
Abbo� når du bruker tjenestene.

Les denne personvernerklæringen nøye før du registrerer deg for å bruke denne appen. Personvernerklæringen gjelder
Abbo�s og visse �lkny�ede selskaper beskrevet nedenfor sin behandling, overføring og lagring av dine personopplysninger,
inkludert helseopplysninger. Den gjelder også våre �lkny�ede selskaper og databehandlere sin behandling av dine
personopplysninger, hvis slik behandling er nødvendig for å løse et kundeserviceproblem kny�et �l tjenestene.

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for personopplysninger behandlet eller samlet inn av andre Abbo�-�lkny�ede
selskaper eller da�erselskaper eller via andre metoder, for eksempel andre Abbo�-ne�steder, andre Abbo�-kundesenter eller
legen din sin bruk av Merlin.net, og andre personvernregler kan gjelde for personopplysninger som behandles eller samles inn
gjennom disse metodene.
 
Ved å registrere deg og bruke denne appen godtar du denne personvernerklæringen, og du:

bekre�er at du er over lavalderen som kreves for å godta denne personvernerklæringen, og
at du samtykker på egne vegne eller på vegne av en annen person som du har fullmakt �l å godta denne
personvernerklæringen på vegne av.

VED Å GODTA ELLER SAMTYKKE I DENNE PERSONVERN- OG SAMTYKKEERKLÆRINGEN BEKREFTER DU UTTRYKKELIG AT DIN
BRUK AV DENNE APPEN OG TJENESTENE ER UNDERLAGT DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN OG BEHANDLING OG
OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER, INKLUDERT HELSEOPPLYSNINGER, SOM BESKREVET I DENNE
PERSONVERNERKLÆRINGEN.
 
DER LOVENE I LANDET DITT KREVER DET, BETYR DET Å KLIKKE PÅ "GODTA" AT DU GIR UTTRYKKELIG SAMTYKKE TIL
BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER, INKLUDERT HELSEOPPLYSNINGER, OG TIL Å OVERFØRE DISSE
PERSONOPPLYSNINGENE TIL ABBOTTS SERVERE USA.
 
SAMTYKKET DITT ER FRIVILLIG, OG DU BEKREFTER AT DU FORSTÅR AT DU IKKE ER UNDER NOEN LOVPÅLAGT PLIKT TIL Å GI
PERSONOPPLYSNINGER TIL ABBOTT.
 
+Om oss

Abbo� er produsenten av appen, Confirm Rx™ Innse�bar hjertemonitor ("ICM") og Jot Dx™ ICM.

Pacese�er, Inc. (et St. Jude Medical, LLC-�lkny�et selskap og heleid da�erselskap av Abbo� Laboratories, Inc.) med adresse
15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, USA, er leverandøren av Merlin.net.

Helseforetaket er behandlingsansvarlig for personopplysninger som brukes �l å gi deg helsetjenester. Helseforetaket er
ansvarlig for hvordan slike opplysninger behandles, og for å sikre at opplysninger som overføres gjennom tjenestene, er i
samsvar med gjeldende personvernlover. Begrepet "behandlingsansvarlig" er basert på definisjonen av de�e i
personvernlovene i EØS, Storbritannia og Sveits og betyr, der det er aktuelt, det samme som lignende begreper i
personvernlovene i andre land du må�e befinne deg i.

Abbo� er behandlingsansvarlig for personopplysninger når vi bruker personopplysninger �l å: (1) levere tjenestene �l deg; (2)
overholde juridiske forpliktelser, inkludert slike som er relatert �l sikkerhet, kvalitet og forbedring av medisinsk utstyr; og (3)
gjennomføre undersøkelser kny�et �l tjenestene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se +Abbo�s egen bruk av
personopplysningene dine.



+Om tjenestene

Merlin.net er et skybasert eksternt behandlingssystem som inneholder opplysninger som overføres fra ICM-en via tjenestene.

Tjenestene muliggjør rask, automa�sk overføring av opplysninger samlet inn fra ICM-en og lastet opp via appen �l Abbo�s
egen, sikre database. Ved hjelp av Merlin.net kan helseforetaket se når hjertet di� begynner å slå annerledes.  Appen sender
hjertedataene dine �l klinikken basert på inns�llingene som helseforetaket har angi�.  Tjenestene vil hjelpe helseforetaket
med å overvåke hjerterytmen din og endre behandlingen uten at du trenger å besøke en klinikk så o�e.

Mobilenheten din må være koblet �l et trådløst ne�verk eller �l et mobildatane�verk, og du må bruke appen for at
helseforetaket skal kunne �ernovervåke hjertedataene dine.  Før du kan bruke tjenestene, må helseforetaket registrere deg på
Merlin.net.  Når du har lagt inn fødselsdato og serienummeret �l ICM-en i appen, kan det hende du må skaffe en
ak�veringskode, som du kan velge å få sendt �l deg. Når du har lagt inn denne ak�veringskoden i appen, må du kontrollere at

Bluetooth®
[1]

-funksjonen er slå� på, for å kunne koble ICM-en �l appen.  La varslingsfunksjonen være på for å mo�a
statusvarsler og påminnelser. Appen vil informere deg når konfigureringen er fullført.

Med jevne mellomrom kobler appen seg �l ICM-en og sender opplysninger om hvordan ICM-en fungerer. Appen overfører
også opplysninger om hjerterytmen din �l helseforetaket, som vil kunne mo�a varsler og oppdateringer og logge på
Merlin.net for å overvåke hjerterytmen din.  

+Innsamling og behandling av personopplysninger

Følgende kategorier av personopplysninger behandles når du bruker appen:

ICM-ens serienummer og fødselsdatoen din;

e-postadressen din og/eller telefonnummeret di�, slik at vi kan sende deg en ak�veringskode;

opplysninger om dag, måned og klokkesle� blir sendt fra ICM-en din �l Merlin.net;

opplysninger om ICM-ens navn og modellnummer;

regelmessige rapporter om hvordan ICM-en kommuniserer med appen, og hvordan appen kommuniserer med Abbo�s
servere, siden forrige rapport;

informasjon om appens ytelse, inkludert krasjrapporter; og

regelmessige loggrapporter over all appak�vitet siden forrige vedlikeholdsrapport.

Appen kobler �l og overfører data fra ICM-en �l Merlin.net. Tjenestene kny�et �l Merlin.net bruker flere personopplysninger,
inkludert helseopplysninger, som helseforetaket di� legger inn når de oppre�er en Merlin.net-pasientprofil for deg.
Personopplysningene kan inkludere telefonnummeret di� eller e-postadressen din, ICM-ens modell- og serienummer samt
andre valgfrie felt som kjønn, rase, foretrukket språk, kliniske kommentarer og ICM-ens funksjon, datoer for behandling og
overføringer, informasjon om helse�lstanden din, pasientnummer eller annen pasient-ID gi� av klinikken. Helseforetaket kan
også legge inn opplysninger om en kontaktperson ved nødsituasjoner. Abbo� vil kanskje trenge �lgang �l disse
personopplysningene for å stø�e og vedlikeholde tjenestene.
 
+Helseforetakets bruk av opplysningene dine

Helseforetaket vil innhente personopplysningene dine som en del av din medisinske behandling og legge inn informasjonen
din på Merlin.net. Helseforetaket bruker tjenestene �l å overvåke ICM-en og hjerterytmen.
 
Helseforetaket eller klinikken behandler personopplysningene dine �l de følgende formålene:

for å gi medisinsk behandling, inkludert løpende medisinsk behandling ved å overvåke ICM-en og hjerterytmen, slik at
det blir le�ere for dem å gi deg medisinsk behandling;

gi Abbo� �lgang �l personopplysningene dine for å gi teknisk stø�e �l tjenestene, inkludert for å mo�a teknisk og
klinisk stø�e, for eksempel hjelp med feilsøking eller oppgradering av tjenestene eller tolking av data; og

der det ellers kreves av gjeldende lov.

+Abbo�s �lgang �l personopplysninger ved levering av tjenester �l helseforetaket di�



Vi behandler personopplysningene dine som databehandler på vegne av helseforetaket eller klinikk du bruker. Denne
behandlingen skjer på instruks fra helseforetaket eller klinikken og gjelder følgende formål:

levere tjenestene, slik at helseforetaket kan overvåke ICM-en og hjerterytmen og symptomer;

gi helseforetaket teknisk og klinisk stø�e, for eksempel hjelp �l feilsøking og oppgradering; eller

der det er godkjent av helseforetaket, �l å få �lgang �l helseopplysningene dine for å hjelpe �l med å tolke data
overført fra ICM-en.

Alt e�er hvor du befinner deg, kan vi �lby stø�etjenester �l helseforetaket eller klinikken du bruker, fra steder i Sverige eller
andre europeiske land, spesielt hvis vi har virksomhet i hjemlandet di�, eller fra våre andre kundesentre i USA og Malaysia. Vi
kan også bruke andre tredjeparter �l å gi teknisk eller klinisk stø�e �l helseforetaket eller klinikken. Hvis vi bruker en
tredjepart �l å hjelpe oss med å levere stø�etjenester �l helseforetaket eller klinikken du bruker, se�er vi i verk �lstrekkelige
�ltak for å ivareta konfidensialiteten, integriteten og sikkerheten �l personopplysningene dine.
 
Begrepet "databehandler" er basert på definisjonen av de�e i personvernlovene i EØS, Storbritannia og Sveits og betyr, der
det er aktuelt, det samme som lignende begreper i personvernlovene i andre land du må�e befinne deg i.
 
+Abbo�s egen bruk av personopplysningene dine
 
Abbo� behandler personopplysningene dine, inkludert helserelaterte personopplysninger, som behandlingsansvarlig for
følgende formål:

levere tjenestene �l deg i samsvar med lisensavtalen for appens slu�brukere;

loggføre kontakten din med Abbo� når du kontakter Abbo� direkte i forbindelse med tjenestene;

levere tjenestene �l helseforetaket eller klinikken du bruker, inkludert kundestø�e kny�et �l ICM-en din;

der hvor gjeldende lover om bruk og klassifisering av medisinsk utstyr krever det, inkludert �l overvåking av medisinsk
utstyr i e�ermarkedet, kvalitetsstyring, inkludert produktutvikling og -forbedring, sikkerhet, ytelse og overvåking;

om nødvendig for å fastse�e, utøve eller forsvare juridiske krav; og

slik det ellers kreves av gjeldende lov.

Når helseforetaket oppre�er en pasientprofil i Merlin.net for deg, og der det kreves av gjeldende lov, gir du di� u�rykkelige
samtykke �l Abbo� for å aviden�fisere, pseudonymisere, samle og/eller anonymisere personopplysningene dine �l
forskningsformål. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsni�et +Forskning.
 
Begrepet "behandlingsansvarlig" er basert på definisjonen av de�e i personvernlovene i EØS, Storbritannia og Sveits og betyr,
der det er aktuelt, det samme som lignende begreper i personvernlovene i andre land du må�e befinne deg i.

+Datalagring

Vi mo�ar data overført fra appen og ICM før de blir lagret på Merlin.net-serverne, som befinner seg i USA. Når
vertstjenestene �l personopplysningene dine er i et annet land enn hjemlandet di�, kan lovene i vertslandet også være
gjeldende, og disse �lsvarer kanskje ikke lovene i hjemlandet. Vi har implementert passende sikkerhets�ltak og kontroller for
å besky�e personopplysningene dine. Mens USA har lover som regulerer pasienthelseinformasjon, kan det hende at disse
lovene ikke �lsvarer personvernlovene i hjemlandet di�.

Se også +Sikkerhet for personopplysninger og +Overføring av personopplysninger over landegrenser.

+Medisinsk utstyr og andre lovbestemte krav

Abbo� kan bruke personopplysninger der det er lovpålagt, og der det er mulig vil vi aviden�fisere, pseudonymisere, samle
og/eller anonymisere informasjon for å overholde våre juridiske forpliktelser som produsent av medisinsk utstyr. Denne
informasjonen lagres på en sikker måte av Abbo�, og vil ikke bli brukt �l å iden�fisere deg individuelt med navnet eller e-
postadressen din, bortse� fra der lovene pålegger oss å inkludere slik informasjon. Dersom slik bruk av personopplysninger er
gjenstand for lovbestemte krav, trenger vi ikke å innhente samtykke.
 
Abbo� vil bruke denne informasjonen under de følgende lovbestemte kravene:



�l å ivareta sikkerheten �l en hjertemonitor og frem�dig utvikling;

�l å overvåke og forbedre kvaliteten, sikkerheten og effek�viteten �l medisinsk utstyr og medisinske systemer;

�l å validere oppgraderinger og �l å ivareta sikkerheten �l Merlin.net og/eller relaterte mobilapper;

�l bredere analyser for å oppdage systemiske problemer av offentlig interesse innenfor folkehelse.

�l å forske på, utvikle og teste medisinsk utstyr, inkludert nye og eksisterende funksjoner, og �l å teste og forbedre
Merlin.net og/eller relaterte mobilapper for produktutvikling; og

der loven krever det, inkludert for å svare på henvendelser fra �lsynsorganer, poli� og offentlige myndigheter, for å
håndtere nasjonale sikkerhetssituasjoner eller epidemier, domstolsbehandling, re�skjennelser, henvendelser fra
myndigheter eller re�ergang mot oss, eller for å besky�e kundenes, offentlighetens, Abbo�s eller andres sikkerhet,
re�gheter eller eiendom, og for å utøve, fastse�e eller forsvare Abbo�s juridiske re�gheter eller der vi mener det er
nødvendig for å e�erforske, forhindre eller iverkse�e �ltak angående ulovlige ak�viteter, mistanke om svindel,
situasjoner som involverer potensielle trusler mot noens sikkerhet, brudd på denne personvernerklæringen, eller som
bevis i re�ssaker der vi er involvert.

 
Vi bruker begrepene "aviden�fisere" og "pseudonymisere" om hverandre. US Health Insurance Portability Law (HIPAA)
beskriver aviden�fisert informasjon som informasjon der "det ikke er noen rimelig grunn �l å tro at informasjonen kan brukes
�l å iden�fisere en person". EUs personvernforordning (2016/679) (GDPR) definerer "pseudonymisering" som "behandling av
personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan �lskrives en spesifikk registrert person uten bruk
av �lleggsinformasjon". Anonymiserte opplysninger er informasjon som ikke er relatert �l en person og som ikke kan brukes
�l å iden�fisere en person, og denne typen data faller vanligvis utenfor personvernlovene.
 
For mer informasjon om EUs personvernforordning (GDPR), se +EØS, Storbritannia, Caymanøyene, Sveits og Thailand
nedenfor.

+Forskning
Der loven krever det, skal helseforetaket di� ha innhentet di� u�rykkelige samtykke �l at vi kan aviden�fisere,
pseudonymisere, samle og/eller anonymisere personopplysningene dine �l forskning for begrensede formål.

Et datase� som brukes �l forskningsformål, vil ikke inkludere navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. Vi har �ltak
som sørger for at det ikke skal være mulig å iden�fisere deg personlig på grunnlag av aviden�fiserte eller pseudonymiserte
data. Data som brukes i forskning, kan omfa�e ICM-ens modell- og serienummer, intervaller mellom implantatdato og
påfølgende besøksdatoer, implantatdato, og demografiopplysninger som bosted og alder.

Vi u�ører forskning ved å bruke slike aviden�fiserte eller pseudonymiserte data eller samlede, sta�s�ske og/eller
anonymiserte data �l de følgende formålene:

�l å forbedre kvaliteten, sikkerheten og effek�viteten �l våre hjerteenheter og medisinske utstyr og systemer, og for
utvikling av nyskapende og effek�v behandling av hjerteproblemer av folkehelsemessig interesse;

�l forskning, sta�s�ske formål og analyse, og for å videreformidle informasjon �l tredjeparts forskere,
helseins�tusjoner eller fagpersoner, eller offentlige helsemyndigheter;

�l å evaluere effek�viteten �l tjenestene og hvordan de leveres og brukes;

�l å bekre�e tjenestenes funksjonalitet og oppgraderinger, inkludert overvåking og forbedring av sikkerheten, og at
tjenestene er trygge;

�l å forske på, utvikle og teste medisinsk utstyr, inkludert nye og eksisterende funksjoner og funksjonalitet, og �l å
teste og forbedre appen, tjenestene og medisinsk utstyr fra Abbo� for produktutvikling, dataanalyse, sta�s�ske formål
og undersøkelsesformål; og

for allmenn interesse innenfor folkehelse, inkludert der tjenestene og det medisinske utstyret kvalifiserer for refusjon
av helseutgi�er eller på annen måte gir re� �l velferdstjenester, forsikring eller at utgi�ene dekkes av det offentlige.

Hvis du noen gang blir bedt om å delta i en klinisk studie og der det kreves av gjeldende lov, vil du bli bedt om å gi et eget
samtykke �l forskningsins�tusjonen før du deltar i en slik studie, og deltakelsen din er helt frivillig. Forskningen som omtales i
de�e avsni�et, gjelder ikke deltakelse i en klinisk studie.

For mer informasjon om EUs personvernforordning (GDPR), se +EØS, Storbritannia, Caymanøyene, Sveits og Thailand
nedenfor.



+Oppbevaring av personopplysninger

Informasjon samlet inn fra ICM-en din lagres i maksimum syv (7) år fra datoen for den siste overføringen (det vil si datoen du
sist brukte ICM-en og/eller appen), bortse� fra i �lfeller der det finnes andre lovbestemte krav.

Avsni�et + Sle�e personopplysninger fra Merlin.net beskriver hvordan du kan be helseforetaket eller klinikken om å sle�e
personopplysningene dine fra Merlin.net Pa�ent Care Network.

+Vår utlevering av personopplysninger

Vi kan dele personopplysningene dine på følgende måter:

Vi deler personopplysninger med tredjepartsleverandører utelukkende for å �lby, vedlikeholde, være vert for og gi
stø�e �l tjenestene. Der for eksempel vi utleverer personopplysningene dine �l tredjepartsleverandører for å hjelpe
oss med levering av tjenestene, er tredjepartsleverandørene pålagt å behandle personopplysningene dine
konfidensielt og sikkert og å bruke personopplysningene dine i minst mulig grad.

Der det er mulig, bruker Abbo� tredjeparts tjenesteleverandører �l å rapportere systemfeil, slik at vi kan stø�e og
forbedre tjenestene, og i slike �lfeller vil ikke informasjonen som sendes �l slike tredjeparter, innebære bruk av
personopplysningene dine.

Android krever �llatelser for posisjonstjenester for å kunne koble apper �l Bluetooth®1-enheter. Googles
posisjonstjenester inkluderer funksjoner som samler inn brukernes nøyak�ge posisjonsdata, inkludert GPS-signaler,
enhetssensorer, Wi-Fi-�lgangspunkter og iden�fikasjonen �l mobilmaster. Denne informasjonen samles inn av Google
hvis en bruker gir �lgang �l posisjonen sin. Se ne�siden for Android-brukerstø�e for mer informasjon om Googles
personvernpraksis vedrørende disse dataene. Vi bruker ikke personopplysninger hentet fra Googles posisjonstjenester.

Vi vil ikke selge eller lisensiere personopplysningene dine �l noen tredjepart, bortse� fra i forbindelse med salg, fusjon
eller overføring av en produktlinje eller divisjon, slik at kjøperen kan fortse�e å gi deg tjenestene. For å unngå tvil, vil
vi aldri selge personopplysningene dine �l noen tredjepart for kommersielle formål.

Vi kan dele aviden�fisert, pseudonymisert, samlet og/eller anonymisert informasjon med våre �lkny�ede selskaper,
helseforetaket eller klinikken du bruker, eksterne forskere og nasjonale helsemyndigheter eller forsikringsselskaper for
å demonstrere effek�viteten �l tjenestene eller hvis det kreves for refusjon av helseutgi�er. Denne informasjonen vil
ikke bli brukt �l å iden�fisere deg individuelt.

Vi forbeholder oss re�en �l å videreformidle personopplysningene dine for å svare på autoriserte
informasjonsforespørsler fra myndighetene, i forbindelse med nasjonal sikkerhet, eller i andre situasjoner der loven
krever det. Der det er �lla� eller loven krever det, kan vi dessuten videreformidle informasjonen vi samler inn fra deg
der vi mener det er nødvendig for å undersøke, forhindre eller iverkse�e �ltak angående ulovlige ak�viteter, mistanke
om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler for sikkerheten �l en person, brudd på denne
personvernerklæringen, eller som bevis i re�ssaker som vi er involvert i. Personopplysningene dine kan være
underlagt utenlandske lover og kan være �lgjengelig for utenlandske myndigheter, domstoler, poli� og �lsynsorganer.

+Sikkerhet for personopplysninger

Abbo� har implementert nødvendige sikkerhetskontroller innen tjenestene for å besky�e personopplysningene dine mot
u�lsiktet eller ulovlig ødeleggelse eller u�lsiktet tap, endring, utlevering eller �lgang.

Informasjon mo�a� fra ICM-en din krypteres før overføring for å sikre at den ivaretas sikkert og fortrolig. Tjenestene
inkluderer ulike sikkerhets�ltak for å forbedre sikkerheten �l pasientprofilen din og for å forhindre uautorisert �lgang �l eller
utlevering av personopplysningene dine. Bare personer som er autorisert av helseforetaket eller klinikken, inkludert autorisert
personell i helseforetaket eller på klinikken, vil ha �lgang �l pasientprofilen din, og da bare ved bruk av en unik ID og passord.
Abbo� har implementert ulike sikkerhetskontroller og �lgangskontroller for å sikre at bare autoriserte personer i Abbo� får
�lgang �l pseudonymiserte, samlede og aviden�fiserte data.

Vi bruker Bluetooth®1 4.0 trådløs teknologi eller høyere for å overføre ulike se� med personopplysninger mellom medisinsk
utstyr og iOS- eller Android-enheter. All informasjon kny�et �l målinger ta� fra ICM-en din overføres via Bluetooth-teknologi.

Vær oppmerksom på at tjenestene kan være u�lgjengelige i perioder med ru�nemessig vedlikehold.

+Overføring av personopplysninger over landegrenser



Informasjon samlet inn via tjenestene vil bli overført �l og lagret i USA. Personvernlovgivningen i USA �lbyr kanskje ikke
besky�else for personopplysninger som �lsvarer EU, Storbritannia, Sveits eller hjemlandet. Personopplysningene vil bli
overført med begrunnelse i EUs og sveitsiske standardkontraktsbestemmelser. Du samtykker også u�rykkelig i overføring av
personopplysningene dine �l Abbo�s servere i USA.

Hvis du kontakter oss direkte og ber om teknisk stø�e, kan personopplysningene dine (inkludert helseopplysninger) bli
�lgjengelig for våre eksterne helseteam i USA, EU eller Malaysia (overføringer �l Malaysia gjelder ikke innbyggere i EU,
Storbritannia eller Sveits). Interne dataoverføringer i Abbo� styres av en dataoverføringsavtale som gir �lstrekkelig sikkerhet.
 
NÅR DU BRUKER DENNE APPEN OG GODTAR DENNE PERSONVERN- OG SAMTYKKEERKLÆRINGEN, INFORMERER VI DEG OM
DISSE OVERFØRINGENE AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL USA, SVERIGE OG/ELLER MALAYSIA ( (OVERFØRINGER TIL
MALAYSIA GJELDER IKKE INNBYGGERE I EU, STORBRITANNIA ELLER SVEITS) OG TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE,
INKLUDERT HELSEOPPLYSNINGER, SOM KAN VÆRE NØDVENDIGE UNDER EKSEPSJONELLE OMSTENDIGHETER FOR Å SVARE
PÅ STØTTEFORESPØRSLER FRA DEG ELLER LEGEN DIN. DISSE LANDENE HAR KANSKJE IKKE LIKE GOD VERN AV
PERSONOPPLYSNINGER SOM PERSONVERNLOVENE I LANDET DITT GIR DEG.
 
+Hvordan Abbo� sender markedsføring og annet materiell

Vi vil ikke bevisst sende deg reklame eller markedsføringsrelatert informasjon med mindre du har valgt å mo�a denne typen
kommunikasjon fra oss i forbindelse med våre øvrige produkter og tjenester.  
 
Verken Abbo� eller dets �lkny�ede selskaper eller lisensgivere vil bevisst sende reklame eller markedsføringsrelatert
informasjon �l barn.
 
Vi selger ikke personopplysningene dine �l tredjeparter for direktemarkedsføring.
 
Vær oppmerksom på at vi kan sende deg informasjon som ikke inneholder markedsføring som er nødvendig for oppdatering
av app eller tjenester eller spørsmål kny�et �l produktsikkerhet.
 
+Hvordan Abbo� ivaretar barns personvern

Barn kan registreres i Merlin.net av et helseforetak eller en klinikk. Foreldre/foresa�e kan når som helst stoppe innsamling av
personopplysningene �l barn, inkludert helseopplysninger, ved å kontakte helseforetaket eller klinikken og be om at kontoen
sle�es. Denne handlingen vil sle�e Merlin.net-kontoen som er �lkny�et barnet, men vi vil beholde samlet og aviden�fisert
informasjon og må kanskje beholde enkelte personopplysninger hvis loven krever de�e.

+Re�ghetene dine og hvordan individuelle brukere kan få innsyn i og re�e sine personopplysninger

Hvis du har behov for å gjøre bruk av personvernre�ghetene dine, kontakter du i første instans helseforetaket eller klinikken
du bruker. Vi kan ikke re�e eller endre noen avlesninger fra ICM-en din som er lastet opp.

Avhengig av hvor du bor, kan du ha re� �l det følgende: (a) få innsyn i personopplysningene vi har om deg, (b) be oss re�e
unøyak�ge personopplysninger vi har om deg, (c) sle�e personopplysninger vi har om deg, (d) begrense behandlingen av
personopplysninger vi har om deg, (e) protestere på behandling av personopplysninger vi har om deg, og/eller (f) få utlevert
personopplysninger du har gi� oss på grunnlag av di� samtykke i et strukturert og o�e brukt maskinlesbart format, eller få
slike personopplysninger overført �l et annen selskap. Vær oppmerksom på at Abbo� ikke er lovpålagt å ta i bruk eller
vedlikeholde systemer som er teknisk kompa�ble med andre selskapers systemer. Det er kanskje ikke mulig for Abbo� å
overføre personopplysningene dine direkte �l et annet selskap.

Barn kan også ha re� �l innsyn i personopplysningene vi har om dem. Der vi mo�ar en forespørsel om innsyn i
personopplysningene �l barn fra barnets foreldre/foresa�e, kan vi svare direkte �l barnets foreldre/foresa�e eller anbefale at
de kontakter barnets lege eller klinikk. Vi vil all�d forsøke å bekre�e iden�teten �l personen som søker innsyn i et barns
personopplysninger, enten det er barnet selv eller foreldre eller foresa�e.

Hvis du vil gjøre bruk av disse re�ghetene, må du ta kontakt med helseforetaket eller klinikken i første instans, da de er
behandlingsansvarlig for personopplysningene dine i forbindelse med din medisinske behandling. Du kan kontakte oss der det
er vi som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, ved bruk av metodene beskrevet i avsni�et +Kontakt oss.

+Sle�e personopplysninger fra Merlin.net



Hvis du har få� implantert en hjertemonitor (ICM), kan helseforetaket bare overvåke deg via Merlin.net. Hvis du velger å ikke
bli registrert i Merlin.net, vil det derfor påvirke helseforetakets mulighet �l å overvåke �lstanden din og behandle deg.
 
Hvis du vil sle�e opplysningene dine fra Merlin.net, kan du gjøre det ved å kontakte helseforetaket eller klinikken du bruker.
Hvis du ber om sle�ng av opplysningene dine fra Merlin.net og fortsa� har ICM-en, vil ikke helseforetaket være i stand �l å
�ernovervåke hjerterytmen. Vær klar over at hvis helseforetaket eller klinikken sle�er opplysningene dine i Merlin.net, vil vi
beholde samlede og aviden�fiserte opplysninger og kan trenge å oppbevare visse personopplysninger hvis loven krever det.

+Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, noe du vil ta opp, eller klager vedrørende helseforetakets behandling av personopplysningene dine i
forbindelse med behandlingen din eller ønsker å gjøre bruk av personvernre�ghetene dine, kan du kontakte helseforetaket
eller klinikken direkte.
 
Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager vedrørende vår personvernpraksis, kan du kontakte oss ved å klikke på lenken
"Kontakt oss" på en av ne�sidene våre eller sende en e-post �l cnprivacy@abbo�.com. Du kan også skrive �l oss på:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
For brukere i EØS, Storbritannia og Sveits, se også under region nedenfor for flere kontaktopplysninger.
 
For brukere i Brasil: Hvis du har spørsmål, kommentarer eller klager vedrørende vår personvernpraksis, eller hvis du ønsker å
gjøre bruke av re�ghetene dine som er beskrevet i avsni�et Re�ghetene dine og hvordan individuelle brukere kan få
innsyn i og re�e sine personopplysninger, kan du kontakte oss ved å klikke på lenken "Kontakt oss" på et av ne�stedene våre
eller sende e-post �l vårt lokale personvernombud, Juliana Ruggiero, på privacybrasil@abbo�.com. Du kan også skrive �l oss
på:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
I all kommunikasjon med oss ber vi deg om å legge inn e-postadressen som ble brukt �l å registrere deg for denne appen, og
en detaljert forklaring av forespørselen din.
 
+Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen oppdateres regelmessig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i vår personvernpraksis, vil en
oppdatert versjon av denne personvernerklæringen gjenspeile disse endringene. Du vil bli varslet om oppdateringer av denne
personvernerklæringen via e-post eller appen neste gang du bruker appen.

Uten at det berører dine re�gheter i henhold �l gjeldende lov, forbeholder vi oss re�en �l å oppdatere og endre denne
personvernerklæringen uten forvarsel for å gjenspeile teknologiske fremskri�, juridiske og forskri�smessige endringer og god
forretningspraksis i den grad det ikke endrer personvernpraksisen som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

+LANDSPESIFIKKE BESTEMMELSER

+USA

Abbo� fungerer som en forretningspartner for helseforetaket di� ved å gjøre denne appen �lgjengelig for deg i samsvar med
Health Insurance Portability and Accountability Act (samlet betegnet som "HIPAA"). Personopplysninger, inkludert
helseopplysninger, som samles inn med denne appen er derfor underlagt HIPAA, og vi kan bruke og videreformidle
personopplysningene dine i samsvar med våre forpliktelser som forretningspartner og som beskrevet i denne personvern- og
samtykkeerklæringen.

+California

California Civil Code Sec�on 1798.83 �llater innbyggere i delstaten California å be visse selskaper, som innbyggeren i California
har et etablert forretningsforhold med, om en liste med alle tredjeparter som selskapet har videreformidlet personlig
iden�fiserbar informasjon �l for markedsføringsformål i løpet av foregående kalenderår. Abbo� er pålagt å svare på en



kundeforespørsel bare én gang i løpet av et kalenderår. Hvis du vil sende en slik forespørsel, må du sende et brev �l Privacy
Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117, USA. I forespørselen må du bekre�e at du er bosa� i California
og oppgi en gjeldende California-adresse som vi kan sende svaret �l. Vær oppmerksom på at ikke all informasjonsdeling
omfa�es av kravene i Californias personvernre�gheter, og bare informasjonsdeling som omfa�es, vil inkluderes i svaret vårt.
 
Hvis du har spørsmål om Abbo�s overholdelse av California Consumer Privacy Act (CCPA) og dine re�gheter i henhold �l
CCPA, kan du gå �l h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

Byrået for �lgang �l offentlig informasjon, i kra� av sin rolle som �lsynsorgan i lov nr. 25.326, har jurisdiksjon over alle
anklager og klager fremsa� av de som er berørt i deres re�gheter for brudd på gjeldende regelverk om besky�else av
personopplysninger.
 
+Australia

Hvis du ønsker å klage på grunn av brudd på personvernloven, Australian Privacy Principle (APP) eller personvernregler som
gjelder oss, eller hvis du har spørsmål eller noe du vil ta opp angående personvernerklæringen eller måten vi behandler
personopplysningene dine på, kan du kontakte oss ved å bruke opplysningene ovenfor. Vi vil ta rimelige skri� for å undersøke
og gi deg et svar.
Hvis du e�er denne prosessen ikke er fornøyd med svaret vårt, kan du sende en klage �l Office of the Informa�on
Commissioner. Se h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints for å få relevante klageskjemaer, eller ta kontakt med
Office of the Informa�on Commissioner. Det er ikke sannsynlig at vi vil videreformidle personopplysningene dine �l utlandet,
med mindre det er �lla� e�er Privacy Act 1988 (Cth), med mindre vi varsler deg om de�e skri�lig. Vi kan overføre
personopplysningene dine �l USA. Du samtykker �l slik utlevering og samtykker i at ved å gi de�e samtykket, gjelder ikke
lenger Australian Privacy Principle 8.1, og vi er ikke pålagt å gjennomføre rimelige �ltak for å sikre at den utenlandske
mo�akeren ikke bryter APP-ene i forhold �l informasjonen.
 
+Brasil

I �lfelle oppdateringer av denne personvernerklæringen krever innhen�ng av ny� samtykke, vil du bli varslet via
kontaktopplysningene du har gi� oss.
 
Samtykke: For at Abbo� skal kunne behandle personopplysninger som gjelder helsen din, må du gi Abbo� bekre�ende
samtykke �l å kunne bruke appene. Du kan når som helst trekke samtykket ved å kontakte oss på privacy@abbo�.com.
 
Re�sgrunnlag for behandling av personopplysningene dine: Abbo� behandler opplysningene dine basert på følgende
re�sgrunnlag, som beskrevet i Lei Geral de Proteção de Dados ( LGPD):

Samtykke �l å behandle helseopplysninger når du oppre�er en appkonto for å lagre opplysninger kny�et �l
tjenestene.

Samtykke �l å behandle helseopplysninger når du kontakter vår kundestø�e, hvis det er nødvendig for at vi skal kunne
svare på spørsmålene dine eller forespørselen din om stø�e, for eksempel feilsøking av eventuelle
funksjonsproblemer, eller når det er nødvendig for å dele opplysningene dine med tredjeparts databehandlere for å
løse serviceproblemer.

Samtykke når du deler diagnos�kk/feilsøkingsdata (inkludert helserelaterte data) med oss fra mobilenheten din via
appen, hvis det er nødvendig for at vi skal kunne svare på forespørselen din om stø�e, for eksempel diagnos�kk og
feilsøking av funksjonsproblemer.

Samtykke når du deler personopplysninger, inkludert helseopplysninger, med våre eksterne samarbeidspartnere.

Abbo�s legi�me forretningsinteresser og samtykke når vi aviden�fiserer, pseudonymiserer, samler og/eller
anonymiserer data for å forstå bedre hvordan du kommuniserer med og bruker tjenestene.

Dine re�gheter: Hvis du ønsker å gjøre bruk av re�ghetene dine beskrevet i avsni�et +Dine re�gheter og hvordan
individuelle brukere kan få innsyn i og korrigere sine personopplysninger og kontakter oss via e-post, ber vi deg om å
indikere de�e (eller andre aktuelle re�gheter) i e-postens emnefelt (for eksempel "Forespørsel om re�else" eller
"Forespørsel om innsyn"). Vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle rimelige forespørsler på en be�melig måte eller, som et
minimum, i samsvar med gjeldende lovbestemte krav. Du har re� �l å klage �l di� lokale data�lsyn hvis du er misfornøyd med
Abbo�s behandling av personopplysningene dine.
 



+Kina (unnta� Hongkong, Macau og Taiwan)

Ved å godta eller samtykke i denne personvernerklæringen, anses du for å ha bli� informert om og ha gi� di� u�rykkelige
samtykke �l innsamling av personopplysningene dine, inkludert personnummer og helseopplysninger og bruk av
personopplysninger med hensyn �l alt innholdet i de�e dokumentet. Samtykke for brukere under 14 år må gis av brukernes
foresa�e. Hvis vi oppdager at personopplysningene �l en mindreårig under 14 år er samlet inn uten samtykke fra
vedkommendes foresa�e, vil vi prøve å sle�e de aktuelle opplysningene så snart som mulig. Du kan trekke samtykket di� når
som helst ved å kontakte helseforetaket di�. Vær oppmerksom på at hvis du trekker samtykket, vil det påvirke helseforetakets
mulighet �l å �ernovervåke enheten din, og det kan påvirke behandlingen. Hvis du trekker samtykket, vil Abbo� beholde
samlede og aviden�fiserte opplysninger og må kanskje beholde enkelte personopplysninger hvis loven krever de�e.

 
Vi er ikke lovpålagt å innhente samtykke �l å samle inn eller bruke personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger,
under visse omstendigheter hvis innsamling eller bruk av personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger, er:

kny�et �l e�erlevelse av forpliktelser pålagt av lover og forskri�er;

direkte kny�et �l nasjonal sikkerhet eller nasjonalt forsvar;

direkte kny�et �l offentlig sikkerhet, folkehelse eller vik�ge offentlige interesser;

direkte kny�et �l en kriminell e�erforskning, påtale eller re�ssak, eller fullbyrdelse av en dom osv.;

nødvendig for å ivareta de grunnleggende re�ghetene og interessene �l enkeltpersoner (for eksempel re�en �l liv og
eiendom) der innhen�ng av samtykke ville være umulig;

av personopplysninger som du eller dine pasienter eller deres foresa�e (for barn under 14 år) har gjort offentlig
�lgjengelig;

av personopplysninger som ble innhentet fra legi�me offentlige kilder, for eksempel legi�me nyhetsrapporter eller
offentlig �lgjengelig informasjon fra myndighetene;

nødvendig for å signere og fullbyrde en kontrakt som forespurt av deg, din pasient eller pasientens foresa�e hvis
pasienten er under 14 år; eller

nødvendig for å oppre�holde en sikker og stabil dri� av produktene eller tjenestene som leveres, for eksempel for å
oppdage og løse tekniske problemer med produktene eller tjenestene.

I �llegg �l andre re�gheter du har under denne personvernerklæringen, har du følgende �lleggsre�gheter:

Re�en �l å protestere på et vedtak som kun er basert på automa�sert behandling. Du har under visse
omstendigheter re� �l ikke å bli gjenstand for en beslutning som utelukkende er basert på automa�sert behandling
uten menneskelig innblanding.

Hvis du har spørsmål eller ønsker å utøve noen av disse re�ghetene med hensyn �l personopplysningene dine, inkludert
helseopplysninger, kan du i første instans kontakte din leverandør av helsetjenester. Hvis du kontakter oss, vil vi i samarbeid
med helseforetaket di� gjøre vårt beste for å svare på alle rimelige forespørsler på en be�melig måte, i samsvar med
gjeldende lovbestemte krav. Vi kan kreve et rimelig administrasjonsgebyr for gjenta�e forespørsler innen 3 måneder. Ved
vesentlige endringer av denne personvernerklæringen kan vi publisere endringene i form av en offentlig kunngjøring.
 
Forespørsler om utøvelse av re�gheter som sendes �l oss behandles kanskje ikke hvis de er urimelige eller repe��ve. Vi vil
ikke kunne behandle forespørselen din hvis:

forespørselen din gjelder våre plikter e�er gjeldende lover og regler;

forespørselen din er direkte relatert �l nasjonal sikkerhet eller nasjonal forsvarssikkerhet;

forespørselen din er direkte relatert �l offentlig sikkerhet, folkehelse eller vik�ge offentlige interesser,

forespørselen din er direkte relatert �l e�erforskning, straffeforfølgning, kjennelse og fullbyrding;

�lstrekkelig bevis bekre�er at du sender forespørselen med uærlige hensikter eller misbruker re�ghetene dine;

svar på forespørselen din i alvorlig grad kan skade dine eller andre personers eller organisasjoners re�messige
interesser; eller

forespørselen din handler om våre forretningshemmeligheter.

Med mindre sle�ng er lovpålagt eller forespørselen din ber om det, kan Abbo� beholde alle personopplysninger, inkludert
helseopplysninger, som du gir oss for å forbedre behandlingsveiledningen for pasienter som bruker denne appen og Abbo�s



hjerterelaterte produkter.
 
Personopplysninger, inkludert helseopplysninger, generert og samlet inn av oss i Kina (unnta� Hongkong, Macau og Taiwan),
lagres i Kina (unnta� Hongkong, Macau og Taiwan). Gi� at Abbo� opererer globalt kan personopplysningene dine overføres �l
og være �lgjengelig for enheter lokalisert utenfor Kina (unnta� Hongkong, Macau og Taiwan).

 
Vi har et omfa�ende sikkerhetsprogram som er i samsvar med alle gjeldende lover og bransjepraksiser for å besky�e
personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger. Vi vil gjennomføre alle kommersielt se� rimelige �ltak for å ikke
samle inn personopplysninger, inkludert helseopplysninger, som ikke er relevante for formålene som er angi� i denne
personvernerklæringen, og vil bare beholde personopplysninger, inkludert helseopplysninger, innen oppbevaringsperioden
nedenfor, eller en lengre periode hvis gjeldende lover krever det. Vi vil oppdatere og publisere informasjon om
sikkerhetsrisiko og en konsekvensvurdering for personopplysninger slik de gjeldende lovene krever.
 
Ved sikkerhetshendelser kny�et �l personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger, vil vi informere deg på en
be�melig måte, som påkrevd i gjeldende lover, via e-post eller andre �lgjengelige kontaktmetoder med generell informasjon
om hendelsen og dens mulige innvirkning, våre gjennomførte og planlagte avhjelpende �ltak, og med råd �l deg om �ltak for
å forebygge risiko og for å avhjelpe konsekvensene. Vi kan rapportere en slik hendelse og �ltakene �l et reguleringsorgan e�er
behov.
 
+EØS, Storbritannia, Caymanøyene, Sveits og Thailand

Vi behandler personopplysningene som databehandler når vi leverer tjenester �l legen eller klinikken din, og kan ha �lgang �l
helseopplysningene dine for å yte teknisk stø�e og kundestø�e �l legen eller klinikken.
 
Re�sgrunnlag for behandling av personopplysningene dine: Abbo� behandler personopplysningene dine, inkludert
helseopplysninger, som behandlingsansvarlig på følgende juridiske grunnlag, som beskrevet i personvernforordningen:

som nødvendig for å hjelpe helseforetaket med å s�lle medisinske diagnoser i henhold �l vår kontrakt med dem og
som nødvendig for fullbyrdelse av en kontrakt for å gjøre appen �lgjengelig for deg i samsvar med lisensavtalen for
slu�brukere;

di� samtykke og som nødvendig for fullbyrdelse av en kontrakt (slu�brukerlisensavtalen) for å loggføre kontakten din
med Abbo� når du kontakter Abbo� direkte; og

e�er behov for å gjøre tjenestene �lgjengelig for helseforetaket i henhold �l vår kontrakt med dem, inkludert
kundestø�e;

som nødvendig for å gjøre tjenestene �lgjengelig for helseforetaket i henhold �l vår kontrakt med dem, og av hensyn
�l allmenn interesse innenfor folkehelse der EU eller nasjonale lover som regulerer bruk og klassifisering av medisinsk
utstyr krever det, inkludert for overvåking av medisinsk utstyr i e�ermarkedet, kvalitetsledelse, inkludert
produktutvikling og forbedring, sikkerhet, ytelse og overvåking;

om nødvendig for å fastse�e, utøve eller forsvare juridiske krav; og

som ellers nødvendig for vesentlig allmenn interesse e�er gjeldende lov.

Når helseforetaket oppre�et en pasientprofil i Merlin.net for deg, ga du di� eksplisi�e samtykke �l Abbo� for å aviden�fisere,
pseudonymisere, samle og/eller anonymisere personopplysningene dine �l forskningsformål. Vi u�ører forskning ved å bruke
slike aviden�fiserte eller pseudonymiserte data eller samlede, sta�s�ske og/eller anonymiserte data �l de følgende
formålene:

for allmenn interesse innenfor folkehelse for å forbedre kvaliteten, sikkerheten og effek�viteten �l våre enheter og
systemer og for å gi mulighet for utvikling av nyskapende og effek�v behandling av hjerterelaterte forhold;

�l forskning, sta�s�ske formål og analyse, og for å videreformidle informasjon �l tredjeparts forskere,
helseins�tusjoner eller fagpersoner, eller offentlige helsemyndigheter;

�l Abbo�s legi�me forretningsinteresser for å evaluere effek�viteten �l tjenestene og hvordan de leveres og brukes;

�l Abbo�s legi�me forretningsinteresser for å validere tjenestenes funksjonalitet og oppgraderinger, inkludert
overvåking og forbedring av sikkerheten �l slike tjenester;

for å forske på, utvikle og teste enheter, inkludert nye og eksisterende funksjoner, og for å teste og forbedre tjenestene
og enhetene for produktutvikling, dataanalyse, sta�s�ske formål og undersøkelsesformål; og

for allmenn interesse innenfor folkehelse, inkludert der tjenestene og enhetene kvalifiserer for refusjon av
helseutgi�er eller på annen måte gir re� �l velferdstjenester, forsikring eller at utgi�ene dekkes av det offentlige.



Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avsni�et +Forskning.
 
Vi behandler også personopplysningene dine som databehandler, og vi gjør det på vegne av helseforetaket di�. Din
leverandør av helsetjenester behandler personopplysningene dine på følgende re�sgrunnlag i henhold �l EU-lovgivning eller
nasjonal lovgivning:

for å gi medisinsk behandling, inkludert løpende medisinsk behandling ved å overvåke enheten din og �lstanden din,
slik at det blir le�ere for dem å gi deg medisinsk behandling;

for å gi Abbo� �lgang �l personopplysningene dine for å gi teknisk stø�e �l tjenestene, inkludert for å mo�a teknisk
og klinisk stø�e, for eksempel hjelp med feilsøking eller oppgradering av tjenestene eller tolking av data; og

der det ellers kreves av EU-lovgivning eller nasjonal lovgivning.

" GDPR" står for Personvernforordningen (2016/679) (General Data Protec�on Regula�on) i EU-land som implementerer
lovgivningen, og i Storbritannia står det for UK Data Protec�on Act 2018, som begge kan endres fra �d �l annen. Der vi har
inkludert et land i ovennevnte ��el som er utenfor EU, skyldes det at slike land har vesentlig like eller nesten likeverdige lover
som personvernforordningen.
 
Dataoverføring: Informasjon samlet inn via tjenestene vil bli overført �l og lagret i USA. Hvis du ber om teknisk stø�e, vil
personopplysningene dine (inkludert helseopplysninger) kun være �lgjengelig for våre eksterne behandlingsteam i USA eller
Sverige. Dine personopplysninger vil bli overført med begrunnelse i EUs standardkontraktsbestemmelser.  

Personvernombud: Kontak�nformasjonen �l vårt europeiske personvernombud og andre ny�ge kontaktopplysninger er
�lgjengelig på www.eu-dpo@abbo�.com.
Dine re�gheter: Hvis du ønsker å gjøre bruk av re�ghetene dine beskrevet i avsni�et + Dine re�gheter og hvordan
individuelle brukere kan få innsyn i og korrigere sine personopplysninger og kontakter oss via e-post, ber vi deg om å
indikere de�e (eller andre aktuelle re�gheter) i e-postens emnefelt (for eksempel "Forespørsel om re�else" eller
"Forespørsel om innsyn"). Vi vil gjøre vårt beste for å svare på alle rimelige forespørsler på en be�melig måte eller, som et
minimum, i samsvar med gjeldende lovbestemte krav. Du har re� �l å klage �l di� lokale data�lsyn hvis du er misfornøyd med
Abbo�s behandling av personopplysningene dine.
 
+EU-representanter

Pacese�er, Inc. har utnevnt følgende selskaper som nasjonale representanter:
 

Land Representantens navn Representantens adresse

Østerrike,
Romania

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

Belgia,
Luxembourg

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

Bulgaria, Kroa�a,
Republikken
Kypros, Tsjekkia,
Island, Latvia,
Malta, Slovakia,
Slovenia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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



Land Representantens navn Representantens adresse

Hellas Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(handelsnavn: Abbo� Medical
Hellas Ltd.)  På gresk: Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης og
handelsnavnet �l Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Ungarn Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (forkortet navn: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

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

Polen Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

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

 
+Storbritannia

I henhold �l European Union Withdrawal Act 2020 vil EU-lover fortse�e å gjelde i Storbritannia fram �l 31. desember 2020. Vi
vil iverkse�e egnede �ltak for å besky�e dine personopplysninger når vi overfører disse �l USA.Vår lokale representant er
Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK.
 
+Algerie, Chile, Colombia, Marokko, Pakistan, Panama, Paraguay, Saudi-Arabia, Trinidad og Tobago og Tunisia

Di� samtykke kreves for Abbo�s generelle behandling av personopplysningene dine. Ved å godta vilkårene i denne
personvernerklæringen, anses du for å ha samtykket �l behandlingen av personopplysningene dine som beskrevet her. Hvis
du vil sle�e Merlin.net-kontoen din, kan du gjøre det ved å kontakte helseforetaket eller klinikken du bruker. Vær
oppmerksom på at hvis du sle�er kontoen din, vil vi beholde samlet og aviden�fisert informasjon og må kanskje beholde
enkelte personopplysninger hvis loven krever de�e.

+Frankrike

Pacese�er, Inc. er ser�fisert med ASIP Santé som vert for personlige helseopplysninger, inkludert følgende ak�viteter:

1. levering og vedlikehold under dri� ved fysiske steder av den fysiske infrastrukturen �l informasjonssystemet som
brukes �l å behandle helseopplysninger;

2. levering og vedlikehold under dri� av den fysiske infrastrukturen �l informasjonssystemet som brukes �l behandling av
helseopplysninger;



3. levering og vedlikehold under dri� av pla�ormen som skal være vert for informasjonssystemets applikasjoner;

4. levering og operasjonelt vedlikehold av den virtuelle infrastrukturen �l informasjonssystemet som brukes �l
behandling av helseopplysninger;

5. administrasjon og dri� av informasjonssystemet som inneholder helseopplysninger;

6. lagring av helseopplysninger.

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger for medisinsk behandling er legen/klinikken din.  Pacese�er, Inc. (et St. Jude
Medical, LLC-�lkny�et selskap og heleid da�erselskap av Abbo� Laboratories, Inc.), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, USA er behandlingsansvarlig for personopplysninger for å (1) gi deg �lgang �l denne appen; (2) overholde
juridiske forpliktelser, inkludert slike som er relatert �l sikkerhet, kvalitet og forbedring av medisinsk utstyr; og (3)
gjennomføre undersøkelser når personopplysningene er bli� aviden�fisert, pseudonymisert, samlet og/eller anonymisert, slik
at de ikke iden�fiserer deg med navn. Vi gjennomfører undersøkelser for å forstå hvordan produktene og tjenestene våre
brukes, for å måle hvor effek�ve de er, og i forbindelse med bevisstudier fra virkeligheten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se +Abbo�s egen bruk av personopplysningene dine,+Medisinsk utstyr og andre lovbestemte krav, +Forskning, og
+Oppbevaring av personopplysninger. Vår lokale representant er Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS
90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Frankrike.
 
+Japan

Di� samtykke er nødvendig for at Abbo� skal kunne behandle "personopplysninger som kreves for spesiell behandling"
("helseopplysninger" i denne personvernerklæringen), og overføre personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger,
ved bruk av tredjeparter utenfor Japan (bortse� fra overføringer �l EU, der japanske myndigheter har gi� en
adekvansbeslutning). Ved å godta eller samtykke i denne personvernerklæringen, anses du for å ha gi� di� samtykke �l
behandling av personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger, som beskrevet her. Du kan trekke samtykket di� når
som helst ved å kontakte helseforetaket di�. Vær oppmerksom på at hvis du trekker samtykket, vil det påvirke helseforetakets
mulighet �l å �ernovervåke enheten din, og det kan påvirke behandlingen. Hvis du trekker samtykket, vil Abbo� beholde
samlede og aviden�fiserte opplysninger og må kanskje beholde enkelte personopplysninger hvis loven krever de�e.

+Sør-Afrika

Du har re� �l å klage �l data�lsynet om behandling av personopplysningene dine ved å skrive �l: The Informa�on Regulator,
SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, tlf.: 012 406 4818, Faks: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Sør-Korea

Ved å akseptere eller godta denne personvernerklæringen, anses du som informert om alt innhold heri, og at du har gi� di�
u�rykkelige samtykke. For brukere under 14 år må samtykke gis av brukernes foresa�e. Hvis du vil sle�e Merlin.net-kontoen
din, kan du gjøre det ved å kontakte din leverandør av helsetjenester. Vær oppmerksom på at hvis du sle�er kontoen din, vil vi
beholde samlet og aviden�fisert informasjon og må kanskje beholde enkelte personopplysninger hvis loven krever de�e.

Denne personvernerklæringen beskriver informasjon om innsamling, bruk, levering �l tredjepart, outsourcing av behandling
og overføring av personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger, over landegrenser, av Pacese�er, Inc., i forbindelse
med leveringen av appen og tjenestene. Alle følgende kategorier for behandling av personopplysninger, inkludert
helseopplysninger, er nødvendige for levering av appen og tjenestene. Derfor vil du ikke kunne bruke denne appen og
tjenestene hvis du velger å ikke samtykke �l slik behandling.

Du kan gi di� samtykke samlet �l alle følgende samtykkekategorier ved å akseptere eller godta denne personvernerklæringen:

(Nødvendig) Samtykke �l innsamling og bruk av personopplysninger, inkludert helseopplysninger, som beskrevet i
+Innsamling og behandling av personopplysninger, +Abbo�s �lgang �l personopplysninger ved levering av tjenester
�l helseforetaket di�, +Abbo�s egen bruk av personopplysningene dine, +Juridiske krav �l medisinsk utstyr og
annet, +Forskning

(Nødvendig) Samtykke �l innsamling og bruk av helseopplysninger, som beskrevet i +Innsamling og behandling av
personopplysninger, +Abbo�s �lgang �l personopplysninger ved levering av tjenester �l helseforetaket di�,
+Abbo�s egen bruk av personopplysningene dine, +Juridiske krav �l medisinsk utstyr og annet, +Forskning

(Nødvendig) Samtykke �l overføring og utlevering av helseopplysninger (sensi�ve data) �l tredjeparter over
landegrenser, som beskrevet i +Datalagring, +Vår utlevering av personopplysninger, +Overføring av
personopplysninger over landegrenser



Du kan når som helst trekke samtykket ved å kontakte helseforetaket di�. Vær oppmerksom på at hvis du trekker samtykket,
vil det påvirke helseforetakets mulighet �l å �ernovervåke enheten din, og det kan påvirke behandlingen. Hvis du trekker
samtykket, vil Abbo� beholde samlede og aviden�fiserte opplysninger og må kanskje beholde enkelte personopplysninger
hvis loven krever de�e.

+Ukraina

Di� samtykke er nødvendig for at Abbo� skal kunne behandle personopplysningene dine, bortse� fra der vi gjør det for å
overholde lovbestemte forpliktelser som beskrevet i +Lovbestemte krav for medisinsk utstyr og annet. Ved å godta vilkårene
i denne personvernerklæringen, anses du for å ha samtykket �l behandlingen av personopplysningene dine som beskrevet
her. Hvis du vil sle�e opplysningene dine fra Merlin.net, kan du gjøre det ved å kontakte helseforetaket eller klinikken du
bruker. Vær klar over at hvis du ber helseforetaket eller klinikken om å sle�e opplysningene dine fra Merlin.net, vil vi beholde
samlede og aviden�fiserte opplysninger og kan trenge å oppbevare visse personopplysninger hvis loven krever det.
 

SLUTTEN AV PERSONVERNERKLÆRINGEN – FORMÅLET MED DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN ER Å FORKLARE
DEG HVORDAN PERSONOPPLYSNINGENE DINE BRUKES OG BEHANDLES AV ABBOTT. DEN ER IKKE EN AVTALE, OG
UTGJØR IKKE EN DEL AV SLUTTBRUKERLISENSAVTALEN NEDENFOR.

 

myMerlinTM mobilapp

SLUTTBRUKERLISENSAVTALE

Versjonsdato: April 2021

Vær oppmerksom på at overskri�ene i denne avtalen bare er for prak�ske formål, og de verken begrenser, definerer eller
forklarer i sin helhet hvert av avsni�ene.

1. Innledning

2. Vik�ge begreper i denne avtalen

3. Dine personopplysninger

4. Bakgrunn for appen og Merlin.net™ Pa�ent Care Network ("Merlin.net™ PCN")

5. Registrering for appen

6. Ingen medisinsk rådgivning

7. Bruk av tredjepartsprodukter

8. Eierre�gheter

9. Tildeling og omfang av lisens

10. Lisensbegrensninger

11. Akseptable bruksbegrensninger

12. Krav �l kompa�bilitet for mobilenheter

13. Appoppdateringer og -oppgraderinger

14. Bekre�elser

15. Sle�ng av appkontoen

16. Endringer i denne avtalen

17. Appstø�e

18. Krasjanalysedata

19. Avtale om overførte data

20. Oppsigelse

21. Vår garan�fraskrivelse

22. Vik�g informasjon om begrensninger av vårt ansvar



23. Skadesløshet

24. Eksportkontroller

25. Merknader

26. Overføring av re�gheter

27. Force majeure

28. Fraskrivelse

29. Utskillelse

30. Gjeldende lov

31. Hele avtalen

32. Vilkår kny�et �l Apple hvis du bruker iOS-versjonen av appen

33. Y�erligere juridiske vilkår

34. Klikke på "Godta"-knappen

1. Innledning

Les denne slu�brukerlisensavtalen ("avtalen") nøye før du godtar den og installerer myMerlinTM-appen ("Appen").  Appen
kobler seg �l og overfører data fra den innse�bare hjertemonitoren ("ICM") �l Merlin.net™ Pa�ent Care Network ("
tjenestene"). Data som overføres via appen, vil bli overført �l og lagret i USA.

Før du kan bruke appen, blir du bedt om å godta denne avtalen. VED Å KLIKKE PÅ "GODTA"-KNAPPEN NEDENFOR GODTAR
DU DENNE AVTALEN.  HVIS DU IKKE GODTAR DENNE AVTALEN, LISENSIERER VI IKKE APPEN TIL DEG, OG DA KAN DU IKKE
BRUKE (ELLER PRØVE Å BRUKE) APPEN.

VED Å GODTA DENNE AVTALEN OG BRUKE APPEN BEKREFTER DU AT DU ER OVER LAVALDEREN SOM KREVES FOR Å INNGÅ
DENNE AVTALEN, OG AT DU SAMTYKKER ENTEN PÅ EGNE VEGNE ELLER PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON SOM DU HAR
JURIDISK MYNDIGHET TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV. FORELDRE ELLER FORESATTE MÅ LES DENNE AVTALEN
HVIS APPEN SKAL BRUKES AV ET BARN DE HAR OMSORG FOR.

HVIS DU ER EN PRIVATPERSON SOM INSTALLERER, BRUKER ELLER PÅ ANDRE MÅTER HAR TILGANG TIL APPEN PÅ VEGNE AV ET
FORETAK, INTERESSENTSKAP ELLER ANNEN ENHET DU HAR TILKNYTNING TIL (EN "ORGANISASJON"), SAMTYKKER DU I DENNE
AVTALEN PÅ VEGNE AV BÅDE DEG SELV OG EN SLIK ORGANISASJON, OG DU ERKLÆRER AT DU HAR JURIDISK MYNDIGHET TIL Å
BINDE EN SLIK ORGANISASJON TIL DENNE AVTALEN. 

Henvisninger �l "du", "din" eller "bruker" i denne avtalen inkluderer både den som bruker appen, og (der det er aktuelt) en
slik organisasjon. 

LES OGSÅ (A) UTELUKKELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR I AVSNITT 6, 7 OG 22 OG (B) GARANTIFRASKRIVELSE I AVSNITT
21. DISSE AVSNITTENE BEGRENSER DINE AVHJELPSKRAV OG VÅRT ANSVAR.

Denne avtalen er juridisk bindende mellom deg og Abbo� i forbindelse med din bruk av appen. Denne avtalen omfa�er:

din installasjon og bruk av appen (inkludert eventuelle oppdateringer, oppgraderinger, feilre�nger eller modifiserte
versjoner av disse) på en mobilenhet, og

eventuelle håndbøker, instruksjoner, beskrivelser, spesifikasjoner eller annet materiell, i trykt eller elektronisk
format, levert av Abbo� ("dokumentasjonen"), som beskriver eller er relatert �l bruk av appen.

Ved å godta og bruke appen på en mobilenhet bekre�er du at (a) din bruk er kny�et �l evaluering og/eller klinisk bruk av
appen med din ICM, og (b) legen din har foreskrevet ICM-en �l deg hvis du bruker appen �l kliniske formål. Appen er
utelukkende designet for bruk med ICM-er fra Abbo�.

Dataene du har �lgang �l på eller gjennom appen, kan inneholde tekniske unøyak�gheter eller typografiske feil. Appen kan bli
endret eller oppdatert uten varsel. Vi kan når som helst endre denne avtalen, og du vil bli varslet ved senere bruk av appen.
Du vil få mulighet �l å godta endringene.

2. Vik�ge begreper i denne avtalen



Følgende vik�ge begreper har betydningen nedenfor i denne avtalen:

App.myMerlinTM-mobilappen mo�ar og overfører regelmessig data fra din ICM, eller du kan sende en overføring manuelt fra
din ICM �l Merlin.net™ Pa�ent Care Network-systemet for �ernovervåking. 

Data. Dine personopplysninger, inkludert helseopplysninger, og all annen informasjon �lgjengelig gjennom eller i appen,
inkludert opplysninger du legger inn i appen, enkelte opplysninger som omhandler eller er innsamlet av ICM-en din, og som
vises eller overføres gjennom appen, og enkelte opplysninger om mobilenheten din.

Mobilenhet. En smar�elefon eller håndholdt enhet, enten en personlig eid enhet eller en enhet som er gjort �lgjengelig for
deg av klinikken og/eller helseforetaket du bruker, eller av eller på vegne av Abbo�, brukes �l å installere og bruke appen (for
eksempel en Apple‡ iPhone‡ digital mobilenhet eller Samsung‡ Galaxy‡ digital mobilenhet).

Bruker, du, din og/eller dine. Alle enkeltbrukere av appen med en ICM fra Abbo�.

Vi, oss, vår og/eller Abbo�. Pacese�er, Inc., et heleid da�erselskap av Abbo� Laboratories. "Vi", "oss" og "vår" kan også
henvise �l Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC og Abbo�-�lkny�ede selskaper, inkludert di� lokale Abbo�-�lkny�ede
selskap og Merlin.net™ PCN tekniske stø�esentre, i den grad de bidrar �l å u�øre tjenestene. Ingen�ng i definisjonen av "vi",
"oss" og "vår" skal tolkes som at di� lokale Abbo�-�lkny�ede selskap eller andre Abbo�-�lkny�ede selskaper inkluderes som
part eller parter i denne avtalen. 

Alle ord som kommer e�er begrepene "inkludert", "inkluderer", "særlig", "for eksempel" eller lignende u�rykk, skal tolkes
som illustra�ve og skal ikke begrense allmenngyldigheten av relaterte generelle ord.

3. Dine personopplysninger

DIN BRUK AV APPEN OG TJENESTENE ER OGSÅ UNDERLAGT APPENS PERSONVERNERKLÆRING, SOM FORKLARER HVORDAN VI
BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE, INKLUDERT helseopplysninger SOM DU GIR OSS NÅR DU BRUKER APPEN.

For brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS"), Storbritannia, Mexico og Sveits: Din klinikk og/eller
helseforetak er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger, som overføres gjennom
appen og tjenestene. Du bør ta kontakt med klinikken og/eller helseforetaket di� om personvernreglene deres, og alle
spørsmål om behandlingen av personopplysningene dine skal re�es �l dem. Du finner informasjon om hvordan Abbo�
behandler dataene dine i appens personvernerklæring.

Abbo� er også en behandlingsansvarlig for personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger, for spesifiserte og
begrensede behandlingsformål som beskrevet i personvernerklæringen �l appen. Appen ber om di� u�rykkelige samtykke
gjennom appen, som re�sgrunnlag for Abbo�s iden�fisering, pseudonymisering, samling og/eller anonymisering av
personopplysningene dine for å u�øre dataanalyse. Der du har bli� bedt om å samtykke �l behandlingen av
personopplysningene dine, kan du når som helst trekke �lbake samtykket ved å kontakte oss. Tilbaketrekking av samtykke vil
ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på di� samtykke før �lbaketrekningen. Vær også oppmerksom på at der hvor
du trekker �lbake samtykke, vil Abbo� bare slu�e å behandle de personopplysningene dine som du har trukket �lbake
samtykke for. Abbo� vil fremdeles behandle personopplysningene dine der det er en kontraktsmessig eller annen juridisk
plikt, for eksempel for å overholde regelverket for medisinsk utstyr i EØS, Storbritannia, Sveits eller i en annen relevant
jurisdiksjon.

4. Bakgrunnen for appen og Merlin.net™ PCN

Abbo� er produsent av ICM. Abbo� har utviklet appen og har relevante autorisasjoner og/eller registreringer for den, der det
kreves av gjeldende lover.

Appen muliggjør rask, automa�sk overføring av opplysninger samlet inn fra ICM-en og lastet opp via appen �l Abbo�s egen,
sikre database. Ved hjelp av Merlin.net™ PCN kan helseforetaket se når hjertet di� begynner å slå annerledes. Du kan også
registrere dine egne symptomer ved hjelp av appen når du føler at noe ikke stemmer, for eksempel hvis du føler deg ør eller
svimmel, har kortpustethet eller det føles som hjertet flimrer eller slår veldig fort. Appen sender automa�sk
hjerterytmedataene dine �l klinikken din basert på inns�llingene som er angi� av helseforetaket di�. Appen gjør det mulig for
helseforetaket å overvåke hjerterytme og symptomer og endre behandlingen uten at du trenger å besøke klinikken så

o�e.Mobilenheten må være koblet �l et trådløst ne�verk eller et mobildatane�verk og Bluetooth®-funksjonen
[1]

 slå� på
for at ICM og appen skal sammenkobles og kommunisere, og du må bruke appen for at hjerterytmen skal kunne
�ernovervåkes av helseforetaket di�.



 

5. Registrering for appen

Når du skal registrere deg, må du legge inn enkelte personopplysninger i appen, inkludert fødselsdato og ICM-ens
serienummer, via appskjermen, og opplysninger fra pasientprofilen din på Merlin.net™ PCN som e-postadresse og
telefonnummer ("Registreringsinformasjon"). For påfølgende sammenkobling av appen �l ICM-en, for eksempel hvis du får
en ny smar�elefon, må du kanskje skaffe en autorisasjonskode og koble appen �l ICM-en for å bruke appen. Du samtykker i å
oppgi nøyak�g og fullstendig informasjon når du registrerer deg hos oss. Du anerkjenner og samtykker i at appen er beregnet
på personlig bruk på individuell basis. Du må varsle oss omgående hvis du blir klar over en sikkerhetshendelse eller et
datainnbrudd som berører appkontoen din, inkludert der du mener at registreringsinformasjonen din kan ha bli� stjålet.

6. Ingen medisinsk rådgivning

VERKEN APPEN ELLER TJENESTENE SOM ER TILGJENGELIGE VIA DEN, ER PASIENTHELSETJENESTER. BRUKERE MÅ VÆRE
OPPMERKSOMME PÅ AT APPEN ER EN INFORMASJONSSTYRINGSTJENESTE SOM HELSEFORETAKET DITT BRUKER TIL Å
OVERVÅKE DIN ICM. APPEN ER IKKE MENT Å SKULLE VÆRE EN ERSTATNING FOR FAGLIG MEDISINSK RÅDGIVNING, OG
ABBOTT ER IKKE TILBYDER ELLER LEVERANDØR AV NOEN HELSETJENESTER VIA APPEN. ENKELTPERSONER MÅ ALLTID
KONSULTERE SITT KVALIFISERTE HELSEFORETAK HVIS DE HAR SPØRSMÅL OM EN MEDISINSK TILSTAND, INKLUDERT
SPØRSMÅL ELLER BEKYMRINGER OM HJERTETILSTAND. DU MÅ ALDRI NEGLISJERE FAGLIG MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER
VENTE MED Å OPPSØKE LEGE PÅ GRUNN AV DATA ELLER ANNEN INFORMASJON SOM OVERFØRES TIL ELLER FINNES I
APPEN. Du bør følge vanlige retningslinjer som helseforetaket har gi�, hvis avlesningene dine er uregelmessige, eller hvis du
opplever andre endringer i din medisinske �lstand kny�et �l hjertet di� eller annet. 

VI GIR IKKE MEDISINSK RÅDGIVNING ELLER BEHANDLING TIL BRUKERE. HVIS DU MISTENKER AT DU HAR EN MEDISINSK
NØDSITUASJON, MÅ DU RINGE HELSEFORETAKET DITT ELLER DITT LOKALE NØDNUMMER. ABBOTT ER IKKE ANSVARLIG FOR
Å VARSLE HELSEFORETAKET DITT OM ENDRINGER AVLESNINGENE DINE.  Vårt tekniske stø�epersonell er ikke kvalifisert eller
autorisert �l å fortelle deg om innholdet, betydningen eller mulige konsekvensene av data som er �lgjengelig i eller overføres
via appen.

Appen er laget for å hjelpe enkeltpersoner og deres helseforetak med å håndtere pasienters hjerterytme på en bedre måte
ved bruk av informasjon, analyse og kommunikasjon. Du og helsepersonellet er alene ansvarlig for å formidle dataene dine, gi
�lbakemelding, og diskutere og anbefale test- og behandlingsalterna�ver. Abbo� anbefaler eller stø�er ikke spesifikke tester,
produkter, prosedyrer eller synspunkter. BESLUTNINGEN DIN OM HANDLINGER BASERT PÅ INFORMASJON SOM OVERFØRES
TIL ELLER LAGRES I APPEN, ELLER INFORMASJON MOTTATT FRA ABBOTTS ANSATTE, AGENTER ELLER VÅRE LEVERANDØRER
SKJER FULLT OG HELT PÅ DIN EGEN RISIKO.

FOR BRUKERE I EØS, STORBRITANNIA OG SVEITS:INFORMASJONEN TILGJENGELIG FOR DEG GJENNOM APPEN ER IKKE EN
ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL. HVIS DU MENER DET NØDVENDIG Å LEGGE TIL NOE AV INFORMASJONEN INNSAMLET
GJENNOM APPEN I PASIENTJOURNALEN DIN, KAN DU FÅ KOPI AV SLIK INFORMASJON FOR Å LEGGE DEN TIL I
PASIENTJOURNALEN DIN, VED Å KONTAKTE HELSEFORETAKET DITT OG BE DEM OM Å SKRIVE DEN UT.

7. Bruk av tredjepartsprodukter

Vær oppmerksom på at tredjeparter kan �lby tjenester, programvare og mobilapper som kan hevde å være kompa�ble med
appen og/eller ICM-en din, men som ikke er autorisert av Abbo� for slik bruk. ABBOTT ANBEFALER IKKE Å BRUKE APPEN
ELLER ICM-EN MED UAUTORISERTE TREDJEPARTSPRODUKTER. HVIS DU GJØR DET, ER DET PÅ EGEN RISIKO. UAUTORISERTE
TREDJEPARTSPRODUKTER ER UTENFOR ABBOTTS KONTROLL; ABBOTT HAR IKKE NOE ANSVAR FOR DISSE PRODUKTENE, OG
HEVDER INGEN TING MED TANKE PÅ GYLDIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER STATUS FOR NOEN AV DISSE
PRODUKTENE, OG VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER HA NOE ERSTATNINGSANSVAR KNYTTET TIL TREDJEPARTERS TJENESTER,
PROGRAMVARE, APPER ELLER ANDRE PRODUKTER SOM IKKE ER AUTORISERT.

 

8. Eierre�gheter

Du erkjenner og samtykker �l at Abbo�, deres �lkny�ede selskaper, deres leverandører eller deres lisensgivere eier eller
lisensierer alle juridiske re�gheter, eierskap og interesse i og �l alle aspekter ved appen, dokumentasjonen og alle
forbedrede, oppdaterte, oppgraderte, modifiserte, �lpassede eller �lføyde deler av den, inkludert, men ikke begrenset �l
grafikk, brukergrensesni�, tekst og programvare som brukes �l å implementere appen, og all programvare og alle dokumenter
du gis �lgang �l som en del av og/eller i forbindelse med appen, inkludert alle immaterielle eiendeler herunder, enten



registrerte eller ikke, og uavhengig av hvor i verden de gjelder. I forbindelse med denne avtalen betyr "immaterielle
re�gheter" opphavsre�, patent, handelshemmelighet, produktdesign, varemerke, re�gheter �l oppre�ng, goodwill,
re�gheter �l design, teknologi, kunst, re�gheter �l dataprogramvare (inkludert kildekode), database og lignende eller
�lsvarende re�gheter eller former for besky�else som eksisterer eller vil eksistere, nå eller i frem�den, i alle medier som nå
er kjent eller here�er oppfunnet, i enhver del av verden. Du samtykker �l å ikke gjøre noe som vil svekke slike re�gheter eller
trekke dem i tvil.

Du samtykker videre i at appen inneholder proprietær og konfidensiell informasjon (inkludert programvarekode) som er
besky�et av gjeldende immaterielle re�gheter og andre lover, inkludert, men ikke begrenset �l, opphavsre�. Du samtykker i
at du ikke vil bruke slik proprietær informasjon eller proprietært materiale på noen som helst måte, bortse� fra det som er
u�rykkelig �lla� i denne avtalen. Ingen del av appen kan gjenskapes i noen form eller på noen måte, med unntak av det som
u�rykkelig er �lla� i denne avtalen eller der det er �lla� i gjeldende lov, og du skal ikke �erne produk�den�fikasjon,
opphavsre�smerknader eller eiendomsbegrensninger. Uautorisert kopiering av appen eller manglende overholdelse av
begrensningene i denne avtalen (eller annet brudd på lisensen gi� her) vil føre �l automa�sk avslutning av denne avtalen, og
du samtykker i at det vil utgjøre øyeblikkelig, uoppre�elig skade for Abbo�, dets �lkny�ede selskaper, og/eller deres
lisensgivere som ikke kan avhjelpes med monetær erstatning, og at re�slig pålegg vil være et passende middel for et slikt
brudd. For brukere i Tyskland: Din re� �l å bevise at det ikke har oppstå� noen skade påvirkes ikke av det ovennevnte. Noen
av de ovennevnte bestemmelsene kan være virkningsløse i visse land/stater/provinser/jurisdiksjoner, så de ovennevnte
erkjennelsene og vilkårene gjelder kanskje ikke for deg i sin helhet. For brukere i Algerie: Uautorisert kopiering av appen eller
manglende overholdelse av begrensningene i denne avtalen (eller annet brudd på lisensen gi� her) vil resultere i automa�sk
avslutning av denne avtalen e�er fem dagers varsel, med mindre du re�er opp bruddet i løpet av en femdagsperiode.

Strukturen, organiseringen og koden �l appen er verdifulle forretningshemmeligheter og konfidensiell informasjon som
�lhører Abbo�, dets �lkny�ede selskaper og/eller dets lisensgivere. Du skal ikke �erne produk�den�fikasjon, copyright-
merknader eller proprietære restriksjoner fra appen. Du bekre�er at du ikke har noen re� �l å ha �lgang �l appen i
kildekodeform.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ og Merlin.net™ og �lkny�ede merker, er varemerker for Pacese�er, Inc. i forskjellige
jurisdiksjoner ("Abbo�-varemerker").  All goodwill oppnådd ved bruk av Abbo�-varemerker i henhold �l vilkårene i denne
avtalen skal bare �lfalle Pacese�er, Inc. Andre tredjeparters varemerker som er inkludert eller brukes ved bruk av appen, er
varemerker som �lhører deres respek�ve eiere, og all goodwill �lkny�et slike varemerker skal �lfalle slike respek�ve
varemerkeeiere. Ingen lisenser eller re�gheter, u�rykkelig eller underforstå�, blir gi� deg �l noen av de nevnte varemerkene,
og du samtykker videre i at du ikke skal �erne, skjule eller endre proprietære merknader (inkludert varemerke- og
opphavsre�smerknader) som kan påføres eller som finnes i appen eller Merlin.net™ PCN. Ingen bruk av Abbo�-varemerker,
handelsnavn eller produktdesign skal skje uten forutgående skri�lig godkjenning fra Abbo�, bortse� fra for å iden�fisere
produktet eller tjenestene �l selskapet. Abbo�, deres �lkny�ede selskaper, deres leverandører og deres lisensgivere
forbeholder seg alle re�gheter som ikke u�rykkelig er gi� deg i denne avtalen.

Deler av appen kan omfa�e materiale levert av tredjeparter under immaterielle re�gheter. Lisensgivere av slikt tredjeparts
materiale beholder alle sine respek�ve re�gheter, eierskap og interesse i og �l slikt tredjeparts materiale og alle kopier derav,
inkludert, men ikke begrenset �l, alle immaterielle re�gheter. Bruken av de�e tredjepartsmateriellet og �lhørende
re�gheter blir herved anerkjent av deg, bortse� fra og da utelukkende i den grad den foregående anerkjennelsen er
virkningsløs i visse land/stater/provinser/jurisdiksjoner.

Abbo� skal ikke overføre noe eierskap eller immaterielle re�gheter i appen, dokumentasjonen, annen teknologi, informasjon
eller materiale �l brukeren, og mellom partene skal Abbo�, deres �lkny�ede selskaper og lisensgivere beholde eksklusiv re�
�l alle re�gheter, eierskap og interesser i og �l alle aspekter ved appen, dokumentasjonen og all annen teknologi,
informasjon og materialer samt alle kopier eller modifikasjoner av de�e (uavhengig av hvem som står bak og når de fant
sted), inkludert, men ikke begrenset �l alle immaterielle re�gheter �l alt det ovennevnte. 

9. Tildeling og omfang av lisens

Du kan bare laste ned appen �l en mobilenhet for å se, bruke og vise appen og tjenestene med det formål å evaluere
potensiell bruk og din bruk av appen med ICM-en. Appen lisensieres �l deg av Abbo�, og selges ikke �l deg. Med forbehold
om at du overholder denne avtalen, og utelukkende så lenge du har �llatelse fra Abbo� �l å bruke appen gir vi deg en
begrenset, ikke-eksklusiv, �lbakekallbar, ikke-overførbar, ikke-�ldelbar, ikke-underlisensierbar re� �l å installere og bruke
appen på en mobilenhet utelukkende �l personlig, ikke-kommersiell bruk (referert �l som "lisens"). Hvis du bryter noen av
vilkårene i denne avtalen, må du øyeblikkelig slu�e å bruke appen, og �erne (avinstallere og sle�e) appen fra mobilenheten.



Lisensen som gis her gir ingen eiendomsre�, eierre�gheter, interesser eller immaterielle re�gheter. Du erkjenner at du ikke
skaffer deg noen ��el, eierskap eller eiendomsre�, eller interesse i appen, dokumentasjonen, eller noen immaterielle
re�gheter �l den, eller noen annen teknologi, informasjon eller materiell. All goodwill som stammer fra bruk av immaterielle
re�gheter i henhold �l be�ngelsene i denne avtalen, skal bare �lfalle Abbo�, dets �lkny�ede selskaper og/eller lisensgivere.

RETTIGHETER SOM IKKE ER UTTRYKKELIG TILLATT HER, RESERVERES AV ABBOTT DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER,
LEVERANDØRER OG/ELLER LISENSGIVERE, unnta� utelukkende i den grad det foregående er virkningsløst i visse
land/stater/provinser/jurisdiksjoner. Du samtykker �l å bare bruke appen slik det u�rykkelig er �lla� her. For tyske brukere:
Det foregående skal ikke gjelde tyske brukere, i den grad det er forbudt e�er gjeldende opphavsre�slovgivning i Tyskland.

10. Lisensbegrensninger

Med mindre det u�rykkelig er beskrevet i denne avtalen, eller som �lla� i lokal lov, samtykker du �l å IKKE:

a. bruke appen på en hvilken som helst mobilenhet som du ikke eier, kontrollerer, eller som du på annen måte ikke har
få� lovlig �lgang �l;

b. koble appen �l en ICM fra en tredjepart uten tredjepartens samtykke;

c. kopiere, gjengi, publisere, laste opp, poste eller på annen måte gjøre �lgjengelig appen eller dokumentasjonen, eller
deler av den, i hvilken som helst form, på interne� eller på noen annen måte �l noen annen person;

d. distribuere, selge, leie, lease, underlisensiere, låne, overse�e, overføre, slå sammen, �lpasse, variere eller modifisere
appen;

e. foreta endringer i eller modifiseringer av hele eller deler av appen, eller �llate at appen eller deler av den kombineres
med eller integreres i andre programmer;

f. demontere, dekompilere, omvendt utvikle, dekode, utlede fra eller på annen måte forsøke å skaffe eller undersøke
noen kildekode eller designdokumentasjon, for hele eller deler av appen;

g. selge, leie, lease, låne ut, �ldele, lisensiere, underlisensere, distribuere eller på annen måte overføre re�gheter �l
appen eller dokumentasjonen, med mindre det u�rykkelig er beskrevet i denne avtalen. Appen kan ikke overføres �l
en annen slu�bruker, og skal avinstalleres hvis du overfører eierskap �l den mobile enheten som appen er installert �l
en annen person. Dataene du lagrer i eller overfører ved hjelp av appen er spesifikke for deg. Hvis en annen
slu�bruker ønsker å bruke appen, må han eller hun laste ned appen direkte �l enheten sin og oppre�e en ny konto;

h. �erne, endre eller skjule produk�den�fikasjon, eierskapsbegrensninger, copyright, varemerke, servicemerke, fraser
eller andre merknader som vises under bruk av appen;

i. �lby eller på annen måte gjøre appen helt eller delvis �lgjengelig (inkludert objekt- og kildekode), i noen form �l noen
person uten skri�lig samtykke fra oss på forhånd;

j. bruke appen �l ethvert kommersielt formål, inkludert �l kommersiell �me-sharing, eller på annen måte for å �lby
tjenester �l tredjeparter;

k. å forsøke å omgå eller på annen måte deak�vere sikkerhets- eller personvern�ltak som er iverksa� av oss, og ikke
gjøre noe som ellers ville påvirke sikkerheten �l appen;

l. ikke åpne, bruke eller kopiere noen del av appen for direkte eller indirekte å utvikle, markedsføre, distribuere, selge
eller stø�e noe produkt eller tjeneste som konkurrerer med appen.

11. Akseptable bruksbegrensninger

I forbindelse med din bruk av appen må du:

1. holde eventuelle ak�verings- og/eller øktkoder eller passord konfidensielle og ikke avsløre dem for en annen person,

2. ikke bruke appen på noen ulovlig eller skadevoldende måte, �l noe ulovlig formål, eller på noen måte som er i strid
med denne avtalen, eller opptre uredelig eller ondsinnet, for eksempel ved å hacke inn eller se�e inn skadelig kode,
inkludert virus eller skadelige data, i appen eller et opera�vsystem;

3. ikke laste opp, laste ned, sende e-post, overføre, lagre eller på annen måte gjøre �lgjengelig data eller annen
informasjon som er ulovlig, skadelig, skadevoldende, på annen måte kri�kkverdig eller invasivt for en annen persons
privatliv, inkludert for personer under 18 år eller annen alder som lokal lov definerer som et barn, med mindre du er
barnets forelder, foresa�e eller autoriserte omsorgsperson;

4. ikke utgi deg for å være en annen person eller feilak�g representere hvem du er, alderen din, eller på annen måte
feilak�g frems�lle din �lknytning �l noen person eller bruke appen �l å koble �l eller samle inn data fra en annen
persons ICM. Abbo� forbeholder seg re�en �l å avvise eller sperre enhver konto eller e-postadresse som kan anses å



være en e�erligning eller feilak�g frems�lling av din iden�tet, eller en misbruk av en annen persons navn eller
iden�tet, eller som har bli� brukt �l å kapre en annen brukers data;

5. ikke krenke våre eller noen tredjeparts immaterielle re�gheter (inkludert opplas�ng av innhold som du ikke har re� �l
å laste opp) eller videreformidle konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter i strid med taushetsplikt,
arbeidskontrakt eller avtale om hemmeligholdelse;

6. ikke bruke appen på en måte som kan skade, deak�vere, overbelaste, svekke eller kompromi�ere systemene eller
sikkerheten eller forstyrre andre brukere,

7. bruke appen, inkludert overføre data, på en måte som er i samsvar med all gjeldende lov, inkludert i forhold �l
trakassering eller annen skadevoldelse eller lovovertredelse, databesky�else, personvern og medisinsk taushetsplikt;
og

8. ikke samle inn eller høste noen opplysninger eller data fra appen eller systemene våre (unnta� dataene) eller forsøke å
tyde sendinger �l eller fra serverne som kjører en tjeneste.

Hvis din bruk av appen eller annen oppførsel med vilje eller u�lsiktet truer Abbo�s mulighet �l å levere tjenestene, har
Abbo� re� �l å ta alle rimelige skri� for å besky�e appen, hvilket kan inkludere opphevelse av din �lgang �l appen eller
avslutning av appkontoen din.

12. Krav �l kompa�bilitet for mobilenheter

Appen krever at du bruker en mobilenhet med:

Apple‡ iOS‡ v13.0 eller nyere opera�vsystem eller Google‡ Android‡ v9.0 eller nyere opera�vsystem;

interne�-�lgang (mobil, Wi-Fi);

Bluetooth®1 4.0 trådløs teknologi eller høyere (også kjent som Bluetooth®1 trådløs teknologi med lav energi).

Bruk av appen krever at du ak�verer noen funksjoner på mobile enheter, inkludert:

App-bakgrunnsdata

"Posisjons�llatelse �l enhver �d" er slå� på (kun for Android)

Varsler er �lla�

Vi anbefaler også at du ak�verer automa�ske oppdateringer av appen eller godtar oppdateringer

Gå �l appinns�llinger for en fullstendig liste over anbefalinger om funksjonene �l mobile enheter og bruk av appen.

13. Appoppdateringer og -oppgraderinger

Fra �d �l annen kan oppdateringer �l appen være �lgjengelige via App Store. Avhengig av oppdateringen, kan det hende at du
ikke kan bruke appen før du har lastet ned den nyeste versjonen av appen og godta� nye vilkår som kan gjelde. For at du skal
kunne bruke en versjon av appen som er iden�fisert som en oppgradering av Abbo�, må du først ha lisens for å bruke den
originale appen som er iden�fisert av Abbo� som kvalifisert for oppgraderingen. E�er oppgradering kan du ikke lenger bruke
versjonen av appen som lå �l grunn for oppgraderingsbere�gelsen din, og den oppgraderte programvaren skal anses som
appen lisensiert herunder; forutsa� at det foregående ikke skal gjelde brukere som befinner seg i Tyskland, i den grad det er
forbudt e�er gjeldende opphavsre�slovgivning i Tyskland. Denne avtalen gjelder alle oppdateringer eller �llegg �l hver
versjon av appen, med mindre Abbo� oppgir andre vilkår sammen med oppdateringen eller supplementet. Ved en konflikt
mellom denne avtalen og andre vilkår gi� med hensyn �l oppdateringer eller �llegg, skal slike andre vilkår være gjeldende.
Avsni� 13 krever ikke at Abbo� leverer nye funksjoner som prises separat av Abbo�, eller frem�dige produkter.

14. Bekre�elser

a. Denne avtalen gjelder appen, inkludert oppdateringer �l appen, med mindre de kommer med egne vilkår, hvorpå slike
vilkår skal være gjeldende.

b. Hvis du laster ned appen fra en appbu�kk, bekre�er du at du eier eller har få� �llatelse fra eierne av den mobile
enheten du bruker �l å få �lgang �l og laste ned en kopi av appen. Du og de kan bli belastet av din og deres
tjenesteleverandører for interne�-�lgang eller databruk på din mobile enhet. Du aksepterer ansvar i samsvar med
denne avtalen for bruk av appen, og alle kostnader, gebyrer eller avgi�er kny�et �l bruk av appen eller i forhold �l en
hvilken som helst mobilenhet, uanse� om den eies av deg eller ikke.



c. Du skal laste ned og installere den nyeste versjonen av appen som vi gjør �lgjengelig på den mobile enheten din.

d. Du er ansvarlig for å skaffe, vedlikeholde og betale for all maskinvare og all telekommunikasjon og andre forsyninger
eller tjenester som ikke er levert av Abbo� som er nødvendige for å mo�a, få �lgang �l eller bruke appen.

e. Der klinikken eller helseforetaket di� har gi� deg en mobilenhet som inneholder appen, erkjenner du og samtykker �l
at mobilenheten forblir Abbo�s eiendom, og at du ikke må forsøke å endre, forbedre eller endre den mobile enheten.

f. Ved å bruke appen bekre�er du og godtar at interne�-sendinger, inkludert datasendinger, aldri er helt private eller
sikre. Du forstår at interne�-sendinger kan bli lest eller fanget opp av andre, selv om det finnes en spesiell merknad
om at en bestemt sending er kryptert.

g. Du erkjenner at appen eller funksjonene kanskje ikke er �lgjengelig på alle språk eller i alle land, og Abbo� gir ingen
frems�lling om at appen, eller noen funksjon eller del av den passer for eller er �lgjengelig for bruk på et bestemt
sted.

15. Sle�ng av appkontoen

Du kan når som helst sle�e, det vil si avinstallere, appen. Vær oppmerksom på at helseforetaket di� har oppre�et en egen
konto på Merlin.net™ PCN for å oppre�e en spesifikk pasientprofil for deg, og sle�ng av appen har kanskje ingen innvirkning
på kontoen eller pasientprofilen som er oppre�et av helseforetaket. Abbo� har ikke noe ansvar for å beholde, lagre eller
sikkerhetskopiere informasjonen på appen. Du er alene ansvarlig for å beholde, vedlikeholde, lagre og sikkerhetskopiere
(elektronisk og/eller med papirkopier) all informasjon du ønsker å bevare. Abbo� er ikke ansvarlig for uautorisert �lgang �l,
bruk eller endring av informasjonen din. Du sender informasjonen i appen på e-post, sikkerhetskopierer eller tar skjermbilde
av den, eller på andre måter deler personopplysninger eller rapporter med tredjeparter, vil slik informasjon kanskje ikke være
kryptert, og Abbo� vil ikke kunne administrere personvern eller sikkerhet kny�et �l slik informasjon. Du bør gjøre det du
mener er nødvendig og rik�g for å besky�e slik informasjon. Med mindre annet er lovpålagt, samtykker du �l at appkontoen
din ikke kan overføres, og at re�gheter �l å ha appen eller informasjon som er lagret på appen opphører ved din død.

Hvis du, i �llegg �l å sle�e appen, ønsker å trekke �lbake di� samtykke �l Abbo�s behandling av personopplysningene dine,
følger du instruksjonene i avsni� 3 i denne avtalen.

16. Endringer i denne avtalen

Vi kan endre denne avtalen fra �d �l annen ved å varsle deg om slike endringer på rimelige måter, inkludert ved å vise en
revidert avtale på skjermen neste gang du bruker appen, og kreve at du leser, samtykker i og godtar endringene for å fortse�e
å bruke appen. Hvisdu godtar dem, vil vilkårene tre i kra� umiddelbart, men de vil ikke gjelde for noen tvist mellom deg og
Abbo� som har oppstå� før datoen vi la ut den reviderte avtalen som inneholder slike endringer, eller på annen måte varslet
deg om slike endringer. I �lfelle du nekter å godta slike endringer, har vi re� �l å si opp denne avtalen og din bruk av appen.
Du samtykker i at Abbo� ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for noen endring eller opphør av appen.

For brukere i Tyskland: Du vil bli varslet om endringer i denne avtalen når du starter appen. Endringer vil anses for å være
godta� av deg med mindre du informerer Abbo� skri�lig eller ved bruk av elektroniske midler avtalt med Abbo�. Vi vil gjøre
oppmerksom på de�e når endringer blir kunngjort. Hvis du ønsker å protestere på endringer, må vi mo�a innvendingene
innen seks (6) uker fra du mo�ar kunngjøring om endringen. 

For brukere i EØS, Storbritannia og Sveits: Du vil bli varslet om endringer i denne avtalen når du logger deg på appen.
Endringer vil anses for å være godta� av deg med mindre du informerer Abbo� skri�lig eller ved bruk av elektroniske midler
avtalt med Abbo�. Abbo� vil gjøre oppmerksom på de�e når endringer blir kunngjort. Hvis du ønsker å protestere på
endringer, må vi mo�a innvendingene innen seks (6) uker fra du mo�ar kunngjøring om endringen. Ved en protest kan Abbo�
si opp appkontoen med fire (4) ukers varsel. Ellers gjelder ikke de�e avsni� 16 brukere som befinner seg i EØS, Storbritannia
og Sveits.

For brukere i Algerie: Alle endringer som det refereres �l i de�e avsni�et (avsni� 16), og som gjelder de vik�gste elementene
i avtalen eller tjenestenes art, vil ikke tre i kra� før vi har gi� deg fem dagers varsel om endringene og du har godta� slike
endringer i løpet av denne varselperioden.

17. Appstø�e

Gra�s teknisk stø�e er �lgjengelig, og våre agenter vil kontakte deg e�er implantasjon for å �lby tjenester kny�et �l appen,
inkludert opplæring i bruk av den, sammenkobling av appen med mobilenheten din og grunnleggende feilsøking i appen og
på mobilenheten. Du kan også kontakte kundeservice direkte hvis du trenger teknisk stø�e i forbindelse med appen. 



Alt av data, kommentarer eller materiell som du gir for å mo�a stø�e for appen, inkludert �lbakemeldingsdata, for eksempel
spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende ("�lbakemelding"), skal anses som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Abbo�
skal ikke ha noen forpliktelse av noe slag med hensyn �l slik �lbakemelding, og skal stå fri� �l å gjenskape, bruke,
videreformidle, uts�lle, vise frem, overføre eller lage bearbeidelser, og �l å distribuere �lbakemeldingen �l andre uten
begrensning, bortse� fra personopplysninger, inkludert helseopplysninger, som kan inngå i �lbakemeldingen, men som er
underlagt seksjon 19 i denne avtalen. Videre skal Abbo� stå fri� �l å bruke alle ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker
som finnes i slike �lbakemeldinger �l ethvert formål, inkludert utvikling, produksjon og markedsføring av produkter som
inneholder slike �lbakemeldinger.

18. Krasjanalysedata

Abbo� rapporterer når appen krasjer eller opplever visse programvarefeil, slik at vi kan stø�e og forbedre appen. Denne
rapporteringsfunksjonen er innebygd i app-programvaren. Hvis appen krasjer eller opplever visse overføringsfeil under normal
bruk, vil appen sende bestemte opplysninger om hendelsen �l Abbo�. Noe av informasjonen Abbo� mo�ar for å løse
eventuelle problemer med appen kan omfa�e personopplysningene dine, eller vil kunne kny�es opp mot
personopplysningene dine. I den grad slik informasjon mo�as, vil Abbo� �l enhver �d overholde gjeldende lover.

19. Avtale om overførte data

a. Vi krever ikke eierskap �l dataene du overfører �l tjenestene via appen. Ved å utlevere personopplysningene dine �l
oss, gir du oss en verdensomspennende, vederlagsfri, ikke-eksklusiv lisens �l å bruke, distribuere, gjengi, endre,
�lpasse, lage informasjon, publisere og overse�e slike data med det formål å levere tjenestene, inkludert for å
oppre�holde og forbedre kvaliteten �l appen og/eller tjenestene.

b. Du samtykker �l at denne avtalen �llater oss å oppre�e, få �lgang �l, beholde og bruke �l våre egne formål, og med
det formål å utlevere �l våre �lkny�ede selskaper og tredjeparts forskere, samlet, anonymisert, pseudonymisert eller
aviden�fisert informasjon hentet fra tjenestene for følgende formål:

�l å forbedre kvaliteten, sikkerheten og effek�viteten �l våre hjerteenheter og medisinske utstyr og systemer,
og for utvikling av nyskapende og effek�v behandling av hjerteproblemer av folkehelsemessig interesse;

�l forskning for å forstå hvordan våre produkter og tjenester brukes, for å måle deres ytelse og effek�vitet, for
å forbedre frem�dige produkter, og i forbindelse med bevisstudier fra virkeligheten, �l sta�s�ske formål og for
analyse for oss selv, våre �lkny�ede selskaper og for å videreformidle �l tredjeparts forskere, helsevesenet
eller fagpersoner, eller offentlige helsemyndigheter;

�l å evaluere hvordan appen og tjenestene leveres og brukes samt hvor effek�ve de er (inkludert demografisk
informasjon, for eksempel geografi);

�l å validere appens og tjenestenes funksjonalitet og oppgraderinger, inkludert overvåking og forbedring av
sikkerheten �l appen og tjenestene; �l å undersøke, utvikle og teste medisinsk utstyr, inkludert nye og
eksisterende funksjoner og funksjonalitet, og �l å teste og forbedre appen, tjenestene og medisinsk utstyr fra
Abbo� for produktutvikling, dataanalyse, sta�s�ske formål og undersøkelsesformål.

20. Oppsigelse.

Denne avtalen trer i kra� når du godtar den, og skal gjelde �l den sies opp. Du kan når som helst sle�e appen som beskrevet i
avsni� 15 i denne avtalen. Denne avtalen vil opphøre umiddelbart og uten y�erligere varsel hvis du bryter og/eller ikke
overholder vilkår eller be�ngelser i denne avtalen. Abbo� kan også si opp eller suspendere denne avtalen når som helst og
uten forhåndsvarsel, av hvilken som helst grunn. Abbo� kan også si opp eller suspendere denne avtalen hvis Abbo� mener at
du har bru� eller opptrådt i konflikt med intensjonene i denne avtalen. Abbo� kan avslu�e sin stø�e for appen hvis du velger
å slu�e å bruke appen, eller når som helst hvis appen, tjenestene og/eller ICM-en ikke lenger �lbys.

Ved slik oppsigelse eller suspensjon av denne avtalen:

a. Må du øyeblikkelig avslu�e alle ak�viteter som er godkjent av denne avtalen. Du vil ikke lenger kunne bruke appen,
inkludert bruk av appen for å få �lgang �l data; forutsa� at det foregående ikke skal gjelde brukere som befinner seg
i Tyskland, i den grad det er forbudt e�er gjeldende opphavsre�slovgivning i Tyskland;

b. Abbo� kan, uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart, umiddelbart stanse, deak�vere eller avslu�e din �lgang �l
appen, registreringsinformasjonen og alt �lkny�et materiale, uten noen forpliktelse �l å gi y�erligere �lgang �l slikt
materiale;

c. du må avslu�e bruken og avinstallere og �lintetgjøre alle kopier av appen og dokumentasjonen; og

d. alle re�gheter som er gi� deg i henhold �l denne avtalen, inkludert lisenser, skal opphøre.



For brukere i Algerie: I �lfelle du bryter og/eller ikke overholder vilkår i denne avtalen, vil vi gi deg fem dagers varsel om
oppsigelse, slik at du kan re�e opp bruddet, bortse� fra når et slikt brudd ikke kan re�es opp eller det er umulig å oppfylle
forpliktelsene på grunn av din feil eller manglende vilje �l å oppfylle forpliktelsene dine. Hvis Abbo� sier opp eller
suspenderer denne avtalen, vil vi gi deg fem dagers varsel om oppsigelsen og godtgjøre deg for oppsigelsen i samsvar med
gjeldende algerisk lov. Abbo� kan også si opp eller suspendere denne avtalen hvis Abbo� mener at du har bru� eller opptrådt
i konflikt med intensjonene i denne avtalen e�er å ha gi� deg fem dagers varsel om oppsigelse, slik at du kan re�e opp
bruddet, bortse� fra når et slikt brudd ikke kan re�es opp eller det er umulig å oppfylle forpliktelsene på grunn av din feil eller
manglende vilje �l å oppfylle forpliktelsene dine. Abbo� kan avslu�e sin stø�e for appen hvis du velger å slu�e å bruke
appen, eller når som helst hvis appen, tjenestene og/eller ICM-en ikke lenger �lbys. Du vil få fem dagers varsel før
oppsigelsen.

 

21. Vår ansvarsfraskrivelse.

Formålet med appen er å gjøre det mulig for deg å overføre data fra ICM-en ved bruk av mobilenheten din �l Merlin.net™
PCN, slik at helseforetaket di� får �lgang �l dem. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT DIN BRUK AV APPEN
SKJER PÅ EGEN RISIKO, OG AT ALL RISIKO KNYTTET TIL TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE, NØYAKTIGHET OG INNSATS
HVILER PÅ DEG. 

Appen er ikke beregnet for bruk på en mobilenhet som har bli� modifisert eller �lpasset for å �erne, ersta�e eller omgå
produsentens godkjente kjerne, systemkonfigurasjon eller bruksbegrensninger, eller som bryter produsentens garan�. Bruk av
appen kan påvirke funksjonen �l annen programvare og enheter nega�vt. Alt innhold som er oppre�et for eller inkludert i
appen, har som formål å gi informasjon for å muliggjøre overføring av data. APPEN ER IKKE BEREGNET PÅ Å BRUKES I ELLER
TIL MEDISINSK PRAKSIS ELLER TIL Å GI MEDISINSK BEHANDLING ELLER YTE MEDISINSKE TJENESTER, OG DEN ER HELLER IKKE
BEREGNET PÅ Å YTE PERSONLIG TILPASSEDE MEDISINSKE TJENESTER ELLER BEHANDLING. 

I DEN GRAD GJELDENDE LOVER TILLATER DET, LEVERER ABBOTT, DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER OG TREDJEPARTS
LEVERANDØRER APPEN OG TJENESTENE "SOM DE ER" OG "SOM TILGJENGELIG", MED ALLE FEIL OG MANGLER OG UTEN
NOEN ANNEN GARANTI AV NOE SLAG OG FRASKRIVER SEG HERVED ALLE ANDRE GARANTIER OG VILKÅR, BÅDE
UTTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM EIERSKAP
OG AT DET IKKE FORELIGGER BRUDD PÅ RETTIGHETER, OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, PLIKTER ELLER VILKÅR KNYTTET
TIL SALGBARHET, EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL, OG KVALITET OG AT DET IKKE FINNES VIRUS. INGEN MUNTLIG ELLER
SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD GITT AV ABBOTT ELLER EN AUTORISERT REPRESENTANT FOR ABBOTT SKAL UTGJØRE
EN GARANTI. APPEN SKAL IKKE BRUKES SOM EN ERSTATNING FOR FAGLIGE MEDISINSKE VURDERINGER, DIREKTE
MEDISINSK TILSYN ELLER NØDINTERVENSJON; ELLER TIL BRUK I NØDSITUASJONER ELLER OVERFØRING ELLER INDIKASJON
AV ALARMER I SANNTID ELLER TIDSKRITISKE DATA. ALT AV MEDISINSKE PASIENTDIAGNOSER OG BEHANDLING SKAL
UTFØRES AV KVALIFISERT HELSEPERSONELL. VERKEN ABBOTT ELLER NOEN AV DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ER
ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSANSVARLIG FOR DIAGNOSER, BESLUTNINGER ELLER VURDERINGER FORETATT AV EN
BRUKER ELLER SKADER EN BRUKER KAN PÅFØRES SOM FØLGE AV BESLUTNINGER BASERT PÅ INNHOLDET I APPEN.

Selv om vi tar rimelige kommersielle forholdsregler for å besky�e data, for eksempel kryptering av data lagret lokalt på appen,
under overføring mellom ICM-en og appen når vi bruker Bluetooth®1 trådløs teknologi, gir vi ingen garan�er om personvern,
sikkerhet, auten�sitet eller ikke-skading av informasjon som overføres via eller lagres på systemer, mobilenheter eller
smartenheter som inneholder appen og er koblet �l interne�. ABBOTT GIR INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER OM
NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, PÅLITELIGHET ELLER BETIMELIGHET FOR DATA FRA DEG ELLER TREDJEPARTER ELLER
INNHOLD GENERERT AV DATA LAGRET AV DEG I APPEN. ABBOTT GIR SPESIELT INGEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTERER
OM AT INFORMASJON BASERT PÅ SLIKE DATA VIL VÆRE I SAMSVAR MED OFFENTLIGE BESTEMMELSER SOM KREVER
UTLEVERING AV INFORMASJON. 

Abbo�, dets �lkny�ede selskaper og dets tredjepartsleverandører garanterer IKKE at funksjonene i appen oppfyller dine krav,
eller at dri�en vil være uavbru� eller feilfri eller at eventuelle feil blir re�et. Programvare, som den som brukes i appen, er
iboende utsa� for feil og potensiell inkompa�bilitet med annen programvare og maskinvare. Du skal ikke bruke appen �l
bruksområder der feil kan forårsake vesentlig skade eller personskade eller skade materiell eller immateriell eiendom. 

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER GIR ABBOTT GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER OM NOEN TREDJEPARTS
MASKINVARE ELLER PROGRAMVARE ELLER NØYAKTIGHETEN TIL DATA SOM VISES I APPEN, OG ABBOTT FRASKRIVER SEG ALT
ERSTATNINGSANSVAR KNYTTET TIL SLIKE FEIL. ABBOTT FRASKRIVER SEG ALT ERSTATNINGSANSVAR SOM KAN UTLEDES FRA
HANDLINGER ELLER KRAV MOT ABBOTT ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER, AGENTER ELLER STEDFORTREDERE ELLER



ANDRE TREDJEPARTER, SOM KAN OPPSTÅ UNDER DENNE AVTALEN, MED UNNTAK AV TILFELLER AV BEDRAGERI ELLER GROV
UAKTSOMHET.

Noen land/stater/provinser/jurisdiksjoner �llater ikke utelukkelse av underforstå�e garan�er eller begrensninger for
varigheten �l underforstå�e garan�er, så ovennevnte ansvarsfraskrivelser vil kanskje ikke gjelde i sin helhet. I den grad
gjeldende lov krever at vi gir garan�er, samtykker du �l at omfanget og varigheten �l slike garan�er skal gjelde i den minste
utstrekningen som kreves av gjeldende lov.

For brukere i Tyskland og Sveits: Bortse� fra de�e underavsni�et for brukere i Tyskland og Sveits, gjelder ikke avsni� 21 for
brukere i Tyskland og Sveits. I stedet leveres appen og tjenestene "som de er" og "som �lgjengelig" �l brukere i Tyskland og
Sveits. Selv om vi bestreber oss på å unngå lengre avbrudd og vesentlige hindringer for bruk av appen og tjenestene i den grad
det er mulig, gir vi ingen garan�er om at appen eller appens funksjoner skal være feilfri, �lgjengelig uten avbrudd eller at de
kan brukes �l et bestemt formål. Dine lovpålagte garan�re�gheter påvirkes ikke av det ovennevnte.

For brukere i Storbritannia: Ingen�ng i de�e avsni� 21 skal påvirke de lovbestemte garan�ene med hensyn �l �lfredss�llende
kvalitet, egnethet for formål eller nøyak�ghet av beskrivelse.

For brukere i Australia: Ingen�ng i avsni� 21 påvirker dine re�gheter med hensyn �l forbrukergaran�ene i Compe��on and
Consumer Act 2010 (CTH). Våre varer og tjenester kommer med garan�er som ikke kan ekskluderes e�er Australian Consumer
Law (den australske forbrukerloven). Ved større feil med tjenestene har du følgende re�gheter:

a. re� �l å avslu�e servicekontrakten din med oss; og

b. refusjon for den ubrukte delen, eller kompensasjon for den reduserte verdien.

Du har også re� �l å velge �lbakebetaling eller erstatning ved større feil med varer. Hvis en mangel i varer eller tjenester ikke
utgjør en større mangel, har du re� �l å få mangelen re�et innen rimelig �d. Hvis de�e ikke gjøres, har du re� �l en refusjon
for varene og �l å kansellere kontrakten for tjenesten og få en refusjon for den ubrukte delen. Du har også re� �l
kompensasjon for annet rimelig påregnelig tap eller skade som følge av en feil i varen eller tjenesten.

For brukere i Algerie: Ingen�ng i avsni� 21 skal begrense eller utelukke vårt ansvar:

a. for å gi deg en garan� for appen og tjenestene i samsvar med paragraf 13 i lov nr. 09-03 datert 25. februar 2009 (som
endret) kny�et �l forbrukervern og bekjempelse av svindel; eller

b. for eventuelle feil i appen og tjenestene som oppstår innen seks måneder e�er datoen da appen og tjenestene først
blir gjort �lgjengelig for deg, i samsvar med Execu�ve Decree no. 13-327 datert 26. september 2013, der vilkårene for
implementering av garan�en for varer og tjenester er nedfelt. 

22. Vik�g informasjon om begrensninger av vårt ansvar

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, SKAL IKKE ABBOTT, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER
ELLER TREDJEPARTS LEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR MONETÆRE
SKADER, INKLUDERT SPESIELLE, TILFELDIGE, INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING AV NOE SLAG,
BORTSETT FRA:

a. For brukere i New Jersey: Ingen�ng i denne avtalen skal utelukke skader som avhjelpes under forbrukerloven i New
Jersey, hvis aktuelt, noe som kan omfa�e New Jersey Puni�ve Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New
Jersey Uniform Commercial Code og New Jersey Consumer Fraud Act.

b. For brukere i Tyskland: Abbo� er ansvarlig for ethvert stra�art brudd på vik�ge avtaleforpliktelser
(kardinalforpliktelser). Kardinalforpliktelser er kontraktsmessige forpliktelser som må oppfylles for å �llate rik�g
u�ørelse av denne avtalen og som du kan beny�e deg av regelmessig. Abbo�s ansvar vil ellers være begrenset �l grov
uaktsomhet og forse�lig kri�kkverdig oppførsel. Ved erstatningsansvar for Abbo� som følge av brudd på
kardinalforpliktelser ved mindre forseelser eller midler�dige agenters mindre forseelser, skal Abbo�s ansvar være
begrenset �l skader som normalt kan forutses. De�e vil ikke påvirke noe obligatorisk lovpålagt ansvar, spesielt Abbo�s
erstatningsansvar i forbindelse med tap av liv, legemsbeskadigelse eller sykdom, eller deres ansvar i forbindelse med
den tyske produktansvarsloven. Bortse� fra de�e underavsni�et som gjelder brukere i Tyskland, gjelder ikke avsni� 22
brukere som befinner seg i Tyskland.

c. For brukere i Storbritannia og Sveits: Ingen�ng i denne avtalen skal ekskludere vårt ansvar for død eller personskade
som oppstår som følge av vår uaktsomhet eller uredelige, feilak�ge frems�llinger i forbindelse med appen.



d. For brukere i Australia: Ingen�ng i avsni� 21 eller 22 påvirker dine re�gheter med hensyn �l forbrukergaran�ene i
Compe��on and Consumer Act 2010 (Cth). Uavhengig av de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene, dersom
Compe��on and Consumer Act 2010 (Cth) eller annen lovgivning krever garan� for leverte varer eller tjenester, kan
ikke vårt erstatningsansvar for brudd på en slik garan� ekskluderes, men det kan begrenses, og vårt ansvar for et slikt
brudd vil være begrenset �l, ved levering av varer, erstatning av varene eller levering av �lsvarende varer eller
reparasjon av varene, eller ved levering av tjenester, levering av tjenestene på ny� eller betaling av kostnadene for ny
levering av tjenestene.

e. For brukere i Algerie: Ingen�ng i denne avtalen skal utelukke vårt erstatningsansvar som skyldes skadevoldende
handlinger (inkludert uaktsomhet) eller for erstatningsansvar som oppstår på grunn av svindel eller grov uaktsomhet.
Bortse� fra i �lfeller av svindel eller grov uaktsomhet skal vi bare være ansvarlige for tap som var forutsigbare på
�dspunktet for inngåelsen av avtalen.

DEN FOREGÅENDE BEGRENSNINGEN OMFATTER SKADER VED TAP AV FORTJENESTE, TAP AV DATA ELLER ANDRE
IMMATERIELLE EIENDELER, TAP AV INTEGRITETEN TIL INFORMASJON OVERFØRT VIA APPEN (INKLUDERT UAUTORISERT
AVSKJÆRING AV KOMMUNIKASJON AV TREDJEPARTER), AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT, PERSONSKADER, TAP AV
PERSONVERN SOM FØLGE AV ELLER KNYTTET TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE APPEN ELLER TREDJEPARTS
PROGRAMVARE OG/ELLER TREDJEPARTS MASKINVARE SOM BRUKES ELLER SOM KAN BRUKES MED APPEN, TAP SOM FØLGE
AV VIRUS ELLER ANNET SKADELIG TEKNOLOGISK MATERIALE SOM KAN INFISERE ENHETEN DIN VED NEDLASTING AV APPEN
ELLER MOBILAPP/MATERIALE/NETTSIDE KNYTTET TIL DEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE RELATERT TIL NOEN BESTEMMELSE I DENNE
AVTALEN, SELV OM ABBOTT, DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER TREDJEPARTS LEVERANDØRER HAR BLITT INFORMERT OM
POTENSIALET FOR SLIKE SKADER, OG SELV OM AVHJELP IKKE ER TILFREDSSTILLENDE I SIN GRUNNLEGGENDE HENSIKT.

DE FOREGÅENDE BEGRENSNINGER GJELDER UAVHENGIG AV OM SLIKE SKADER OPPSTÅR ETTER KONTRAKT,
SKADESERSTATNING (INKL. FORSEELSER), ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNEN TEORI.

Bortse� fra informasjon du deler med helseforetaket di� via appen, der du velger å dele personopplysningene dine, inkludert
helseopplysninger fra appen, med tredjeparter, inkludert tredjepartsapper, samtykker du i at verken Abbo� eller deres
forretningspartnere, i den utstrekning loven �llater det, er ansvarlige for din beslutning om å dele og/eller videreformidle
personopplysningene dine, inkludert helseopplysninger, og du fritar herved Abbo� og deres forretningspartnere fra ethvert
erstatningsansvar som kan oppstå fra slike tredjeparters innsamling og behandling av personopplysningene dine.

UTEN BEGRENSNINGER AV DET OVENNEVNTE, OG UAVHENGIG AV TAP DU MÅTTE PÅFØRES, OG I DEN UTSTREKNING
GJELDENDE LOV TILLATER DET, SKAL DET FULLE ERSTATNINGSANSVARET TIL ABBOTT, DERES DATTERSELSKAPER OG
LEVERANDØRER VED LEVERING AV ELLER PÅ ANDRE MÅTER RELATERT TIL DENNE AVTALEN OG DINE EKSKLUSIVE FORMER FOR
AVHJELP FOR ALT OVENSTÅENDE VÆRE BEGRENSET TIL ENTEN:

a. REPARASJON ELLER ANNEN RETTING AV FEIL I APPEN, SELV OM ET SLIKT TAP BLE FORUTSETT ELLER VURDERT AV
PARTENE, ELLER

b. DER DET ER AKTUELT, DET STØRSTE BELØPET AV DET DU FAKTISK BETALTE FOR APPEN OG 10,00 USD.

Noen andre land/stater/provinser/jurisdiksjoner kan forby eller begrense utelukkelse eller begrensning av ansvar, visse
underforstå�e garan�er, eller �lfeldige skader eller følgeskader; i den grad slik lov gjelder for deg kan det hende at noen av
eller alle de ovennevnte fraskrivelsene, begrensningene eller eksklusjonene ikke gjelder for deg, og gjeldende lov kan gi deg
andre re�gheter i �llegg.

23. Skadesløshet

I den utstrekning det er �lla� i henhold �l gjeldende lov, godtar du å holde skadesløs og forsvare Abbo�, deres �lkny�ede
selskaper og deres respek�ve direktører, styremedlemmer, ansa�e, agenter, e�erfølgere, stedfortredere og lisensgivere fra og
mot alle krav, skader, erstatningskrav, dom, �ldelinger, tap, kostnader og utgi�er (inkludert advokatsalær og eksperthonorar)
fra en tredjepart på grunn av eller oppstå� som følge av eller relatert �l (i) din bruk av eller ak�viteter i forbindelse med
appen; og (ii) ethvert brudd eller påstå� brudd på denne avtalen eller lover, forskri�er eller tredjepartsre�gheter, inkludert
brudd på tredjeparters immaterielle re�gheter av deg eller andre i din husstand eller organisasjon, eller på annen måte i
forbindelse med din eller deres bruk av appen, inkludert uaktsomme handlinger, unnlatelser og forse�lig kri�kkverdig
oppførsel. For brukere i Tyskland: Din re� �l å bevise at det ikke har oppstå� noen skade, påvirkes ikke av det ovennevnte. 

24. Eksportkontroller



Appen er underlagt USAs eksportkontrollbegrensninger, inkludert alle USAs embargoer eller andre føderale regler og
forskri�er som begrenser eksport. Vi vil ikke bevisst gjøre appen �lgjengelig for deg hvis du er, og du bekre�er at du ikke (a)
befinner deg i eller er bosa� eller statsborger i noe land som er gjenstand for den amerikanske regjeringens embargo eller
handelssanksjoner (se h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx for mer
informasjon om sanksjoner i USA); eller (b) på en av den amerikanske regjeringens lister over slu�brukere med restriksjoner
(for eksempel listen for "Spesielt utpekte statsborgere" �lgjengelig på h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx)).

25. Merknader

Varsler gi� under eller i forbindelse med denne avtalen må være skri�lige og levert via forhåndsbetalt post �l Legal
Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, USA. Hvis vi må kontakte deg eller gi deg skri�lig varsel,
vil vi gjøre det via e-post (hvis de�e har bli� gi� �l oss �dligere) eller frankert post �l adressen du oppgir �l oss i forespørselen
om appen.

26. Force majeure

Vi er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for manglende u�ørelse eller forsinkelse i u�ørelsen av noen av våre forpliktelser
i henhold �l denne avtalen som skyldes handlinger eller begivenheter utenfor vår rimelige kontroll, inkludert svikt i offentlige
eller private telene� ("force majeure"). Hvis en intervenerende faktor finner sted som påvirker u�ørelsen av våre forpliktelser
i henhold �l denne avtalen: (i) vil våre forpliktelser under denne avtalen bli opphevet og �den for oppfyllelsen av våre
forpliktelser vil bli forlenget med varigheten av force majeure-hendelsen; og (ii) vi vil bruke rimelige anstrengelser for å finne
en løsning der våre forpliktelser under denne avtalen kan u�øres �l tross for force majeure-hendelsen.

27. Overføring av re�gheter

Vi kan uten di� forutgående skri�lige samtykke overdra, overføre, ersta�e, delegere eller videreformidle alle våre re�gheter
og plikter e�er denne avtalen �l en annen organisasjon, men de�e vil ikke påvirke dine re�gheter eller våre forpliktelser e�er
denne avtalen. Du kan bare overføre dine re�gheter eller plikter e�er denne avtalen �l en annen person hvis det er avtalt
skri�lig med oss.

28. Fraskrivelse

Hvis vi ikke klarer å insistere på at du oppfyller noen av dine forpliktelser e�er denne avtalen, eller hvis vi ikke håndhever våre
re�gheter overfor deg, eller hvis vi bruker for lang �d på de�e, skal ikke det bety at vi har gi� avkall på våre re�gheter
overfor deg eller at du ikke trenger å overholde forpliktelsene dine. Hvis vi gir avkall på et mislighold fra deg, vil vi gjøre det
skri�lig, og det betyr ikke at vi automa�sk gir avkall på eventuelt senere mislighold fra deg.

29. Utskillelse

Hvert av vilkårene i denne avtalen gjelder separat. Hvis en domstol eller kompetent myndighet beslu�er at noen av dem er
ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndheves, forblir de resterende be�ngelsene i full kra� og effekt.

30. Gjeldende lov

VVilkårene i denne avtalen reguleres og tolkes av lovene i staten Illinois i USA, uten hensyn �l valg av lovbestemmelser. Ved en
konflikt mellom lovene, reglene og forskri�er i USA og i andre land, skal USAs lover, regler og forskri�er gjelde i størst mulig
grad. Uavhengig av det ovenstående, ved et slikt brudd eller fare for brudd på forpliktelsene dine kny�et �l konfidensialitet
eller immaterielle eiendeler, skal vi ha krav på rimelig oppreisning, inkludert kontak�orbud, pålegg, naturaloppfyllelse eller
annen oppreisning som kan være �lgjengelig fra en domstol eller kompetent jurisdiksjon. Du samtykker �l at denne avtalen
skal gjelde i sin helhet i staten Illinois, og du samtykker �l at staten og de føderale domstolene i staten Illinois i USA skal være
jurisdiksjon med hensyn �l prosedyrer som oppstår fra denne avtalen eller forholdet mellom partene i denne. Partene er
herved enige om at FNs konvensjon om kontrakter ikke regulerer denne avtalen for internasjonalt salg av varer.

For brukere i EØS, Storbritannia og Sveits: Bortse� fra de�e avsni�et som gjelder for brukere i EØS, Storbritannia og Sveits,
skal ikke avsni� 30 i avtalen gjelde for brukere i EØS, Storbritannia og Sveits, bortse� fra at denne avtalen er gjenstand for FNs
konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer. For slike brukere skal den gjeldende lovgivningen i hjemlandet
gjelde.

For brukere i EØS: Alterna�v tvisteløsning er en prosess der et uavhengig organ vurderer fakta om en tvist og forsøker å løse
det uten at du trenger å gå �l re�en. Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet en klage, kan det være lurt å



kontakte Europakommisjonens pla�orm for tvisteløsning på ne�.

For brukere i Australia: Der det er relevant, skal ingen�ng i avsni� 30 utelukke eller påstå å utelukke anvendelsen av
Compe��on and Consumer Act 2010 (Cth).

For brukere i Algerie: Vi er etablert i delstaten Illinois. Følgelig er loven som regulerer denne avtalen, basert på vår
forbindelse med denne jurisdiksjonen. Selv om denne avtalen er underlagt jurisdiksjonen og verne�nget for delstatlige og
føderale domstoler i delstaten Illinois, skal ingen�ng i denne avtalen påvirke en parts mulighet �l å anlegge eller forsvare
søksmål ved en annen domstol med kompetent jurisdiksjon. 

31. Hele avtalen

Denne avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og oss, og ersta�er og overstyrer all �dligere eller sam�dige kommunikasjon,
avtaler, lø�er, forsikringer, garan�er, frems�llinger, forslag og forståelser mellom oss, enten de er skri�lige eller muntlige,
relatert �l avtalens innhold. Du og vi er enige om at vi ikke vil ha noe botemiddel med hensyn �l u�alelse, frems�lling,
forsikring eller garan� (enten det er gjort uskyldig eller uaktsomt) som ikke er beskrevet i denne avtalen. Hver part er enig i at
den ikke skal ha noe krav for uskyldig eller uaktsom feilak�g frems�lling eller uaktsom feilinformasjon basert på noen u�alelse
i denne avtalen. Ved uoverensstemmelse mellom den engelske versjonen av denne avtalen og avtalen på andre språk, skal
den engelske versjonen være gjeldende. Avsni� 5, 15, 19, 21, 22, 23 og 30 �l 34 skal gjelde e�er oppsigelse av denne avtalen.

32. Vilkår kny�et �l Apple hvis du bruker iOS-versjonen av appen

I �llegg �l de andre vilkårene i denne avtalen, og �l tross for noe i denne avtalen som skulle �lsi det motsa�e, gjelder denne
�lleggsbestemmelsen din bruk av appen som er kompa�bel med iOS-opera�vsystemet �l Apple Inc. ("Apple"). Apple er ikke
part i denne avtalen, og eier ikke og er ikke ansvarlig for appen. Apple gir ingen garan�er for appen, bortse� fra, hvis aktuelt,
for å �lbakebetale kjøpesummen for den. Apple er ikke ansvarlig for vedlikehold eller andre stø�etjenester for appen, og skal
ikke være ansvarlig for andre krav, tap, forpliktelser, skader, kostnader eller utgi�er med hensyn �l appen, inkludert
tredjepartskrav om produktansvar, krav fordi appen ikke er i samsvar med gjeldende juridiske eller forskri�smessige krav, krav
som oppstår under forbrukerbesky�else eller lignende lovgivning, og krav med hensyn �l brudd på åndsverk. Eventuelle
henvendelser eller klager kny�et �l bruken av appen, inkludert spørsmål som gjelder immaterielle re�gheter, må re�es �l
Abbo� i samsvar med kunngjøringsdelen i denne avtalen. Lisensen du �ldeles her, er begrenset �l en ikke-overførbar lisens
for å bruke appen på et Apple-merket produkt med Apples iOS-opera�vsystem og som eies eller kontrolleres av deg, eller som
på andre måter er �lla� av reglene for bruk beskrevet i tjenestevilkårene �l Apples App Store. Du må overholde vilkårene i
enhver tredjepartsavtale som gjelder deg når du bruker appen, for eksempel din trådløse datatjenesteavtale. Apple og
da�erselskapene deres er tredjeparter i denne avtalen, og vil, når du har godta� avtalen, ha re� (og skal anses som å ha
samtykket i den re�en) �l å håndheve denne avtalen mot deg som tredjepart i denne; uavhengig av det forestående skal ikke
Abbo�s re� �l å inngå, oppheve eller avslu�e noen variasjon, fraskrivelse eller oppgjør under denne avtalen være gjenstand
for noen tredjeparts samtykke.

33. Y�erligere juridiske vilkår

a. Denne avtalen er ikke, og skal ikke forstås som noe partnerskap, fellesforetak, anse�elsesforhold, agentur eller
franchiseavtale mellom deg og Abbo�.

b. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen blir funnet å være ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan
håndheves, skal denne bestemmelsen anses som utskillbar fra avtalen, og skal ikke påvirke gyldigheten eller
muligheten �l å håndheve noen av de øvrige bestemmelsene.

c. Du kan ikke �ldele, overføre eller underlisensiere noen av eller alle dine re�gheter eller plikter i henhold �l denne
avtalen uten vårt u�rykkelige skri�lige samtykke.

d. Vi kan �ldele, overføre eller underlisensiere noen av eller alle våre re�gheter eller plikter i henhold �l denne avtalen
uten begrensninger.

e. Ingen avkall fra noen av partene ved brudd eller mislighold i henhold �l denne avtalen vil bli anse� som et avkall på
�dligere eller e�erfølgende brudd eller mislighold.

f. Alle begreper definert i entall skal ha samme betydning når de brukes i flertall, der det er relevant og med mindre
annet er spesifisert. All bruk av ordet "inkludert" eller variasjoner av de�e i denne avtalen skal tolkes som om det
følges av u�rykket "uten begrensninger".

g. Varsler �l deg (inkludert varsler om endringer i denne avtalen) kan gjøres via publisering på appen eller via e-post (i
hvert �lfelle inkludert via lenker), eller via vanlig post. En trykt versjon av denne avtalen og av ethvert varsel gi� i
elektronisk form skal, uten begrensninger, kunne brukes i juridiske prosesser eller forvaltningsprosesser basert på eller



relatert �l denne avtalen i samme grad og under de samme vilkårene som andre forretningsdokumenter og journaler
opprinnelig generert eller lagret i trykt form.

h. Abbo� skal ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse av forpliktelser som følge av årsaker utenfor deres kontroll.

Hvis en kompetent jurisdiksjon bestemmer at den bestemmelse i denne avtalen er lovstridig, skal en slik bestemmelse endres
og tolkes slik at den best mulig oppfyller hensikten med den opprinnelige bestemmelsen i den maksimale utstrekning som
loven �llater, og avtalens øvrige bestemmelser skal fortsa� gjelde i sin helhet.

34. Klikke på "Godta"-knappen

DU ERKJENNER AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN OG FORSTÅR ALLE VILKÅRENE OG SAMTYKKER I Å VÆRE BUNDET AV DEN.

VED Å KLIKKE PÅ "GODTA"-KNAPPEN ELLER VED Å BRUKE ELLER PÅ ANDRE MÅTER ÅPNE APPEN:

GARANTERER DU AT DU ER MYNDIG TIL Å INNGÅ DENNE AVTALEN;

ANGIR DU AT DU HAR SOM INTENSJON AT DIN HANDLING SKAL FUNGERE SOM DIN SIGNATUR I DENNE AVTALEN
OG GI SAMME VIRKNING SOM BRUK AV EN MANUELL SIGNATUR;

DU GARANTERER AT DU, HVIS DU INSTALLERER, BRUKER ELLER PÅ ANDRE MÅTER ÅPNER APPEN PÅ VEGNE AV EN
ANNEN PERSON, HAR JURIDISK MYNDIGHET TIL Å BINDE VEDKOMMENDE TIL DENNE AVTALEN.

HVIS DU ER EN PRIVATPERSON SOM INSTALLERER, BRUKER ELLER PÅ ANDRE MÅTER HAR TILGANG TIL APPEN PÅ
VEGNE AV EN ORGANISASJON, SAMTYKKER DU I DENNE AVTALEN PÅ VEGNE AV BÅDE DEG SELV OG EN SLIK
ORGANISASJON, OG DU FREMSTILLER OG GARANTERER AT DU HAR JURIDISK MYNDIGHET TIL Å BINDE EN SLIK
ORGANISASJON TIL DENNE AVTALEN.

HVIS DU IKKE GODTAR ALLE VILKÅRENE I DENNE AVTALEN, MÅ DU IKKE KLIKKE PÅ GODTA-KNAPPEN OG IKKE BRUKE APPEN.

™ angir et varemerke for Abbo�-konsernet.

‡ angir et varemerke for en tredjepart, som �lhører den respek�ve eieren.

© 2021 Abbo�. Med enere�.

Avtalens slu�.



[1]
(Bluetooth er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.)


