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Abbo� levert de app myMerlin™ ('App'), waarmee gegevens worden verzonden naar het Merlin.net™
pa�ëntverzorgingsnetwerk ('Merlin.net') (gezamenlijk de 'Diensten'), zodat uw arts of kliniek uw hartmonitor op afstand kan
bewaken en u medisch kan behandelen.  Pacese�er, Inc. (een onderdeel van Abbo�) levert Merlin.net.

We stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze Privacykennisgeving en toestemming
('Privacykennisgeving') beschrijven hoe we omgaan met uw persoonsgegevens die nodig zijn voor gebruik van de Diensten en
hoe we uw persoonsgegevens veiligstellen.  We begrijpen dat deze Privacykennisgeving veel informa�e bevat.  We willen u
een kort en eenvoudig toegankelijk overzicht bieden van hoe we uw persoonsgegevens verwerken, beschermen, bewaren,
opslaan en verstrekken. Zie +Informa�e over de Diensten en +Veiligheid van persoonsgegevens hieronder voor meer
informa�e.
 
DIT OVERZICHT IS NIET VOLLEDIG. U DIENT DE RELEVANTE ARTIKELEN VAN DE PRIVACYKENNISGEVING HIERONDER TE
LEZEN ALS U PRECIES WILT WETEN HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

We gebruiken persoonsgegevens wanneer u de App instelt, met inbegrip van uw geboortedatum en het serienummer van het
systeem.  We gebruiken uw e-mailadres of telefoonnummer om uw account te verifiëren wanneer uw hartmonitor wordt
gekoppeld.  Deze App verzendt gegevens van uw systeem naar ons. Indien u contact opneemt met onze klantenservice,
houden we een aparte record bij over uw verzoek om technische ondersteuning.  We gebruiken ook persoonsgegevens die
door uw zorgverstrekker in Merlin.net worden ingevoerd.  Zie +Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en
+Landspecifieke bepalingen hieronder voor meer informa�e.

We gebruiken persoonsgegevens om: (1) Diensten aan u te leveren; (2) te voldoen aan we�elijke verplich�ngen ten aanzien
van onder meer de veiligheid, kwaliteit en verbetering van medische hulpmiddelen; en (3) onderzoek te verrichten nadat de
persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, gepseudonimiseerd en/of samengevoegd zodat u niet aan uw naam kunt worden
herkend.  We verrichten onderzoek om inzicht te verkrijgen in hoe onze producten en diensten worden gebruikt, de
effec�viteit ervan en voor wetenschappelijk onderzoek in de prak�jk.  Zie +Gebruik van uw persoonsgegevens door Abbo�,
+Medische hulpmiddelen en andere we�elijke vereisten, +Onderzoek en +Bewaring van persoonsgegevens hieronder voor
meer informa�e.
 
We beperken streng met wie we uw persoonsgegevens delen en verkopen de gegevens nooit aan derden voor een
commercieel voordeel.  We delen persoonsgegevens wel met onze gelieerde ondernemingen om ondersteuning en
technische hulp te kunnen bieden voor de Diensten, aan wet- en regelgeving te voldoen, onderzoek te verrichten, en
probleemanalysen/-vaststelling en uitgebreidere analysen uit te voeren voor het detecteren van systeemproblemen. Zie
+Verstrekking van persoonsgegevens door ons en +Toegang van Abbo� tot persoonsgegevens �jdens levering van Diensten
aan uw zorgverstrekker hieronder voor meer informa�e.

Als u in uw land bepaalde rechten in verband met uw persoonsgegevens hebt, reageren we op deze verzoeken.  Zie +Hoe u
uw persoonsgegevens kunt inzien en corrigeren en uw rechten hieronder voor meer informa�e.
 
We slaan persoonsgegevens met betrekking tot Diensten op servers in de Verenigde Staten op. Zie +Gegevensopslag en
+Interna�onale overdracht van persoonsgegevens hieronder voor meer informa�e. We adviseren om ook +LANDSPECIFIEKE
BEPALINGEN te raadplegen voor aanvullende bepalingen die van toepassing zijn, a�ankelijk van het land waar u woont.
 
In eerste instan�e kunt u met al uw vragen met betrekking tot Diensten terecht bij uw kliniek.  Uw kliniek is de
'verwerkingsverantwoordelijke' van uw persoonsgegevens wanneer deze u medische zorg biedt.  Wij zijn namens hen de
'verwerker' van uw persoonsgegevens om u en de kliniek Diensten te kunnen leveren.  Neem via e-mail contact met ons op
als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot privacy via privacy@abbo�.com. Als u zich in de Europese Economische
Ruimte bevindt, kunt u contact opnemen met onze Europese func�onaris voor gegevensbescherming of uw lokale
gegevensbeschermingsautoriteit. De contactgegevens van de Europese func�onaris voor gegevensbescherming van Abbo� en
andere contactgegevens zijn beschikbaar op www.EU-DPO.abbo�.com. Zie +Contact hieronder voor meer informa�e.
 
Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze Privacykennisgeving, brengen we u hiervan op de hoogte via e-mail of in de
App, de volgende keer dat u de App gebruikt.  Zie +Wijzigingen in deze Privacykennisgeving hieronder voor meer informa�e.



myMerlin™
PRIVACYKENNISGEVING EN TOESTEMMING

Datum van versie:  april 2021
 

Pacese�er, Inc. (een onderdeel van Abbo�) levert het Merlin.net™ pa�ëntverzorgingsnetwerk ('Merlin.net').  Abbo� levert de
mobiele app myMerlin™ ('App')(gezamenlijk worden Merlin.net en de App aangeduid als de 'Diensten').  Overal in deze
Privacykennisgeving betekenen 'Abbo�', 'we', 'ons', en 'onze' de bedrijvengroep van Abbo�, waarvan het hoofdkantoor is
geves�gd in Abbo� Park, Illinois, Verenigde Staten.

We erkennen hoe belangrijk gegevensbescherming en privacy zijn en stellen alles in het werk om persoonsgegevens te
beschermen, met inbegrip van medische gegevens. In deze Privacykennisgeving wordt beschreven hoe uw persoonsgegevens
door Abbo� worden verzameld en gebruikt wanneer u gebruikmaakt van de Diensten.

Voordat u zich registreert om de App te gebruiken, dient u deze Privacykennisgeving goed door te lezen, aangezien deze van
toepassing is op de verwerking, overdracht en opslag van uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, door
Abbo� en bepaalde gelieerde ondernemingen, zoals hieronder is beschreven. De Privacyverklaring is ook van toepassing op
de verwerking van uw persoonsgegevens door onze gelieerde ondernemingen en door onze verwerkers indien dit vereist is
om een probleem met de Diensten op te lossen via de klantenservice.

Deze Privacykennisgeving is niet van toepassing op persoonsgegevens die door andere gelieerde ondernemingen of
dochterbedrijven van Abbo� of op andere wijze worden verwerkt of verzameld, zoals Abbo�-websites of andere telefonische
Abbo�-klantenservices.  Het gebruik van Merlin.net door uw arts of ander privacybeleid kunnen van toepassing zijn op de
persoonsgegevens die op deze wijzen worden verwerkt of verzameld.
 
Door deze App te registreren en te gebruiken, accepteert u deze Privacykennisgeving. Bovendien:

beves�gt u dat u de we�elijke lee�ijd hebt waarop u deze Privacykennisgeving mag accepteren; en
stemt u namens uzelf of namens iemand anders voor wie u we�elijk bevoegd bent ermee in om deze
Privacykennisgeving juridisch te accepteren.

DOOR DEZE PRIVACYKENNISGEVING EN TOESTEMMING TE ACCEPTEREN OF ERMEE IN TE STEMMEN, ERKENT U
NADRUKKELIJK DAT UW GEBRUIK VAN DEZE APP EN DE DIENSTEN ONDER DEZE PRIVACYKENNISGEVING VALLEN EN DAT
DAARBIJ PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN MEDISCHE GEGEVENS, WORDEN VERWERKT EN OVERGEDRAGEN
ZOALS BESCHREVEN IN DEZE PRIVACYKENNISGEVING.
 
INDIEN DIT WETTELIJK VERPLICHT IS IN HET LAND WAAR U WOONT, BETEKENT EEN KLIK OP 'ACCEPTEREN' OF
'INSTEMMEN' DAT U NADRUKKELIJK TOESTEMMING GEEFT VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS, MET
INBEGRIP VAN MEDISCHE GEGEVENS EN VOOR HET OVERDRAGEN VAN UW (PERSOONS)GEGEVENS NAAR DE SERVERS VAN
ABBOTT, DIE ZICH IN DE VERENIGDE STATEN BEVINDEN.
 
U VERLEENT UW TOESTEMMING UIT VRIJE WIL EN ERKENT DAT U OP GENERLEI WIJZE WETTELIJK VERPLICHT BENT OM
PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN AAN ABBOTT.
 
+Over ons

Abbo� is de fabrikant van de App, Confirm Rx™ injecteerbare hartmonitor ('ICM') en Jot Dx™ ICM.

Pacese�er, Inc. (een gelieerde onderneming van St. Jude Medical, LLC en een volledige dochteronderneming van Abbo�
Laboratories), geves�gd te 15900 Valley View Court, Sylmar, Californië 91342, Verenigde staten, is de leverancier van
Merlin.net.

Uw zorgverstrekker is een verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens om u medische zorg te kunnen bieden.
Uw zorgverstrekker is verantwoordelijk voor hoe dergelijke gegevens worden verwerkt en ziet erop toe dat via de Diensten
verzonden gegevens voldoen aan toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. De verwijzing naar
'verwerkingsverantwoordelijke' is gebaseerd op de defini�e in de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy van de
EER, het VK en Zwitserland en hee� dezelfde betekenis als soortgelijke termen in de wetgeving inzake gegevensbescherming
en privacy in het land waar u woont, indien van toepassing.



Abbo� is een verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens wanneer we persoonsgegevens gebruiken om: (1)
Diensten aan u te leveren; (2) te voldoen aan we�elijke verplich�ngen ten aanzien van onder meer de veiligheid, kwaliteit en
verbetering van medische hulpmiddelen; en (3) onderzoek te verrichten met betrekking tot de Diensten. Zie +Gebruik van uw
persoonsgegevens door Abbo� voor meer informa�e.

+Over de Diensten

Merlin.net is een systeem voor zorg op afstand waarin gegevens worden opgeslagen die vanaf uw ICM via de Diensten
worden verzonden.

Via de Diensten kunnen via uw ICM verzamelde gegevens snel en automa�sch via de App worden overgebracht en geüpload
naar de veilige privédatabase van Abbo�. Via Merlin.net kan uw zorgverstrekker het zien als uw hart anders gaat kloppen.  De
App zendt op basis van de door uw zorgverstrekker ingestelde instellingen uw hartgegevens naar het de kliniek.  De Diensten
helpen uw zorgververstrekker bij de bewaking van het ritme van uw hart en de aanpassing van uw behandeling zonder dat u
daarvoor zelf naar de kliniek hoe� te komen.

Uw mobiele apparaat dient al�jd met WiFi of met mobiele gegevens verbonden te zijn. Daarnaast dient u de App te
gebruiken, zodat de hartgegevens op afstand door uw zorgverstrekker kunnen worden bewaakt.  Uw zorgverstrekker dient u
te registeren op Merlin.net voordat u gebruik kunt maken van de Diensten.  Nadat u uw geboortedatum en het serienummer
van uw ICM in de App hebt ingevoerd, hebt u mogelijk een ac�veringscode nodig. U kunt ervoor kiezen om deze naar u te

laten sturen.  Nadat u de ac�veringscode in de App hebt ingevoerd, moet u ervoor zorgen dat u de draadloze Bluetooth®
[1]

-
technologie 'AAN' laat staan, zodat uw ICM verbinding kan maken met de App.  Laat 'Meldingen' op 'AAN' staan, zodat u
status-updates en herinneringen ontvangt. U ontvangt een melding in de App wanneer de instelling is voltooid.

De App maakt om de zoveel �jd verbinding met uw ICM en verstuurt gegevens over de presta�es van de ICM.  De App draagt
ook gegevens over het ritme van uw hart over aan uw zorgverstrekker, die meldingen en updates kan ontvangen en zich bij
Merlin.net kan aanmelden om het ritme van uw hart te bewaken.  

+Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

De volgende categorieën van uw persoonsgegevens worden verwerkt wanneer u de App gebruikt:

het serienummer van uw ICM en uw geboortedatum;

uw e-mailadres en/of telefoonnummer, zodat we u een ac�veringscode kunnen sturen;

informa�e over dag, maand en �jd wordt vanuit uw ICM naar Merlin.net verzonden.

Informa�e over de naam en het modelnummer van uw ICM;

periodieke rapporten met informa�e over de interac�e tussen uw ICM en de App en over de interac�e tussen de App
en de servers van Abbo� sinds het vorige rapport;

informa�e over de App-presta�es, met inbegrip van crashrapporten; en

periodieke rapporten van het logboek dat de App-ac�viteit sinds het vorige onderhoudsrapport registreert.

De App is gekoppeld aan en verzendt gegevens vanaf uw ICM naar Merlin.net. De Diensten met betrekking tot Merlin.net
maken gebruik van aanvullende persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, die uw zorgverstrekker invoert
wanneer deze een Merlin.net-profiel voor u maakt. Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw telefoonnummer of e-
mailadres, het model en serienummer van uw ICM en andere op�onele velden, waaronder uw gender, etnische a�omst,
voorkeurstaal, medische opmerkingen en de werking van uw ICM, datums van behandelingen en gegevensoverdrachten,
informa�e over uw toestand, een door de kliniek toegewezen pa�ëntnummer en andere iden�ficerende pa�ëntgegevens. Uw
zorgverstrekker kan mogelijk voor u ook de gegevens van een contactpersoon bij noodgevallen invoeren. Abbo� zal deze
persoonsgegevens mogelijk moeten inzien ter ondersteuning en onderhoud van de Diensten.
 
+Gebruik van uw gegevens door uw zorgverstrekker

Uw zorgverstrekker verzamelt uw persoonsgegevens als onderdeel van uw medische behandeling en voert uw gegevens in
Merlin.net in. Uw zorgverstrekker gebruikt de Diensten om uw ICM en hartritme te kunnen bewaken.
 
Uw zorgverstrekker of de kliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:



om medische zorg te verlenen, met inbegrip van doorlopende medische behandeling, door uw ICM en hartritme te
bewaken zodat uw zorgverlener u medische zorg kan bieden;

om Abbo� toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens teneinde technische ondersteuning voor de Diensten te
bieden, met inbegrip van technische en klinische ondersteuning, zoals hulp met het oplossen van 'bugs', het uitvoeren
van upgrades, het oplossen van problemen met de Diensten of het interpreteren van gegevens; en

waar anderszins we�elijk vereist.

+Toegang van Abbo� tot persoonsgegevens �jdens de levering van Diensten aan uw zorgverstrekker

We verwerken uw persoonsgegevens als verwerker namens uw zorgververstrekker of de kliniek.  Deze verwerking vindt plaats
in opdracht van uw zorgversterkker of de kliniek en houdt verband met de volgende doeleinden:

het leveren van Diensten aan uw zorgverstrekker zodat deze uw ICM, hartritme en symptomen kan bewaken;

het bieden van technische en klinische ondersteuning aan uw zorgverstrekker, zoals hulp bij het oplossen van 'bugs',
het uitvoeren van upgrades en het oplossen van problemen; of

indien toegestaan door uw zorgverstrekker, het verkrijgen van toegang tot uw medische gegevens om uw
zorgverstrekker te helpen met het interpreteren van de vanaf uw ICM verzonden gegevens.

A�ankelijk van uw loca�e kunnen we mogelijk ondersteunende diensten leveren aan uw zorgververstrekker of de kliniek
vanuit loca�es in: Zweden; elders in Europa, met name indien we ac�ef zijn in het land waar u woont, of vanuit onze overige
ondersteuningscentra in de Verenigde Staten en Maleisië. We kunnen mogelijk ook andere derden inschakelen om technische
of klinische ondersteuning te bieden aan uw zorgververstrekker en de kliniek.  Indien we derden inschakelen om
ondersteunende Diensten aan uw zorgververstrekker of de kliniek te bieden, implementeren we afdoende maatregelen om
de vertrouwelijkheid, integriteit en veiligheid van uw persoonsgegevens te beschermen.
 
De verwijzing naar 'verwerker' is gebaseerd op de defini�e in de wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy van de
EER, het VK en Zwitserland en hee� dezelfde betekenis als soortgelijke termen in de wetgeving inzake gegevensbescherming
en privacy in het land waar u woont, indien van toepassing.
 
+Gebruik van uw persoonsgegevens door Abbo�
 
Abbo� verwerkt uw persoonsgegevens, met inbegrip van uw medische persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijke:

om u de Diensten te leveren in overeenstemming met de Gebruiksrechtovereenkomst van de App;

om uw contactmomenten met Abbo� bij te houden wanneer u met betrekking tot de Diensten rechtstreeks met
Abbo� contact opneemt;

om de Diensten te leveren aan uw zorgverstrekker of de kliniek, met inbegrip van klantondersteuning met betrekking
tot uw ICM;

waar vereist volgens wetgeving inzake het gebruik en de classifica�e van medische hulpmiddelen, met inbegrip van
het toezicht op medische hulpmiddelen na het in de handel brengen, kwaliteitsbeheer waaronder
productontwikkeling en -verbetering, veiligheid, presta�es en vigilan�e;

waar nodig om juridische vorderingen vast te stellen, in te dienen of te weerleggen; en

zoals anderszins we�elijk verplicht is.

Wanneer uw zorgverstrekker een pa�ëntprofiel in Merlin.net voor u aanmaakt, en indien dit we�elijk verplicht is, hebt u
Abbo� nadrukkelijk toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te anonimiseren, te pseudonimiseren en/of samen te
voegen ten behoeve van onderzoek. Zie het gedeelte +Onderzoek voor meer informa�e.
 
De verwijzing naar 'verwerkingsverantwoordelijke' is gebaseerd op de defini�e in de wetgeving inzake gegevensbescherming
en privacy van de EER, het VK en Zwitserland en hee� dezelfde betekenis als soortgelijke termen in de wetgeving inzake
gegevensbescherming en privacy in het land waar u woont, indien van toepassing.

+Gegevensopslag

Wij ontvangen gegevens die door de App en de ICM verzonden zijn en slaan deze vervolgens op de servers van Merlin.net in
de Verenigde Staten op.  Wanneer uw persoonsgegevens worden gehost in een ander land dan het land waar u woont,



kunnen ze vallen onder de wetgeving in het land waar ze worden gehost. Deze wetgeving verschilt mogelijk van de wetgeving
in het land waar u woont. We hebben passende beveiligingsmaatregelen en -controles geïmplementeerd om uw
persoonsgegevens te beschermen. Hoewel de Verenigde Staten wetgeving inzake medische gegevens van pa�ënten hee�,
verschilt deze wetgeving mogelijk van de wetgeving inzake privacy of gegevensbescherming in het land waar u woont.

Zie ook +Beveiliging van persoonsgegevens en +Interna�onale overdracht van persoonsgegevens.

+ Medische hulpmiddelen en andere we�elijke vereisten

Abbo� kan persoonsgegevens gebruiken waar dit we�elijk verplicht is. Waar mogelijk zullen we gegevens anonimiseren,
pseudonimiseren en/of samenvoegen om te voldoen aan onze we�elijke verplich�ngen als fabrikant van medische
hulpmiddelen. Deze gegevens worden veilig opgeslagen door Abbo� en worden niet gebruikt om u persoonlijk te
iden�ficeren op basis van uw naam of e-mailadres, behalve als we we�elijk verplicht zijn om deze gegevens op te nemen.
Indien dit gebruik van persoonsgegevens we�elijk verplicht is, hebben we geen toestemming nodig.
 
Abbo� gebruikt deze gegevens voor de volgende we�elijke vereisten:

om de doorlopende veiligheid van een ICM en toekoms�ge ontwikkeling te waarborgen;

om de kwaliteit, veiligheid en effec�viteit van medische hulpmiddelen en systemen te bewaken en verbeteren;

om te valideren en om Merlin.net en/of gerelateerde mobiele apps te beschermen en beveiligen;

om bredere analysen uit te voeren zodat systeemproblemen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid
kunnen worden gedetecteerd.

om medische hulpmiddelen te onderzoeken, te ontwikkelen en te testen, met inbegrip van nieuwe en bestaande
op�es en func�es, en om Merlin.net en/of gerelateerde mobiele apps te testen en verbeteren voor
productontwikkeling; en

indien er andere we�elijke verplich�ngen gelden, zoals het reageren op verzoeken van bevoegde toezichthouders,
wetshandhavingsorganen en overheidsinstellingen, het aanpakken van kwes�es in verband met landsveiligheid of
epidemieën, juridische procedures, gerechtelijke uitspraken, verzoeken van de overheid of rechtszaken tegen ons, het
beschermen van de veiligheid, rechten of eigendommen van onze klanten, het publiek, Abbo� of anderen en het
uitvoeren, vaststellen en beschermen van de we�elijke rechten van Abbo� of indien we van mening zijn dat dit nodig
is om illegale ac�viteiten, vermoedelijke fraude, situa�es waarin iemands veiligheid wordt bedreigd, schendingen van
deze Privacykennisgeving of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn, te onderzoeken.

 
We gebruiken de termen 'anonimiseren' en 'pseudonimiseren' door elkaar. In de Amerikaanse Health Insurance Portability
and Accountability Act (Wet betreffende overdraagbaarheid en verantwoording ziektekostenverzekeringen, HIPAA) worden
geanonimiseerde gegevens beschreven als gegevens waarbij 'er redelijkerwijs van kan worden uitgegaan dat de gegevens niet
kunnen worden gebruikt om een persoon te iden�ficeren'. In de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
(2016/679) (AVG) wordt 'pseudonimisering' gedefinieerd als 'het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de
persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens
worden gebruikt'. Geanonimiseerde gegevens zijn gegevens die geen verband houden met een persoon en waarmee een
persoon niet kan worden geïden�ficeerd. Dit soort gegevens valt meestal niet onder de wetgeving inzake
gegevensbescherming en privacy.
 
Zie +Europese Economische Ruimte, VK, Kaaimaneilanden, Zwitserland en Thailand hieronder voor meer informa�e over de
AVG.

+Onderzoek
Indien dit we�elijk verplicht is, hee� uw zorgverstrekker uw nadrukkelijke toestemming verkregen om uw persoonsgegevens
door ons te laten anonimiseren, pseudonimiseren en/of samenvoegen voor beperkte onderzoeksdoeleinden. 

Een gegevensset voor onderzoeksdoeleinden bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. We nemen stappen
om redelijkerwijs te voorkomen dat u persoonlijk kunt worden geïden�ficeerd aan de hand van geanonimiseerde of
gepseudonimiseerde gegevens. Gegevens die in onderzoeken kunnen worden gebruikt, zijn het model en serienummer van
de ICM, intervallen tussen implanta�edatum en verdere bezoekdatums, de implanta�edatum en demografische gegevens,
zoals het land waar u woont en uw lee�ijd.

We verrichten onderzoek met deze geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens of met samengevoegde, sta�s�sche
en/of geanonimiseerde gegevens:



om de kwaliteit, veiligheid en effec�viteit van onze medische en hartsystemen te verbeteren en om een innova�eve,
effec�eve behandeling van hartaandoeningen te ontwikkelen in het belang van de volksgezondheid;

om onderzoek te verrichten voor sta�s�sche doeleinden en analysen en gegevens te verstrekken aan externe
onderzoekers, zorginstellingen, medisch personeel of autoriteiten voor de volksgezondheid;

om te beoordelen hoe effec�ef de Diensten zijn en hoe ze worden geleverd en gebruikt;

om de func�es en upgrades van de Diensten te valideren, met inbegrip van bewaking en verbetering van de veiligheid
en bescherming van deze Diensten;

om medische hulpmiddelen te kunnen onderzoeken, ontwikkelen en testen, met inbegrip van nieuwe en bestaande
op�es en func�es, en om de Diensten en onze medische hulpmiddelen te kunnen testen en verbeteren voor
productontwikkeling, gegevensanalysen en sta�s�sche en enquêtegerelateerde doeleinden; en

voor het algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, bijvoorbeeld wanneer de Diensten en medische
hulpmiddelen worden vergoed of anderszins in aanmerking komen voor sociale zekerheid, verzekering of
overheidssubsidies.

Indien u ooit wordt gevraagd om deel te nemen aan klinisch onderzoek, wordt u gevraagd om voorafgaand aan dit onderzoek
apart geïnformeerde toestemming te verlenen aan de onderzoeksloca�e wanneer dit we�elijk verplicht is. Uw deelname is
vrijwillig.  Het onderzoek in dit gedeelte hee� geen betrekking op deelname aan een klinisch onderzoek.

Zie +Europese Economische Ruimte, VK, Kaaimaneilanden, Zwitserland en Thailand hieronder voor meer informa�e over de
AVG.

+Bewaring van persoonsgegevens

Via uw ICM verzamelde gegevens blijven maximaal zeven (7) jaar bewaard vanaf de datum van de recentste transmissie (dus
de datum waarop u uw ICM en/of de App voor het laatst hebt gebruikt), tenzij een andere we�elijke termijn verplicht is.

Het gedeelte +Uw gegevens van Merlin.net verwijderen legt uit hoe u uw zorgverstrekker of de kliniek kunt instrueren uw
gegevens van het Merlin.net pa�ëntverzorgingsnetwerk te verwijderen.

+Verstrekking van persoonsgegevens door ons

We kunnen uw persoonsgegevens als volgt delen:

We delen persoonsgegevens met derde leveranciers alleen om de Diensten te leveren, te onderhouden, te hosten en
te ondersteunen. Zo kunnen we bijvoorbeeld uw persoonsgegevens verstrekken aan externe leveranciers om ons te
helpen bij de levering van de Diensten. Ze zijn dan verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en te
beveiligen en om uw persoonsgegevens zo min mogelijk te gebruiken.

Abbo� maakt waar mogelijk gebruik van externe dienstverleners om systeemfouten te rapporteren, zodat we onze
diensten kunnen ondersteunen en verbeteren. In zulke gevallen worden uw persoonsgegevens niet gebruikt in de
gegevens die naar dergelijke derden worden gestuurd.

Bij Android moet toestemming voor loca�ediensten worden gegeven om apps te koppelen met Bluetooth®1-
apparaten. De loca�ediensten van Google beva�en func�es waarmee de exacte loca�egegevens van een gebruiker
worden verzameld, met inbegrip van gps-signalen, apparaatsensoren, wifi-toegangspunten en ID's van zendmasten.
Deze gegevens worden door Google verzameld indien een gebruiker toegang verleent tot zijn of haar loca�e.  Meer
informa�e over de privacyprak�jken van Google in verband met deze gegevens vindt u op de ondersteuningswebsite
van Android. We gebruiken geen persoonsgegevens van u die zijn afgeleid van Google-loca�egegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of in licen�e gegeven aan derden, behalve in verband met de
verkoop, fusie of overdracht van een productlijn of divisie, zodat de koper u de Diensten kan blijven leveren. Ter
voorkoming van twijfel: we verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

We kunnen geanonimiseerde, gepseudonimiseerde en/of samengevoegde gegevens delen met onze gelieerde
ondernemingen, uw zorgverstrekker of de kliniek, externe onderzoekers en na�onale zorginstellingen of verzekeraars
om de effec�viteit van de Diensten aan te tonen of zoals vereist voor medische vergoeding. Deze gegevens worden
niet gebruikt om u persoonlijk te iden�ficeren.

We behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens te verstrekken teneinde te reageren op geautoriseerde
informa�everzoeken van overheidsinstellingen, in verband met op situa�es rond na�onale veiligheid of wanneer dit
anderszins we�elijk verplicht is. Waar dit we�elijk is toegestaan of verplicht is, kunnen we bovendien mogelijk de via u
verzamelde gegevens verstrekken indien dit volgens ons noodzakelijk is om illegale ac�viteiten, vermoedelijke fraude,



poten�ële bedreigingen van iemands veiligheid of schendingen van deze Privacykennisgeving te onderzoeken, te
voorkomen of hiertegen ac�e te ondernemen of als bewijs in een rechtszaak waarbij we betrokken zijn. Uw
persoonsgegevens kunnen onder buitenlandse wetgeving vallen en ze kunnen worden ingezien door buitenlandse
overheden, rechtbanken, wetshandhavingsdiensten en toezichthouders.

+Beveiliging van persoonsgegevens

Abbo� hee� passende beveiligingsmaatregelen binnen de Diensten getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
onbedoelde of onwe�ge vernie�ging, onbedoeld verlies en onbedoelde aanpassing, verstrekking of toegang.

Via uw ICM ontvangen gegevens worden versleuteld voorafgaand aan de verzending zodat ze veilig en vertrouwelijk blijven.
De Diensten zijn voorzien van diverse beveiligingsmaatregelen om uw pa�ëntprofiel beter te beschermen en ongeoorloofde
toegang tot of verstrekking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Alleen personen die toestemming hebben van uw
zorgverstrekker of de kliniek, waaronder bevoegde medewerkers, hebben toegang tot uw pa�ëntprofiel en alleen via unieke
ID's en wachtwoorden. Abbo� hee� diverse beveiligings- en toegangsmaatregelen geïmplementeerd zodat alleen
geautoriseerde personen binnen Abbo� toegang hebben tot gepseudonimiseerde, samengevoegde en geanonimiseerde
gegevens.

We gebruiken draadloze Bluetooth®1-technologie van 4.0 of hoger om verschillende persoonsgegevenssets tussen medische
hulpmiddelen en iOS- of Android-apparaten te verzenden. Meetgegevens van uw ICM worden verzonden via Bluetooth-
technologie.

Diensten zijn mogelijk niet beschikbaar op het moment van rou�nema�g onderhoud.

+Interna�onale overdracht van persoonsgegevens

Via de Diensten verzonden gegevens worden naar de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen. De Amerikaanse
wetgeving inzake gegevensbescherming biedt mogelijk niet dezelfde bescherming van persoonsgegevens als in de Europese
Unie, het VK, Zwitserland of het land waar u woont.  Uw persoonsgegevens worden op basis van modelcontractbepalingen
van de EU en Zwitserland overgedragen.  U gee� ook nadrukkelijke toestemming dat uw persoonsgegevens aan de servers
van Abbo� in de Verenigde Staten worden overgedragen.

Indien u rechtstreeks contact met ons opneemt en om technische ondersteuning verzoekt, kunnen uw persoonsgegevens
(met inbegrip van medische gegevens) worden ingezien door onze Remote Care-teams in de VS, de Europese Unie of
Maleisië. (Overdracht naar Maleisië is niet van toepassing op ingezetenen van de Europese Unie, het VK of Zwitserland.) 
Bedrijfsinterne gegevensoverdrachten van Abbo� vallen onder een overeenkomst inzake gegevensoverdracht die voldoende
waarborgen biedt.
 
DOOR DEZE APP TE GEBRUIKEN EN DEZE PRIVACYKENNISGEVING EN TOESTEMMING TE ERKENNEN, INFORMEREN WE U
OVER DEZE OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DE VERENIGDE STATEN, ZWEDEN EN/OF MALEISIË.
(OVERDRACHT NAAR MALEISIË IS NIET VAN TOEPASSING OP INGEZETENEN VAN DE EUROPESE UNIE, HET VK OF
ZWITSERLAND.) BOVENDIEN ERKENT U DAT UW PERSOONSGEGEVENS, MET INBEGRIP VAN MEDISCHE GEGEVENS, IN
UITZONDERLIJKE GEVALLEN MOGELIJK MOETEN WORDEN INGEZIEN OM TE REAGEREN OP ONDERSTEUNINGSVERZOEKEN
VAN U OF UW ARTS. DEZE LANDEN BIEDEN MOGELIJK NIET HETZELFDE BESCHERMINGSNIVEAU VOOR UW
PERSOONSGEGEVENS ALS DE WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING OF PRIVACY IN HET LAND WAAR U WOONT.
 
+Hoe Abbo� marke�ng- en ander materiaal verzendt

We sturen u niet bewust adverten�e- of marke�nginforma�e, tenzij u zich hebt aangemeld voor de ontvangst van dergelijke
soorten berichten van ons in verband met onze overige producten en diensten.  
 
Abbo� en gelieerde bedrijven of licen�egevers sturen niet bewust adverten�e- of marke�nginforma�e naar kinderen.
 
We verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden voor direct marke�ng.
 
We kunnen u informa�e (maar geen marke�nginforma�e) over benodigde updates van de App en Diensten of problemen in
verband met productveiligheid sturen.
 
+Hoe Abbo� de privacy van kinderen beschermt



Kinderen kunnen door een zorgverstrekker of kliniek op Merlin.net worden ingeschreven. Een ouder/voogd kan te allen �jde
de verzameling van de persoonsgegevens van een kind stopze�en, met inbegrip van medische gegevens, door contact op te
nemen met de zorgverstrekker of de kliniek en het account te laten verwijderen. Met deze ac�e wordt het Merlin.net-account
van het kind verwijderd, maar we bewaren samengevoegde en geanonimiseerde gegevens en zijn we mogelijk we�elijk
verplicht om bepaalde persoonsgegevens te behouden.

+Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien en corrigeren en uw rechten

Indien u rechten inzake gegevensbescherming of privacy wilt uitoefenen, dient u in eerste instan�e contact op te nemen met
uw zorgverstrekker of de kliniek. We kunnen geüploade meetgegevens van uw ICM niet corrigeren of aanpassen.

A�ankelijk van het land waar u woont, hebt u mogelijk het recht om: (a) de door ons over u opgeslagen persoonsgegevens in
te zien; (b) door ons over u opgeslagen onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren; (c) door ons over u opgeslagen
persoonsgegevens te verwijderen; (d) de verwerking van door ons over u opgeslagen persoonsgegevens te beperken; (e)
bezwaar te maken tegen de verwerking van door ons over u opgeslagen persoonsgegevens; en/of (f) door u aan ons
verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, veelgebruikte machineleesbare indeling of over te laten
brengen naar een andere onderneming. Abbo� is niet we�elijk verplicht om systemen die technisch compa�bel zijn met
systemen van andere ondernemingen, in te voeren of te onderhouden. Mogelijk kan Abbo� uw persoonsgegevens niet
rechtstreeks overbrengen naar een andere onderneming.

Kinderen hebben mogelijk ook het recht om de over hen opgeslagen persoonsgegevens in te zien. Indien een ouder/voogd
verzoekt om toegang tot de persoonsgegevens van een kind, kunnen we de ouder/voogd van het kind rechtstreeks
antwoorden of adviseren om contact op te nemen met de arts of de kliniek van het kind. We proberen al�jd de iden�teit te
verifiëren van personen die inzicht wensen in de gegevens van een kind, ongeacht of het kind zelf of een ouder/voogd dit
verzoek indient.

Indien u een verzoek wilt indienen om deze rechten uit te oefenen, kunt u in eerste instan�e contact opnemen met uw
zorgverstrekker of de kliniek als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens voor de levering van medische
zorg. U kunt via de methoden in het gedeelte +Contact opnemen contact met ons opnemen indien wij de
verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens zijn.

+Uw gegevens van Merlin.net verwijderen

Als u een ICM-implantaat hebt, kan uw zorgverstrekker deze alleen via Merlin.net bewaken. Als u er dus voor kiest om u niet
bij Merlin.net te registreren, kan dit uw zorgverstrekker beperken in het bewaken van uw condi�e en hee� dit mogelijk
invloed op de mogelijkheid u te behandelen.
 
Indien u uw gegevens van Merlin.net wilt laten verwijderen kunt u contact opnemen met uw zorgverstrekker of de kliniek. Als
u uw gegevens van Merlin.net wilt laten verwijderen maar nog wel uw ICM hebt, kan uw zorgverstrekker niet op afstand uw
hartritme bewaken. Houd er rekening mee dat als uw zorgverstrekker of de kliniek uw gegevens van Merlin.net verwijdert, we
samengevoegde en geanonimiseerde gegevens bewaren en we mogelijk we�elijk verplicht zijn om bepaalde
persoonsgegevens te behouden.

+Contact opnemen

Neem rechtstreeks contact op met uw zorgverstrekker of de kliniek als u vragen, zorgen of klachten hebt met betrekking tot
het verwerken van uw persoonsgegevens voor medische zorg of als u uw rechten omtrent gegevensbescherming wilt
uitoefenen. 
 
Indien u vragen, opmerkingen of klachten over onze privacyprak�jken hebt, kunt u contact met ons opnemen door op een
van onze websites op de koppeling 'Contact Us' (Neem contact met ons op) te klikken of een e-mail naar
cnprivacy@abbo�.com te sturen. U kunt ook schrijven naar:
 
T.a.v.:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, VS
 
Raadpleeg hieronder uw regionale gedeelte voor aanvullende contactgegevens als u in de EER, het VK en Zwitserland woont.
 
Voor gebruikers in Brazilië: Indien u vragen, opmerkingen of klachten over ons privacybeleid hebt, of als u uw rechten zoals
beschreven in het gedeelte +Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien en corrigeren en uw rechten wilt uitoefenen, kunt u
contact met ons opnemen door op een van onze websites op de koppeling 'Contact Us' (Neem contact met ons op) te klikken



of een e-mail naar onze lokale func�onaris voor gegevensbescherming, Juliana Ruggiero te sturen via
privacybrasil@abbo�.com. U kunt ook schrijven naar:
 
T.a.v.: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Vermeld het e-mailadres waarmee u zich voor deze App hebt geregistreerd en licht uw verzoek uitgebreid toe in alle
berichtgeving aan ons.
 
+Wijzigingen in deze Privacykennisgeving

Deze Privacykennisgeving wordt regelma�g beoordeeld. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in onze
privacyprak�jken, worden deze wijzigingen weergegeven in een bijgewerkte versie van deze Privacykennisgeving. U wordt via
e-mail of bij uw eerstvolgende gebruik van de App op de hoogte gesteld van updates van deze Privacykennisgeving.

Onverminderd uw rechten onder toepasselijke wetgeving behouden we ons het recht voor om deze Privacyverklaring zonder
voorafgaande kennisgeving bij te werken en aan te passen met het oog op technologische vooruitgang, we�elijke en
juridische wijzigingen, en bedrijfsprak�jken voor zover hiermee de privacyprak�jken in deze Privacyverklaring niet worden
gewijzigd.

+LANDSPECIFIEKE BEPALINGEN

+VS

Abbo� opereert als zakenpartner van uw zorgverstrekker om u deze App ter beschikking te stellen conform de Health
Insurance Portability and Accountability Act (Wet betreffende overdraagbaarheid en verantwoording
ziektekostenverzekeringen) en de uitvoeringsbepalingen hiervan (gezamenlijk 'HIPAA'). Dientengevolge vallen via deze App
verzamelde persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, onder de HIPAA. We kunnen uw persoonsgegevens
mogelijk gebruiken en verstrekken conform onze verplich�ngen als zakenpartner en zoals beschreven in deze
Privacykennisgeving en toestemming.

+Californië

Volgens ar�kel 1798.83 van de California Civil Code mogen ingezetenen van de staat Californië bepaalde bedrijven met wie de
ingezetene van Californië een geves�gde zakenrela�e hee�, verzoeken om een lijst met alle derden waaraan het bedrijf in het
direct voorafgaande kalenderjaar bepaalde persoonlijk herleidbare gegevens verstrekt hee� voor marke�ngdoeleinden.
Abbo� is slechts verplicht om eenmaal per kalenderjaar te reageren op het verzoek van een klant. Indien u een dergelijk
verzoek wilt indienen, kunt u een brief sturen naar Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117. 
Vermeld in uw verzoek dat u een ingezetene van Californië bent en verstrek een recent adres in Californië voor ons antwoord.
Niet alle gegevens vallen onder de vereisten van de privacyrechten in Californië en we laten in ons antwoord alleen weten
welke gegevens zijn gedeeld.
 
Indien u vragen hebt over de naleving van de California Consumer Privacy Act (Consumentenprivacywet van Californië, CCPA)
door Abbo� en over uw rechten uit hoofde van de CCPA, kunt u naar h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html gaan.
 
+Argen�nië

Het Agencia de Acceso a la Información Pública hee� in de hoedanigheid van toezichthouder voor wet nr. 25.326 de
bevoegdheid over alle aan�jgingen en klachten van personen bij wie inbreuk op rechten is gemaakt volgens toepasselijke
regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.
 
+Australië

Indien u een klacht wilt indienen over een schending van de privacywet, de Australian Privacy Principle ('APP') of een
privacycode die op ons van toepassing is of indien u vragen of zorgen hebt over onze Privacykennisgeving of de manier
waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande gegevens waarna wij de
redelijke stappen ondernemen om dit te onderzoeken en u te beantwoorden.



Indien u na dit proces niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u een klacht indienen bij het bureau van de Informa�on
Commissioner. Voor de relevante klachtenformulieren kunt u naar h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints gaan of
contact opnemen met het bureau van de Informa�on Commissioner. Het is onwaarschijnlijk dat we uw persoonsgegevens
verstrekken buiten Australië, behalve zoals is toegestaan volgens de Privacy Act 1988 (Cth) en tenzij we u anderszins
schri�elijk laten weten. We kunnen uw persoonsgegevens overbrengen naar de Verenigde Staten. U stemt in met deze
verstrekking en gaat ermee akkoord dat door deze instemming het Australian Privacy Principle 8.1 niet langer van toepassing
is. We zijn niet verplicht om redelijke stappen te ondernemen teneinde te controleren of de buitenlandse ontvanger zich
houdt aan de APP's in verband met deze gegevens.
 
+Brazilië

Als wijzigingen aan deze Privacykennisgeving het verkrijgen van nieuwe toestemming nodig maken, nemen we contact op via
de door u opgegeven contactgegevens.
 
Toestemming: U moet Abbo� toestemming verlenen om persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid te verwerken
om gebruik te kunnen maken van de Apps. U kunt uw toestemming te allen �jde intrekken door contact met ons op te
nemen via privacy@abbo�.com.
 
Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Abbo� verwerkt uw gegevens op basis van de volgende
rechtsgrondslag, zoals voorgeschreven in de Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Toestemming voor het verwerken van medische gegevens als u een account aanmaakt voor de App, zodat gegevens
met betrekking tot de Diensten kunnen worden opgeslagen;

Indien nodig, toestemming voor het verwerken van medische gegevens als u contact met ons opneemt, zodat we uw
vragen of uw verzoek voor ondersteuning kunnen beantwoorden, zoals bij het oplossen van presta�eproblemen of als
we uw gegevens moeten delen met onze externe verwerker(s) om serviceproblemen op te lossen.

Indien nodig, toestemming wanneer u uw gegevens (met inbegrip van medische gegevens) omtrent het vaststellen of
oplossen van problemen via de App vanuit uw mobiele apparaat met ons deelt, zodat we uw verzoek tot
ondersteuning kunnen beantwoorden en presta�eproblemen kunnen vaststellen en oplossen.

Toestemming als u uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, met onze externe partners deelt.

De legi�eme zakelijke belangen van Abbo� en toestemming wanneer we gegevens anonimiseren, pseudonimiseren
en/of samenvoegen om beter te begrijpen hoe u interac�e hebt met onze Diensten en deze gebruikt.

Uw rechten: Indien u uw rechten zoals uiteengezet in het gedeelte +Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien en corrigeren
en uw rechten wilt uitoefenen en per e-mail contact met ons opneemt, vragen we u vriendelijk dit te vermelden in de
onderwerpregel van de e-mail (bijvoorbeeld 'Verzoek om correc�e' of 'Verzoek om toegang' of een ander recht zoals van
toepassing). We doen onze best om alle redelijke verzoeken �jdig of, op zijn minst, in overeenstemming met toepasselijke
we�elijke vereisten te beantwoorden. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale
gegevensbeschermingsautoriteit indien u ontevreden bent over welk aspect van de verwerking van uw persoonsgegevens
door Abbo� dan ook.
 
+China (behalve Hongkong, Macau en Taiwan)

Door deze Privacykennisgeving te accepteren of ermee in te stemmen, wordt u geacht in kennis te zijn gesteld en nadrukkelijk
te hebben ingestemd met de verzameling van uw persoonsgegevens, met inbegrip van het nummer van uw legi�ma�ebewijs,
medische gegevens en het gebruik van persoonsgegevens in verband met alle inhoud hiervan.  Bij gebruikers jonger dan 14
jaar moet een ouder/voogd toestemming geven. Indien we ontdekken dat persoonsgegevens van een gebruiker jonger dan 14
jaar zijn verzameld zonder de toestemming van een ouder/voogd, zullen we proberen de relevante gegevens zo snel mogelijk
te verwijderen.  U kunt uw toestemming te allen �jde intrekken door contact op te nemen met uw zorgverstrekker. Indien u
uw toestemming intrekt, kan uw zorgverstrekker uw systeem minder goed op afstand bewaken. Dit kan van invloed zijn op uw
behandeling.  Indien u uw toestemming intrekt, bewaart Abbo� samengevoegde en geanonimiseerde gegevens en is Abbo�
mogelijk we�elijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

 
In bepaalde omstandigheden zijn we niet we�elijk verplicht toestemming te verkrijgen voor de verzameling of het gebruik van
uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, indien de verzameling of het gebruik van persoonsgegevens,
met inbegrip van medische gegevens:

verband houdt met de nakoming van verplich�ngen uit hoofde van wet- en regelgeving;



rechtstreeks verband houdt met na�onale veiligheid of landsverdediging;

rechtstreeks verband houdt met openbare veiligheid, volksgezondheid of wezenlijke openbare belangen;

rechtstreeks verband houdt met een strafrechtelijk onderzoek, vervolging of rechtszaak of met de handhaving van een
vonnis, etc.;

vereist is om de basisrechten en belangen van personen te beschermen (zoals het recht op leven en het
eigendomsrecht), waarbij het niet haalbaar is om toestemming te verkrijgen;

indien deze persoonsgegevens van u of uw pa�ënten of van een ouder/voogd (bij kinderen jonger dan 14 jaar)
openbaar beschikbaar zijn gemaakt;

indien deze persoonsgegevens zijn verkregen via legi�eme openbare bronnen, zoals legi�eme nieuwsverslagen of
openbare informa�e van de overheid;

nodig is voor de ondertekening en uitvoering van een contract op verzoek van u, uw pa�ënt of een ouder/voogd van
uw pa�ënt indien de pa�ënt jonger is dan 14 jaar; of

nodig is om de veilige, stabiele werking van de geleverde producten of diensten te handhaven, zoals het ontdekken en
oplossen van technische problemen met de producten of diensten.

Naast uw overige rechten uit hoofde van deze Privacykennisgeving hee� u de volgende aanvullende rechten:

Het recht op bezwaar tegen volledig op geautoma�seerde verwerking gebaseerde beslissingen. U hebt in bepaalde
gevallen het recht om u niet te onderwerpen aan een beslissing die volledig automa�sch is verwerkt zonder
menselijke tussenkomst.

Indien u vragen hebt of deze rechten wilt uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische
gegevens, kunt u in eerste instan�e contact opnemen met uw zorgverstrekker. Indien u contact met ons op neemt, werken we
samen met uw zorgverstrekker en doen we ons best om alle redelijke verzoeken �jdig te beantwoorden in overeenstemming
met toepasselijke we�elijke vereisten. We kunnen redelijke administra�ekosten in rekening brengen indien u binnen drie
maanden meerdere verzoeken indient. Indien deze Privacykennisgeving wezenlijk wordt gewijzigd, kunnen we de
aanpassingen publiceren in de vorm van een openbare bekendmaking.
 
Bij ons ingediende verzoeken om uw rechten uit te oefenen worden mogelijk niet verwerkt indien ze onredelijk zijn of steeds
worden herhaald. We kunnen uw verzoek niet verwerken indien:

uw verzoek verband houdt met onze verplich�ngen onder toepasselijke wet- en regelgeving,

uw verzoek rechtstreeks verband houdt met na�onale veiligheid of landsverdediging;

uw verzoek rechtstreeks verband houdt met openbare veiligheid, volksgezondheid of wezenlijke openbare belangen;

uw verzoek rechtstreeks verband houdt met strafrechtelijk onderzoek, vervolging, arbitrage of handhaving;

uit voldoende bewijs blijkt dat u het verzoek te kwader trouw indient of misbruik maakt van uw recht;

beantwoording van uw verzoek de we�elijke belangen van u of andere personen of organisa�es erns�g zou schaden;
of

uw verzoek betrekking hee� op onze handelsgeheimen.

Tenzij verwijdering we�elijk vereist is of u hierom verzoekt, kan Abbo� door u verstrekte persoonsgegevens, met inbegrip van
medische gegevens, bewaren teneinde behandelingsrichtlijnen te verbeteren voor pa�ënten die deze App en hartsystemen
van Abbo� gebruiken.
 
Persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, die door ons zijn gegenereerd en verzameld in China (behalve
Hongkong, Macau en Taiwan), worden opgeslagen in China (behalve Hongkong, Macau en Taiwan). Aangezien Abbo�
wereldwijd ac�ef is, kunnen uw persoonsgegevens worden overgebracht naar en worden ingezien door en�teiten buiten
China (behalve Hongkong, Macau en Taiwan).

 
We beschikken over een uitgebreid beveiligingsprogramma dat in alle opzichten voldoet aan alle toepasselijke wetgeving en
brancheprak�jken teneinde uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, te beschermen. We nemen alle
commercieel redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat we geen persoonsgegevens, met inbegrip van medische
gegevens, verzamelen die niet relevant zijn voor de doeleinden die zijn beschreven in deze Privacykennisgeving. Bovendien
bewaren we uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, alleen gedurende de bewaartermijn onder deze
Privacykennisgeving of gedurende een langere termijn indien dat we�elijk verplicht is. Informa�e over veiligheidsrisico's en



een beoordeling van de gevolgen voor de veiligheid van persoonsgegevens worden door ons bijgewerkt en gepubliceerd
volgens we�elijke verplich�ngen.
 
In het geval van een beveiligingsgebeurtenis in verband met uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens,
stellen we u �jdig volgens we�elijke verplich�ngen per e-mail of via andere beschikbare contactmethoden op de hoogte van
algemene informa�e over het incident en de mogelijke gevolgen, alsmede de oplossingsmaatregelen die we hebben getroffen
en zullen treffen. Bovendien laten we u weten wat u zelf kunt doen om de risico's en gevolgen te beperken. Indien vereist,
kunnen we dergelijke incidenten en de oplossingsmaatregelen melden bij de toezichthouder.
 
+Europese Economische Ruimte, VK, Kaaimaneilanden, Zwitserland en Thailand

Wij verwerken uw persoonsgegevens als verwerker als we onze diensten aan uw arts of de kliniek leveren en hebben mogelijk
toegang tot uw medische gegevens om uw arts of de kliniek technische of klantenondersteuning te bieden. 
 
Rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens: Abbo� verwerkt uw persoonsgegevens, met inbegrip van
uw medische persoonsgegevens, als verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende rechtsgrondslagen zoals uiteengezet in
de AVG:

om uw zorgverstrekker waar nodig bij te staan met medische diagnosen conform ons contract met uw zorgverstrekker
en waar nodig te helpen met de uitvoering van het contract om u de App te leveren in overeenstemming met de
Gebruiksrechtovereenkomst;

uw instemming en voor zover nodig voor de uitvoering van een contract (de Gebruiksrechtovereenkomst) om uw
contact met Abbo� te registreren wanneer u rechtstreeks met Abbo� contact opneemt; en

indien nodig om de Diensten te leveren aan uw zorgverstrekker conform ons contract met uw zorgverstrekker, met
inbegrip van klantondersteuning;

indien nodig om de Diensten te leveren aan uw zorgverstrekker conform ons contract met uw zorgverstrekker en met
het oog op het algemeen belang op het gebied van volksgezondheid indien dit vereist is volgens Europese of na�onale
wetgeving inzake het gebruik en de classifica�e van medische hulpmiddelen, met inbegrip van bewaking van medische
hulpmiddelen in de a�ermarket, kwaliteitsbeheer waaronder productontwikkeling en -verbetering, veiligheid,
presta�es en ople�endheid;

indien nodig, om juridische vorderingen vast te stellen, in te dienen of te weerleggen; en

indien anderszins nodig voor wezenlijk algemeen belang volgens we�elijke verplich�ngen.

Wanneer uw zorgverstrekker een pa�ëntprofiel in Merlin.net voor u hee� aangemaakt, hebt u Abbo� nadrukkelijk
toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te anonimiseren, te pseudonimiseren en/of samen te voegen ten behoeve
van onderzoek. We verrichten onderzoek met deze geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens of met
samengevoegde, sta�s�sche en/of geanonimiseerde gegevens:

in het algemeen belang op het gebied van volksgezondheid om de kwaliteit, veiligheid en effec�viteit van onze
Hulpmiddelen en systemen te verbeteren en om een innova�eve, effec�eve behandeling van hartaandoeningen te
ontwikkelen in het belang van de volksgezondheid;

om onderzoek te verrichten voor sta�s�sche doeleinden en analysen en gegevens te verstrekken aan externe
onderzoekers, zorginstellingen, medisch personeel of autoriteiten voor de volksgezondheid;

voor legi�eme zakelijke belangen van Abbo� om te beoordelen hoe effec�ef de Diensten zijn en hoe ze worden
geleverd en gebruikt;

voor legi�eme zakelijke belangen van Abbo� om de func�es en upgrades van de Diensten te valideren, met inbegrip
van bewaking en verbetering van de veiligheid en bescherming van deze Diensten;

om Systemen te onderzoeken, te ontwikkelen en te testen, met inbegrip van nieuwe en bestaande op�es en func�es,
en om de Diensten en Systemen te testen en te verbeteren voor productontwikkeling, gegevensanalysen en
sta�s�sche en enquêtegerelateerde doeleinden; en

voor het openbaar belang op het gebied van volksgezondheid, bijvoorbeeld of de Diensten en Systemen worden
vergoed of anderszins in aanmerking komen voor sociale zekerheid, verzekering of overheidssubsidies.

Zie het gedeelte +Onderzoek voor meer informa�e.
 



We verwerken uw persoonsgegevens ook als verwerker en doen dit namens uw zorgverstrekker. Uw zorgverstrekker verwerkt
uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgrondslagen onder Europese of na�onale wetgeving:

om medische zorg te verlenen, met inbegrip van doorlopende medische behandeling, door uw Hulpmiddel en
toestand te bewaken zodat uw zorgverstrekker u medische zorg kan bieden;

om Abbo� toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens teneinde technische ondersteuning voor de Diensten te
bieden, met inbegrip van technische en klinische ondersteuning, zoals hulp met het oplossen van 'bugs', het uitvoeren
van upgrades, het oplossen van problemen met de Diensten of het interpreteren van gegevens; en

indien anderszins verplicht onder Europese of na�onale wetgeving.

'AVG' verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) en naar wetgeving die door Europese
lidstaten wordt geïmplementeerd, en voor het VK naar de Britse Data Protec�on Act 2018, beide zoals van �jd tot �jd
gewijzigd.  Indien we hierboven een land buiten de Europese Unie hebben opgenomen, is dit omdat de wetgeving van het
land aanzienlijk of vrijwel overeenkomt met de AVG.
 
Gegevensoverdracht: Via de Diensten verzonden gegevens worden naar de Verenigde Staten overgebracht en daar
opgeslagen. Indien u verzoekt om technische ondersteuning, zijn uw persoonsgegevens (met inbegrip van medische
gegevens) alleen toegankelijk voor onze Remote Care-teams in de VS of Zweden.  Uw persoonsgegevens worden op basis van
modelcontractbepalingen van de EU overgedragen.  

Func�onaris voor gegevensbescherming: De contactgegevens van onze Europese func�onaris voor gegevensbescherming en
andere nu�ge contactgegevens zijn beschikbaar op www.eu-dpo@abbo�.com.
Uw rechten: Indien u uw rechten zoals uiteengezet in het gedeelte +Hoe u uw persoonsgegevens kunt inzien en corrigeren
en uw rechten wilt uitoefenen en per e-mail contact met ons opneemt, vragen we u vriendelijk dit te vermelden in de
onderwerpregel van de e-mail (bijvoorbeeld 'Verzoek om correc�e' of 'Verzoek om toegang' of een ander recht zoals van
toepassing). We doen onze best om alle redelijke verzoeken �jdig of, op zijn minst, in overeenstemming met toepasselijke
we�elijke vereisten te beantwoorden. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale
gegevensbeschermingsautoriteit indien u ontevreden bent over welk aspect van de verwerking van uw persoonsgegevens
door Abbo� dan ook.
 
+Vertegenwoordigers in EU

Pacese�er, Inc. hee� de volgende bedrijven aangewezen als landenvertegenwoordiger:
 

Land Naam vertegenwoordiger Adres vertegenwoordiger

Oostenrijk,
Roemenië

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

België,
Luxemburg

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

Bulgarije, Kroa�ë,
Cyprus, Tsjechië,
IJsland, Letland,
Malta, Slowakije,
Slovenië

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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



Land Naam vertegenwoordiger Adres vertegenwoordiger

Griekenland Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(handelsnaam: Abbo� Medical
Hellas Ltd.)  In het Grieks: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης en
handelsnaam van Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Hongarije Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Afgekorte naam: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

Noorwegen 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

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

Zweden Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden
(Kantooradres)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Geregistreerde ves�ging)

 
+Verenigd Koninkrijk

Onder de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 blij� de Europese wetgeving van kracht in het Verenigd
Koninkrijk tot 31 december 2020. We stellen passende maatregelen in om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we
deze overbrengen naar de Verenigde Staten.  Onze lokale vertegenwoordiger is Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central
Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, VK.
 
+Algerije, Chili, Colombia, Marokko, Pakistan, Panama, Paraguay, Saoedi-Arabië, Trinidad en Tobago, en Tunesië

Abbo� kan uw persoonsgegevens pas algemeen verwerken nadat u toestemming hebt gegeven. Door de voorwaarden van
deze Privacykennisgeving te accepteren, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van uw
persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacykennisgeving. Indien u uw Merlin.net-account wilt verwijderen, kunt u
contact opnemen met uw zorgverstrekker of de kliniek. Indien u uw account verwijdert, bewaren we samengevoegde en
geanonimiseerde gegevens en zijn we mogelijk we�elijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te behouden.

+Frankrijk

Pacese�er, Inc. is ASIP Santé-gecer�ficeerd om persoonsgegevens te hosten teneinde:

1. de fysieke loca�es te leveren en opera�oneel te houden voor de fysieke infrastructuur van het informa�esysteem
waarin de te hosten medische gegevens worden verwerkt;



2. de fysieke infrastructuur van het informa�esysteem waarin de te hosten medische gegevens worden verwerkt, te
leveren en opera�oneel te houden;

3. het pla�orm voor het hosten van toepassingen van het informa�esysteem te leveren en opera�oneel te houden;

4. de virtuele infrastructuur van het informa�esysteem waarin de medische gegevens worden verwerkt, te leveren en
opera�oneel te houden;

5. het informa�esysteem met medische gegevens te beheren en bedienen;

6. medische gegevens op te slaan.

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens ten behoeve van medische behandeling is uw arts/kliniek. 
Pacese�er, Inc. (een gelieerde onderneming van St. Jude Medical, LLC en een volledige dochteronderneming van Abbo�
Laboratories, Inc.), geves�gd te 15900 Valley View Court, Sylmar, Californië 91342, Verenigde Staten, is de
verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens om (1) deze App aan u te leveren; (2) we�elijke verplich�ngen ten
aanzien van onder meer de veiligheid, kwaliteit en verbetering van medische hulpmiddelen na te komen; en (3) onderzoek te
verrichten nadat de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, gepseudonimiseerd en/of samengevoegd zodat u niet aan uw
naam kunt worden herkend. We verrichten onderzoek om inzicht te verkrijgen in hoe onze producten en diensten worden
gebruikt, de effec�viteit ervan en voor wetenschappelijk onderzoek in de prak�jk. Zie +Gebruik van uw persoonsgegevens
door Abbo�, +Medische hulpmiddelen en andere we�elijke vereisten, +Onderzoek en +Bewaring van persoonsgegevens
voor meer informa�e. Onze lokale vertegenwoordiger is Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087,
92442 Issy les Moulineaux Cedex, Frankrijk.
 
+Japan

Abbo� hee� uw toestemming nodig om uw 'persoonsgegevens met speciale zorg' (in deze Privacykennisgeving uw medische
gegevens genoemd) en om uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, over te brengen naar derden buiten
Japan (behalve bij overdrachten naar de EU, waarvoor een gelijkwaardigheidsbeschikking is uitgevaardigd door de Japanse
overheid). Door deze Privacykennisgeving te accepteren en ermee in te stemmen, wordt u geacht toestemming te hebben
gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, zoals beschreven in deze
Privacykennisgeving.  U kunt uw toestemming te allen �jde intrekken door contact op te nemen met uw zorgverstrekker.
Indien u uw toestemming intrekt, kan uw zorgverstrekker uw systeem minder goed op afstand bewaken. Dit kan van invloed
zijn op uw behandeling.  Indien u uw toestemming intrekt, bewaart Abbo� samengevoegde en geanonimiseerde gegevens en
is Abbo� mogelijk we�elijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

+Zuid-Afrika

U hebt het recht om bij de Informa�on Regulator een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen door
te schrijven naar: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, tel.: 012 406 4818, fax: 086
500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Zuid-Korea

Door deze Privacykennisgeving te accepteren of ermee in te stemmen, wordt u geacht in kennis te zijn gesteld van en
nadrukkelijk toestemming te hebben gegeven voor alle inhoud daarvan. Bij gebruikers jonger dan 14 jaar moet een
ouder/voogd toestemming geven. Indien u uw Merlin.net-account wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met uw
zorgverstrekker. Indien u uw account verwijdert, bewaren we samengevoegde en geanonimiseerde gegevens en zijn we
mogelijk we�elijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te behouden.

Deze Privacykennisgeving bevat informa�e over het verzamelen, het gebruik, de levering aan derden, de uitbesteding van de
verwerking, en de interna�onale overdracht van uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, door
Pacese�er, Inc. in verband met de levering van de App en de Diensten. Alle volgende categorieën voor de verwerking van
persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, zijn nodig voor de levering van de App en de Diensten. Derhalve
kunt u deze App en de Diensten alleen ontvangen indien u instemt met deze verwerking.

U kunt tegelijker�jd instemmen met alle volgende toestemmingscategorieën door deze Privacykennisgeving te accepteren of
ermee in te stemmen:

(Nodig) Toestemming voor de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens, met inbegrip van medische
gegevens, zoals beschreven in +Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, +Toegang van Abbo� tot
persoonsgegevens �jdens de levering van Diensten aan uw zorgverstrekker, +Gebruik van uw persoonsgegevens
door Abbo�, +Medische hulpmiddelen en andere we�elijke vereisten, +Onderzoek



(Nodig) Toestemming voor het verzamelen en het gebruik van medische gegevens, zoals beschreven in +Verzameling
en verwerking van uw persoonsgegevens, +Toegang van Abbo� tot persoonsgegevens �jdens de levering van
Diensten aan uw zorgverstrekker, +Gebruik van uw persoonsgegevens door Abbo�, +Medische hulpmiddelen en
andere we�elijke vereisten, +Onderzoek

(Nodig) Toestemming voor de interna�onale overdracht en levering van medische gegevens (gevoelige gegevens) aan
derden, zoals beschreven in +Gegevensopslag, +Verstrekking van persoonsgegevens door ons, +Interna�onale
overdracht van persoonsgegevens

U kunt uw toestemming te allen �jde intrekken door contact op te nemen met uw zorgverstrekker. Indien u uw toestemming
intrekt, kan uw zorgverstrekker uw systeem minder goed op afstand bewaken. Dit kan van invloed zijn op uw behandeling. 
Indien u uw toestemming intrekt, bewaart Abbo� samengevoegde en geanonimiseerde gegevens en is Abbo� mogelijk
we�elijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren.

+Oekraïne

Abbo� hee� uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve waar indien we moeten voldoen
aan een juridische verplich�ng zoals beschreven in +Medische hulpmiddelen en andere we�elijke vereisten. Door de
voorwaarden van deze Privacykennisgeving te accepteren, wordt u geacht toestemming te hebben gegeven voor de
verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacykennisgeving. Indien u uw gegevens van Merlin.net
wilt laten verwijderen kunt u contact opnemen met uw zorgverstrekker of de kliniek. Wees u bewust van het feit dat als uw
zorgverstrekker of de kliniek vraagt uw gegevens van Merlin.net te verwijderen, we samengevoegde en geanonimiseerde
gegevens bewaren en we mogelijk we�elijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens te behouden.
 

EINDE VAN PRIVACYKENNISGEVING – DEZE PRIVACYKENNISGEVING IS BEDOELD OM U TE INFORMEREN OVER
HOE UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT EN VERWERKT DOOR ABBOTT.  DE PRIVACYKENNISGEVING IS
GEEN OVEREENKOMST EN VORMT GEEN ONDERDEEL VAN DE HIERNA VOLGENDE
GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST.

 

myMerlinTM mobiele applica�e

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

Datum van versie: april 2021

De �tels in deze Overeenkomst zijn alleen gemakshalve bedoeld. Hiermee wordt geen enkel ar�kel beperkt, gedefinieerd of
volledig uitgelegd.

1. Inleiding

2. Belangrijke termen in deze Overeenkomst

3. Uw persoonsgegevens

4. Achtergrond van de App en het Merlin.net™ pa�ëntverzorgingsnetwerk ('Merlin.net™ PCN')

5. Registra�e voor de App

6. Geen medisch advies

7. Gebruik van producten van derden

8. Eigendomsrechten

9. Toekenning en reikwijdte van licen�e

10. Beperkingen van licen�e

11. Beperkingen ten aanzien van acceptabel gebruik

12. Compabiliteitsvereisten voor mobiele apparaten

13. App-updates en -upgrades

14. Kennisgevingen

15. Verwijdering van het App-account



16. Wijzigingen in deze Overeenkomst

17. Ondersteuning voor de app

18. Analysegegevens van crashes

19. Overeenkomst voor overgedragen gegevens

20. Beëindiging

21. Onze uitslui�ng van garan�es

22. Belangrijke informa�e over beperkingen van onze aansprakelijkheid

23. Vrijwaring

24. Exportwetgeving

25. Kennisgevingen

26. Overdracht van rechten

27. Interveniërende krachten

28. Verklaring van afstand

29. Splitsbaarheid

30. Toepasselijk recht

31. Gehele overeenkomst

32. Voorwaarden in verband met Apple als u de iOS-versie van de App gebruikt

33. Aanvullende juridische voorwaarden

34. Gebruik van de knop 'Accepteren'

1. Inleiding

Lees deze Gebruiksrechtovereenkomst (de 'Overeenkomst') goed door voordat u deze accepteert en de mobiele app
myMerlinTM (de 'App') installeert.  De App is gekoppeld en verzendt gegevens vanaf uw injecteerbare hartmonitor ('ICM')
naar het Merlin.net™ pa�ëntverzorgingsnetwerk (de 'Diensten').  Gegevens die via de App worden verzonden, worden naar
de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen.

Voordat u de App kunt gebruiken, wordt u gevraagd deze Overeenkomst te accepteren. DOOR HIERONDER OP DE KNOP
'ACCEPTEREN' TE KLIKKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE OVEREENKOMST.  INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE
OVEREENKOMST, GEVEN WE DE APP NIET AAN U IN LICENTIE EN MAG U DE APP NIET GEBRUIKEN (OF PROBEREN TE
GEBRUIKEN).

DOOR DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN EN DE APP TE GEBRUIKEN, BEVESTIGT U DAT U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT
OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN. BOVENDIEN VERKLAART U DAT U JURIDISCH BEVOEGD BENT OM IN TE
STEMMEN NAMENS UZELF OF IEMAND ANDERS VOOR WIE U JURIDISCH BEVOEGD BENT, EN DAARMEE UZELF OF DEZE
PERSOON TE BINDEN AAN DEZE OVEREENKOMST. EEN OUDER/VOOGD DIENT DEZE OVEREENKOMST DOOR TE LEZEN
INDIEN DE APP BEDOELD IS VOOR GEBRUIK DOOR EEN KIND ONDER ZIJN OF HAAR VERANTWOORDELIJKHEID.

INDIEN U EEN PERSOON BENT DIE DE APP INSTALLEERT, GEBRUIKT OF ANDERSZINS OPENT NAMENS OF TEN BEHOEVE VAN
EEN ONDERNEMING, PARTNERSCHAP OF ANDERE ENTITEIT WAARAAN U GELIEERD BENT (EEN 'ORGANISATIE'), STEMT U IN
MET DEZE OVEREENKOMST NAMENS ZOWEL UZELF ALS DE ORGANISATIE. BOVENDIEN VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U
JURIDISCH BEVOEGD BENT OM DEZE ORGANISATIE TE BINDEN AAN DEZE OVEREENKOMST. 

Verwijzingen naar 'u', 'uw' of 'gebruiker' in deze Overeenkomst omva�en zowel de gebruiker van de App als (indien van
toepassing) een dergelijke organisa�e. 

LEES OOK (A) DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN ARTIKEL 6, 7 EN 22 EN (B) UITSLUITINGEN
VAN GARANTIE IN ARTIKEL 21. DEZE ARTIKELEN BEPERKEN UW MOGELIJKHEDEN TOT VERHAAL EN ONZE
AANSPRAKELIJKHEID.

Deze Overeenkomst tussen u en Abbo� is juridisch bindend met betrekking tot uw gebruik van de App.  Deze
Overeenkomst omvat:



uw installa�e en gebruik van de App (met inbegrip van updates, upgrades, bugfixes of gewijzigde versies hiervan)
op een Mobiel apparaat, en

handleidingen, instruc�es, beschrijvingen, specifica�es of andere materialen, gedrukt of in elektronische vorm, die
zijn verstrekt door Abbo� (de 'Documenta�e') en waarin het gebruik van de App wordt beschreven of die hiermee
verband houden.

Door de App te accepteren en te gebruiken op een Mobiel apparaat, stemt u ermee in dat (a) uw gebruik verband houdt
met de evalua�e van en/of het klinische gebruik van de App met uw ICM, en dat (b) uw zorgverstrekker de ICM hee�
voorgeschreven indien u de App gebruikt voor klinische doeleinden.  De App is alleen ontworpen voor gebruik met ICM-en
van Abbo�.

De Gegevens waartoe in of via de App toegang wordt verkregen, kunnen mogelijk technische onvolkomenheden of
typefouten beva�en. De App kan zonder enige kennisgeving worden veranderd of bijgewerkt. We kunnen deze Overeenkomst
te allen �jde aanpassen en u wordt daarvan in kennis gesteld �jdens een daaropvolgend gebruik van de App. U krijgt dan de
gelegenheid met de wijzigingen akkoord te gaan.

2. Belangrijke termen in deze Overeenkomst

De volgende belangrijke termen hebben de onderstaande betekenis in deze Overeenkomst:

App. De mobiele app myMerlinTM ontvangt en verzendt regelma�g gegevens vanaf uw ICM of u kunt gegevens handma�g
verzenden vanaf uw ICM naar het systeem voor bewaking op afstand van het Merlin.net™ Pa�ent Care Network. 

Gegevens. Uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, en andere gegevens die beschikbaar zijn via of zijn
opgeslagen in de App, met inbegrip van gegevens die u in de App invoert, bepaalde gegevens met betrekking tot of verzameld
door uw ICM die via de App worden weergegeven of verzonden, en bepaalde gegevens met betrekking tot uw Mobiele
apparaat.

Mobiel apparaat. Een smartphone of draagbaar apparaat, ongeacht of dit een persoonlijk apparaat is of een apparaat dat aan
u ter beschikking is gesteld door uw kliniek en/of zorgverstrekker of door of namens Abbo�, waarop u de App installeert voor
gebruik (zoals een Apple‡ iPhone‡ of een Samsung‡ Galaxy‡ ).

Gebruiker, u en/of uw. Iedere afzonderlijke gebruiker van de App met een ICM van Abbo�.

We, wij, ons, onze en/of Abbo�. Pacese�er, Inc., een volledige dochteronderneming van Abbo� Laboratories. 'We', 'wij',
'ons' en 'onze' kunnen ook verwijzen naar Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC en gelieerde ondernemingen van Abbo�, met
inbegrip van uw lokale aan Abbo� gelieerde onderneming en de centrums voor technische ondersteuning van Merlin.net™,
voor zover ze helpen bij de uitvoering van de Diensten. Niets in de defini�e van 'we', 'wij', 'ons' en 'onze' mag worden
geïnterpreteerd alsof uw lokale aan Abbo� gelieerde onderneming of andere aan Abbo� gelieerde ondernemingen par�j of
par�jen in deze Overeenkomst zijn of zouden zijn. 

Woorden die volgen na de termen 'met inbegrip van', 'waaronder', 'met name', 'bijvoorbeeld' of een soortgelijke uitdrukking,
dienen te worden opgevat als illustra�ef en gelden niet als beperking van de algemene strekking van de daarmee
samenhangende algemene woorden.

3. YUw persoonsgegevens

UW GEBRUIK VAN DE APP EN DE DIENSTEN VALT OOK ONDER DE PRIVACYKENNISGEVING VAN DE APP. HIERIN WORDT
UITGELEGD HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN, MET INBEGRIP VAN MEDISCHE GEGEVENS DIE U AAN ONS
VERSTREKT VIA UW GEBRUIK VAN DE APP.

Voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte ('EER'), het VK, Mexico en Zwitserland: Uw kliniek en/of
zorgverstrekker is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens die via
de App en de Diensten worden verzonden. U dient bij uw kliniek en/of zorgverstrekker navraag te doen over het betreffende
privacybeleid. Ook kunt u daar terecht met al uw vragen over de verwerking van uw gegevens. Meer informa�e over de
verwerking van uw Gegevens door Abbo� vindt u in de Privacykennisgeving van de App.

Abbo� is ook een verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, voor
gespecificeerde en beperkte verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in de Privacykennisgeving van de App. Uw
nadrukkelijke toestemming wordt via de App gevraagd als rechtsgrondslag voor Abbo� om uw persoonsgegevens te



anonimiseren, te pseudonimiseren en/of te samenvoegen voor de uitvoering van gegevensanalysen. Indien u wordt gevraagd
om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u uw toestemming te allen �jde intrekken
door contact met ons op te nemen. Indien u uw toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de we�gheid van de
verwerking op basis van uw eerdere toestemming. Nadat u uw toestemming intrekt, stopt Abbo� alleen de verwerking van
uw persoonsgegevens die verband houdt met de intrekking van uw toestemming. Abbo� verwerkt nog al�jd
persoonsgegevens indien dit contractueel of anderszins we�elijk vereist is, bijvoorbeeld om te voldoen aan het we�elijke
kader voor medische hulpmiddelen in de EER, het VK, Zwitserland of een ander toepasselijk rechtsgebied.

4. Achtergrond van de App en Merlin.net™ PCN

Abbo� is de fabrikant van uw ICM. Abbo� hee� de App ontwikkeld en beschikt over de relevante vergunningen en/of
registra�es hiervoor indien we�elijk vereist.

Via de App kunnen via uw ICM verzamelde gegevens snel en automa�sch via de App worden overgebracht en geüpload naar
een veilige privédatabase.  Via Merlin.net™ PCN kan uw zorgverstrekker het zien als uw hart anders gaat kloppen.  U kunt
daarnaast uw eigen symptomen aan de hand van de app vastleggen als er iets niet goed voelt, zoals een licht gevoel in het
hoofd of een gevoel van zwakte, kortademigheid of een onregelma�ge hartslag of snel kloppend hart.  De App zendt op basis
van de door uw zorgverstrekker ingestelde instellingen automa�sch uw hartritmegegevens naar de kliniek.  De App helpen uw
zorgverstrekker bij de bewaking van uw hartritme en symptomen, waardoor uw behandeling kan worden aangepast zonder
dat u daarvoor zelf elke keer naar de kliniek hoe� te komen.  Uw Mobiele Apparaat dient al�jd met WiFi of met mobiele

gegevens verbonden te zijn en u dient ervoor te zorgen dat draadloze Bluetooth®
[1]

-technologie te allen �jden op 'AAN'
staat, zodat uw ICM en de App gekoppeld blijven en kunnen communiceren. Daarnaast moet u de app gebruiken zodat uw
hartritme op afstand door uw zorgverstrekker kan worden bewaakt.

 

5. Registra�e voor de App

U moet op het scherm van de App bepaalde persoonsgegevens invoeren in de app om u te kunnen registreren, waaronder uw
geboortedatum en ICM-serienummer, en op Merlin.net™ PCN moet u gegevens uit uw pa�ëntenprofiel invoeren, namelijk uw
e-mailadres en telefoonnummer ('Registra�egegevens').  Voor verdere koppeling van de App aan uw ICM, bijvoorbeeld als u
een nieuwe smartphone krijgt, moet u mogelijk een autorisa�ecode verkrijgen en de App aan uw ICM koppelen om de app te
kunnen gebruiken.  U stemt ermee in om nauwkeurige en volledige gegevens te verstrekken wanneer u zich bij ons
registreert. U erkent en stemt ermee in dat de App is ontworpen en bedoeld voor persoonlijk en individueel gebruik.  U dient
ons direct op de hoogte te stellen nadat u kennis neemt van een beveiligingsgebeurtenis of veiligheidsrisico in verband met
uw App-account, waarbij u van mening bent dat uw Registra�egegevens mogelijk in verkeerde handen zijn gevallen.

6. Geen medisch advies

NOCH DE APP NOCH VIA DE APP BESCHIKBARE DIENSTEN ZIJN DIENSTEN VOOR PATIËNTENZORG. U DIENT TE BESEFFEN
DAT DE APP EEN DIENST VOOR GEGEVENSBEHEER IS WAARMEE UW ICM DOOR UW ZORGVERSTREKKER KAN WORDEN
BEWAAKT.  DE APP IS NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES EN ABBOTT IS GEEN
LEVERANCIER VAN ZORGDIENSTEN VIA DE APP. U DIENT ALTIJD UW GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER TE RAADPLEGEN
INDIEN U VRAGEN HEBT OVER EEN MEDISCHE CONDITIE, MET INBEGRIP VAN VRAGEN OF OPMERKINGEN OVER EEN
HARTCONDITIE.  U MAG NOOIT EEN PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES NEGEREN OF NIET TIJDIG INWINNEN VANWEGE
DATA OF ANDERE GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN NAAR OF OPGESLAGEN IN DE APP. U moet de door uw
zorgverstrekker gebruikelijke richtlijnen volgen als uw aflezingen onregelma�g zijn of u andere veranderingen in uw medische
condi�e opmerkt die betrekking hebben op uw hart of anderszins. 

WIJ VERSCHAFFEN GEBRUIKERS GEEN MEDISCH ADVIES OF MEDISCHE ZORG. BEL UW ZORGVERSTREKKER OF EEN
PLAATSELIJKE EERSTEHULPDIENST INDIEN U VERMOEDT DAT U IN EEN MEDISCHE NOODSITUATIE VERKEERT. ABBOTT IS
NIET ERVOOR VERANTWOORDELIJK OM UW ZORGVERSTREKKER OP DE HOOGTE STELLEN VAN WIJZIGINGEN IN UW
AFLEZINGEN.  Ons personeel voor technische ondersteuning is niet gekwalificeerd of bevoegd om u over de inhoud, betekenis
of mogelijke gevolgen van via de App toegankelijke of verzonden Gegevens te informeren.

De App is ontworpen om pa�ënten en hun zorgverstrekker te helpen met een beter beheer van hun hartritme via gegevens,
analysen en berichten. U en uw zorgverstrekker zijn volledig verantwoordelijk voor het communiceren van uw gegevens, het
geven van feedback en het bespreken en aanbevelen van test- en behandelingsop�es. Abbo� adviseert of onderschrij� geen
specifieke tests, producten, procedures of meningen.  UW BESLISSING OM ACTIE TE ONDERNEMEN OP BASIS VAN GEGEVENS



DIE WORDEN VERZONDEN NAAR OF OPGESLAGEN IN DE APP OF GEGEVENS DIE ZIJN ONTVANGEN VAN MEDEWERKERS,
TUSSENPERSONEN OF LEVERANCIERS VAN ABBOTT, IS GEHEEL OP EIGEN RISICO.

VOOR GEBRUIKERS IN DE EER, HET VK EN ZWITSERLAND:  DE VIA DE APP VOOR U BESCHIKBARE GEGEVENS ZIJN GEEN
ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER.  INDIEN U HET NODIG ACHT, GEHEEL NAAR UW EIGEN OORDEEL, OM DE VIA DE APP
VERZAMELDE GEGEVENS TOE TE VOEGEN AAN UW MEDISCHE DOSSIER, KUNT U KOPIEËN VAN DEZE GEGEVENS OPVRAGEN
EN TOEVOEGEN AAN UW MEDISCHE DOSSIER DOOR DEZE AF TE DRUKKEN.

7. Gebruik van producten van derden

Derden kunnen ongeautoriseerde diensten, so�waretoepassingen en mobiele apps aanbieden die compa�bel zouden zijn
met de app en/of uw ICM, maar niet door Abbo� zijn geautoriseerd voor dit gebruik. ABBOTT BEVEELT NIET AAN OM DE APP
OF UW ICM TE GEBRUIKEN MET ONGEAUTORISEERDE PRODUCTEN VAN DERDEN. INDIEN U DIT TOCH DOET, DOET U DAT OP
EIGEN RISICO.  ABBOTT HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER ONGEAUTORISEERDE PRODUCTEN VAN DERDEN EN IS NIET
VERANTWOORDELIJK VOOR DEZE PRODUCTEN EN BEWEERT NIETS OVER DE GELDIGHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF
STATUS VAN DERGELIJKE PRODUCTEN. BOVENDIEN IS ABBOTT NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VORDERINGEN IN VERBAND
MET EN IS ABBOTT NIET AANSPRAKELIJK VOOR ONGEAUTORISEERDE DIENSTEN, SOFTWARETOEPASSINGEN, APPS OF ANDERE
PRODUCTEN VAN DERDEN.

 

8. Eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat Abbo�, gelieerde ondernemingen, leveranciers of licen�egevers alle juridische rechten,
eigendommen en aanspraken in en op alle aspecten van de App, de Documenta�e en alle verbeterde, bijgewerkte,
geüpgradede, aangepaste, gewijzigde of aanvullende onderdelen hiervan in eigendom hebben of in licen�e geven, met
inbegrip van, zonder beperking, a�eeldingen, de gebruikersinterface, de scripts en so�ware waarmee de App is
geïmplementeerd, en alle so�waretoepassingen of documenten die aan u zijn verstrekt als onderdeel van en/of in verband
met de App, met inbegrip van alle al dan niet gedeponeerde Intellectuele-eigendomsrechten die hierop rusten, waar ook ter
wereld. In het kader van deze Overeenkomst betekent 'Intellectuele-eigendomsrechten' alle auteursrechten, octrooien,
handelsgeheimen, huiss�jlen, handelsmerken, rechten op opmaak, goodwill, rechten op ontwerpen, technologie, illustra�es,
rechten op computerso�ware (met inbegrip van broncode), databases en soortgelijke of fic�eve rechten of vormen van
bescherming die nu of in de toekomst bestaan of blijven bestaan op media die nu bekend zijn of naderhand worden
uitgevonden, waar ook ter wereld. U stemt ermee in om geen ac�e te ondernemen waarmee dergelijke rechten worden
beperkt of in twijfel worden getrokken.

Bovendien stemt u ermee in dat de App bedrijfseigen en vertrouwelijke gegevens (met inbegrip van so�warecode) bevat die
worden beschermd door toepasselijke Intellectuele-eigendomsrechten en andere wetgeving, met inbegrip van, zonder
beperking, auteursrechtwetgeving.  U stemt ermee in dat u deze bedrijfseigen gegevens op materialen enkel en alleen zult
gebruiken zoals nadrukkelijk is toegestaan onder deze Overeenkomst. Geen enkel deel van de App mag in enigerlei vorm of op
enigerlei wijze worden verveelvoudigd, behalve zoals we�elijk of nadrukkelijk onder deze Overeenkomst is toegestaan. U mag
geen produc�den�fica�es, auteursrechtelijke informa�e of bedrijfseigen beperkingen verwijderen. Indien u de App zonder
toestemming kopieert of u niet houdt aan de beperkingen in deze Overeenkomst (of de in deze Overeenkomst verleende
licen�e anderszins schendt), wordt deze Overeenkomst automa�sch beëindigd. U stemt ermee in dat u daarmee directe,
onherstelbare schade berokkent aan Abbo�, gelieerde ondernemingen en/of licen�egevers, waarvoor een financiële
schadevergoeding geen toereikend rechtsmiddel is. Een voorlopige voorziening zal een passend rechtsmiddel zijn voor een
dergelijke schending.  Voor gebruikers in Duitsland:  Uw rechten om aan te tonen dat er geen schade is geleden, worden niet
beïnvloed door het voorgaande. Sommige van de voorgaande bepalingen zijn mogelijk niet van kracht in bepaalde
landen/staten/provincies/rechtsgebieden, waardoor de bovenstaande kennisgevingen en voorwaarden mogelijk niet volledig
op u van toepassing zijn.  Voor gebruikers in Algerije:  Indien u de App zonder toestemming kopieert of u niet houdt aan de
beperkingen in deze Overeenkomst (of de in deze Overeenkomst verleende licen�e anderszins schendt), wordt deze
Overeenkomst automa�sch beëindigd nadat de termijn van vijf dagen voor voorafgaande kennisgeving is verstreken, tenzij u
de schending gedurende deze periode van vijf dagen verhelpt.

De structuur, indeling en code van de App zijn waardevolle handelsgeheimen van Abbo� en vertrouwelijke informa�e van
Abbo�, gelieerde ondernemingen en/of licen�egevers. U mag produc�den�fica�es, auteursrechtelijke informa�e of
bedrijfseigen beperkingen niet verwijderen uit de App. U erkent dat u geen recht hebt op toegang tot de broncode van de
App.



Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ en Merlin.net™ en verwante merken, zijn handelsmerken van Pacese�er, Inc. in
verschillende rechtsgebieden (de 'handelsmerken van Abbo�').  Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van
Handelsmerken van Abbo� conform de voorwaarden van deze Overeenkomst, komt conform de voorwaarden van deze
Overeenkomst alleen ten goede van Pacese�er, Inc. Overige handelsmerken van derden die zijn opgenomen in of worden
gezien �jdens het gebruik van de App, zijn de handelsmerken van hun respec�eve eigenaren. Alle goodwill in verband met
deze handelsmerken komt ten goede aan de eigenaren van de respec�eve handelsmerken.  Er wordt geen nadrukkelijke of
s�lzwijgende licen�e of nadrukkelijk of s�lzwijgend recht op een van de voornoemde handelsmerken aan u verleend.
Bovendien stemt u ermee in dat u bedrijfseigen informa�e (met inbegrip van kennisgevingen over handelsmerken en
auteursrechten) die mogelijk is toegevoegd aan of opgenomen in de App of op Merlin.net™ PCN., niet zult verwijderen,
verbergen of aanpassen.  Handelsmerken, handelsnamen of huiss�jlen van Abbo� mogen alleen worden gebruikt na
voorafgaande schri�elijke toestemming van Abbo�, behalve indien de producten of diensten van het bedrijf moeten worden
geïden�ficeerd. Abbo�, gelieerde ondernemingen, leveranciers en licen�egevers behouden zich alle rechten voor die niet
nadrukkelijk aan u zijn verleend in deze Overeenkomst. 

Gedeelten van deze App kunnen door derden geleverd materiaal beva�en waarop Intellectuele-eigendomsrechten rusten. De
licen�egevers van dit materiaal van derden behouden alle respec�eve rechten, eigendommen en aanspraken in en op dit
materiaal van derden en alle kopieën hiervan, met inbegrip van, zonder beperking, alle Intellectuele-eigendomsrechten.  Het
gebruik van dit materiaal van derden en de bijbehorende rechten worden hierbij door u erkend, behalve en alleen voor zover
de voornoemde erkenning niet van kracht is in bepaalde landen/staten/provincies/rechtsgebieden.

Nie�egenstaande andersluidende bepalingen draagt Abbo� geen eigendoms- of Intellectuele-eigendomsrechten op de App,
de Documenta�e of andere technologieën, gegevens of materialen over op de gebruiker. Tussen de par�jen behouden
Abbo�, gelieerde ondernemingen en licen�egevers het exclusieve eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen in en
op alle aspecten van de App, de Documenta�e en alle overige technologieën, gegevens en materialen, alsmede alle kopieën
of aanpassingen hiervan (door wie en wanneer deze ook zijn gemaakt), met inbegrip van, zonder beperking, alle Intellectuele-
eigendomsrechten met betrekking tot al het voorgaande. 

9. Toekenning en reikwijdte van licen�e

U mag de App naar een Mobiel apparaat downloaden om de App te bekijken, te gebruiken en weer te geven met als enig doel
het evalueren van het poten�ële gebruik en uw gebruik van de App met uw ICM.  De App wordt aan u in licen�e gegeven en
niet verkocht door Abbo�. Op voorwaarde dat u deze Overeenkomst nalee� en alleen zolang Abbo� u toestaat om deze App
te gebruiken, verlenen we u hierbij een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare en niet
in sublicen�e te geven licen�e om de App alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik te installeren en te
gebruiken op een Mobiel apparaat ('Licen�e' genoemd).  Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden of bepalingen van deze
Overeenkomst, dient u direct het gebruik van de App te staken en de App te verwijderen (dus te de-installeren en te wissen)
van uw Mobiele apparaat.

Met de in deze Overeenkomst verleende licen�e worden geen aanspraken, eigendomsrechten, belangen of Intellectuele-
eigendomsrechten overgedragen. U erkent dat u geen aanspraken, eigendomsrechten of belangen in of op de App, de
Documenta�e, Intellectuele-eigendomsrechten hierop of andere technologieën, gegevens of materialen verkrijgt. Goodwill
die voortvloeit uit het gebruik van de Intellectuele-eigendomsrechten conform de voorwaarden van deze Overeenkomst,
komt enkel ten goede aan Abbo�, gelieerde ondernemingen en/of licen�egevers.

RECHTEN DIE NIET NADRUKKELIJK WORDEN VERLEEND UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN VOORBEHOUDEN AAN
ABBOTT, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN/OF LICENTIEGEVERS, behalve voor zover het voornoemde niet van
kracht is in bepaalde landen/staten/provincies/rechtsgebieden. U stemt ermee in om de App alleen te gebruiken zoals
nadrukkelijk is toegestaan volgens deze Overeenkomst. Voor Duitse gebruikers:  Het voorgaande is niet van toepassing op
Duitse gebruikers voor zover verboden volgens toepasselijke auteursrechtwetgeving in Duitsland.

10. Beperkingen van licen�e

Behalve zoals nadrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst of zoals we�elijk is toegestaan, stemt u ermee in om:

a. de App niet te gebruiken op een Mobiel apparaat dat niet uw eigendom is, dat u niet beheert of waartoe u niet
anderszins legi�eme toegang is verleend;

b. de App niet te koppelen aan een ICM van derden zonder toestemming van deze derden;

c. de App of de Documenta�e niet geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te verveelvoudigen, te herpubliceren, te uploaden,
te posten of anderszins beschikbaar te maken, in enigerlei vorm, op internet of anderszins ten behoeve van iemand
anders;



d. de App niet te distribueren, te verkopen, te verhuren, in lease of sublicen�e te geven, uit te lenen, te vertalen, over te
dragen, samen te voegen, aan te passen, te veranderen of te wijzigen;

e. geen veranderingen of wijzigingen aan te brengen aan de App in zijn geheel of een gedeelte ervan, en niet toe te staan
dat de App of een gedeelte daarvan wordt gecombineerd met of opgenomen in een ander programma;

f. de broncode niet te disassembleren, te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen, te decoderen,
hiervan afgeleide werken te maken of anderszins te trachten de broncode of ontwerpdocumenta�e te achterhalen of
te onderzoeken op basis van de volledige App of een deel hiervan;

g. rechten op de App of de Documenta�e alleen te verkopen, te verhuren, in lease, licen�e of sublicen�e te geven, uit te
lenen, toe te wijzen, te distribueren of anderszins over te dragen zoals nadrukkelijk is beschreven in deze
Overeenkomst. De App mag niet worden overgedragen aan een andere eindgebruiker en dient te worden verwijderd
indien u het Mobiele apparaat waarop de App is geïnstalleerd, overdraagt aan iemand anders. De gegevens die u
opslaat in of verzendt via de App, gelden specifiek voor u. Indien een andere eindgebruiker de App wil gebruiken,
dient hij of zij de App rechtstreeks naar zijn of haar apparaat te downloaden en een nieuw account te maken;

h. �jdens het gebruik van de App verschijnende produc�den�fica�es, bedrijfseigen beperkingen, auteursrechten,
handelsmerken, dienstmerken, taglines of andere kennisgevingen te verwijderen, te wijzigen of te verbergen;

i. de App alleen na onze schri�elijke toestemming geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm te verstrekken of anderszins
beschikbaar te stellen aan iemand (met inbegrip van object- en broncode);

j. de App niet te gebruiken voor commerciële doeleinden, met inbegrip van commerciële �mesharing of anderszins bij
de levering van diensten aan derden;

k. op generlei wijze te proberen om door ons geïmplementeerde maatregelen voor beveiliging of gegevensbescherming
te omzeilen of anderszins uit te schakelen en niets te doen wat anderszins van invloed kan zijn op de beveiliging van de
App; en

l. geen enkel gedeelte van de App te openen, te gebruiken of te kopiëren om direct of indirect producten of diensten te
ontwikkelen, te propageren, te distribueren, te verkopen of te ondersteunen die concurreren met de App.

11. Beperkingen van aanvaardbaar gebruik

In verband met uw gebruik van de App dient u:

1. alle ac�verings- en/of sessiecodes of wachtwoorden geheim te houden en aan niemand anders verstrekken;

2. de App niet te gebruiken op een onwe�ge of onrechtma�ge manier, voor een onwe�g doel of op enigerlei wijze die
niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst, en niet frauduleus of kwaadwillig te handelen, bijvoorbeeld door
de App of een besturingssysteem te hacken of er kwaadwillige code in aan te brengen, met inbegrip van virussen of
schadelijke gegevens;

3. geen onwe�ge, schadelijke, onrechtma�ge, anderszins aanstootgevende of inbreuk op iemands privacy makende data
of andere gegevens te uploaden, te downloaden, per e-mail te verzenden, over te brengen, op te slaan of anderszins
beschikbaar te maken, waaronder aan personen jonger dan 18 jaar of met een andere lee�ijd waarop iemand
we�elijk als minderjarig wordt aangemerkt, tenzij u de ouder, de voogd of een geautoriseerde verzorger van dat kind
bent;

4. u niet voor te doen als iemand anders en geen onjusite voorstelling te geven van wie u bent, hoe oud u bent of wat uw
rela�e met iemand is. Bovendien mag u de App niet gebruiken om verbinding te maken met of gegevens te
verzamelen vanaf de ICM van iemand anders. Abbo� behoudt zich het recht voor om accounts of e-mailadressen te
weigeren of te blokkeren waarmee u zich naar ons oordeel hebt voorgedaan als iemand anders, uw iden�teit verkeerd
hebt weergegeven, zich de naam of iden�teit van iemand anders hee� toegeëigend of de gegevens van iemand
anders hee� gehackt;

5. geen inbreuk te maken op onze Intellectuele-eigendomsrechten of die van derden (met inbegrip van het uploaden van
content die u niet mag uploaden) of geen vertrouwelijke gegevens of handelsgeheimen te verstrekken waarmee u een
geheimhoudings-, arbeids- of nondisclosure-overeenkomst schendt;

6. de App niet te gebruiken op een wijze die onze systemen of beveiliging zou kunnen schaden, uitschakelen,
overbelasten, storen of aantasten of andere gebruikers zou kunnen hinderen;

7. de App te gebruiken, met inbegrip van de verzending van Gegevens, op een wijze die voldoet aan alle toepasselijke
wetgeving inzake onder meer in�mida�e of een andere onrechtma�ge daad of overtreding, gegevensbescherming,
privacy en medische geheimhouding; en

8. geen informa�e of gegevens te verzamelen of te oogsten vanuit de App of onze systemen (met uitzondering van de
Gegevens) of te trachten een verzending naar of vanaf de servers waarop een service wordt uitgevoerd, te ontcijferen.



Indien Abbo� de Diensten niet goed kan leveren door uw bewuste of onbewuste gebruik van de App of andere handelingen,
hee� Abbo� het recht alle redelijke stappen te treffen om de App te beschermen, waaronder de opschor�ng van uw toegang
tot de App of de beëindiging van uw App-account.   

12. Compabiliteitsvereisten voor mobiele apparaten

U kunt deze App alleen gebruiken met een Mobiel apparaat met:

Apple‡ iOS‡ v13.0 of hoger of Google‡ Android‡ v9.0 of hoger;

interne�oegang (draadloos, wifi);

met Bluetooth®1 4.0 draadloze technologie of hoger (ook bekend als Bluetooth®1 Low Energy draadloze technologie).

Indien u de App gebruikt, dient u bepaalde func�es in te schakelen op een Mobiel apparaat, waaronder:

Achtergrondgegevens van de app

'Toegang tot de loca�e al�jd toestaan' is ingeschakeld (alleen voor Android)

'Meldingen' toestaan

We bevelen u aan om automa�sche app-updates of het accepteren van updates in te schakelen

Een volledige lijst met aanbevelingen voor de func�es en het gebruik van het Mobiele apparaat vindt u in de App-
instellingen.

13. App-updates en -upgrades

Van �jd tot �jd kunnen updates voor de App ter beschikking worden gesteld via de leverancier van de app-store. A�ankelijk
van de update kunt u de App mogelijk pas weer gebruiken nadat u de nieuwste versie van de App hebt gedownload en
eventuele nieuwe voorwaarden hebt geaccepteerd. Indien u een App-versie wilt gebruiken die door Abbo� als upgrade is
aangemerkt, dient u eerst te beschikken over een gebruikslicen�e voor de oorspronkelijke App waarvoor Abbo� hee�
aangegeven dat deze voor de upgrade in aanmerking komt.  Na de upgrade mag u niet langer gebruikmaken van de versie van
de App op basis waarvan u voor de upgrade in aanmerking kwam. De bijgewerkte so�ware wordt beschouwd als de App die
uit hoofde van deze Overeenkomst in licen�e is gegeven, onder het voorbehoud dat het voorgaande niet van toepassing is
op Duitse gebruikers voor zover dit verboden is volgens toepasselijke auteursrechtwetgeving in Duitsland. Deze
Overeenkomst is van toepassing op alle updates of supplementen voor elke versie van de App, tenzij Abbo� andere
voorwaarden bij de update of het supplement verstrekt. Indien deze Overeenkomst in strijd is met andere voorwaarden die
zijn verstrekt met betrekking tot updates of supplementen, gelden deze andere voorwaarden. Volgens dit ar�kel 13 is Abbo�
niet verplicht om nieuwe op�es en func�es, die Abbo� apart in rekening brengt, of toekoms�ge producten te leveren. 

14. Beves�gingen

a. Deze Overeenkomst hee� betrekking op de App, met inbegrip van mogelijke updates aan de App, tenzij hiervoor
aparte voorwaarden gelden. In dat geval zijn die voorwaarden van toepassing.

b. Wanneer u de App vanuit een app-store downloadt, verklaart u daarmee dat u in bezit bent van, of toestemming hee�
verkregen van de eigenaars van, het Mobiele apparaat waarmee u een exemplaar van de App opent en downloadt. Er
kunnen bij u en hen door uw en hun serviceproviders kosten in rekening worden gebracht voor interne�oegang of
datagebruik op uw Mobiele apparaat. Conform deze Overeenkomst aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor het
gebruik en alle kosten, tarieven of belas�ngen met betrekking tot het gebruik van de App of een Mobiel apparaat,
ongeacht of dit uw eigendom is.

c. U dient de door ons beschikbaar gestelde meest recente versie van de App naar uw Mobiele apparaat te downloaden
en daarop te installeren.

d. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van, onderhouden van en betalen voor alle hardware en alle
telecommunica�e en andere benodigdheden of diensten die niet door Abbo� worden geleverd en die nodig zijn voor
de ontvangst van, de toegang tot of het gebruik van de App.

e. Indien uw kliniek of zorgverstrekker u een Mobiel apparaat met de App hee� verstrekt, erkent u en stemt u ermee in
dat het Mobiele apparaat het eigendom van Abbo� blij� en dat u geen pogingen mag ondernemen om het Mobiele
apparaat te wijzigen, te verbeteren of aan te passen.



f. Door de App te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat internetverzendingen, met inbegrip van verzendingen van
Gegevens, nooit volledig vertrouwelijk of beveiligd zijn. U begrijpt dat internetverzendingen door anderen kunnen
worden gelezen of onderschept, zelfs wanneer er speciaal wordt vermeld dat een bepaalde verzending is versleuteld.

g. U erkent dat de App of een func�e of onderdeel hiervan mogelijk niet beschikbaar is in alle talen of in alle landen.
Abbo� verklaart niet dat de App of een func�e of onderdeel hiervan geschikt of beschikbaar is voor gebruik op alle
loca�es.

15. Verwijderen van het App-account

U kunt de App te allen �jde verwijderen. Uw zorgverstrekker hee� een eigen account op Merlin.net™ ingesteld om een
specifiek pa�ëntprofiel voor u aan te maken. Indien u de App verwijdert, hee� dit geen gevolgen voor het account of het
pa�ëntprofiel dat door uw zorgverstrekker is gemaakt.  Abbo� is niet ervoor verantwoordelijk om de gegevens in de App te
bewaren of op te slaan of om hiervan een back-up te maken.  U bent volledig ervoor verantwoordelijk om gegevens die u wilt
bewaren, te behouden, te onderhouden, op te slaan en hiervan een back-up te maken (elektronisch en/of met afgedrukte
exemplaren). Abbo� is niet ervoor verantwoordelijk als iemand zonder toestemming uw gegevens inziet, gebruikt of wijzigt.
Indien u een schermafdruk van uw gegevens in de App maakt, per e-mail verzendt of hiervan een back-up maakt of anderszins
uw persoonsgegevens of rapporten deelt met derden, worden deze gegevens mogelijk niet versleuteld. Abbo� is niet in staat
om de privacy of beveiliging van deze gegevens beheren. U dient zelf stappen te ondernemen om te bepalen of deze
gegevens afdoende zijn beveiligd. Tenzij anderszins we�elijk verplicht is, stemt u ermee in dat uw App-account niet kan
worden overgedragen en dat eventuele rechten op de App of op gegevens die in de App zijn opgeslagen, eindigen wanneer u
komt te overlijden.

Indien u niet alleen de App wilt verwijderen, maar ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door
Abbo� wilt intrekken, dient u de instruc�es in ar�kel 3 van deze Overeenkomst te volgen.

16. Wijzigingen in deze Overeenkomst

We kunnen deze Overeenkomst van �jd tot �jd wijzigen door u via redelijke middelen hiervan op de hoogte te stellen,
bijvoorbeeld door een herziene Overeenkomst op het scherm weer te geven wanneer u de volgende keer de App gebruikt. U
mag de App alleen blijven gebruiken nadat u deze herziene Overeenkomst hebt gelezen, nadrukkelijk ermee instemt en
accepteert. Na uw accepta�e zijn deze voorwaarden direct van kracht, maar ze zijn niet van toepassing op eventuele
geschillen tussen u en Abbo� die eerder zijn ontstaan dan de datum waarop we de herziene Overeenkomst met deze
wijzigingen hebben gepubliceerd of waarop we u anderszins hiervan in kennis hebben gesteld. Indien u deze wijzigingen niet
accepteert, hebben we het recht om deze Overeenkomst en uw gebruik van de App te beëindigen.  U stemt ermee in dat
Abbo� niet aansprakelijk jegens u of derden is voor wijziging of stopze�ng van de App.

Voor gebruikers in Duitsland: U wordt op de hoogte gesteld van alle wijzigingen in deze Overeenkomst wanneer u de App
start.  U wordt geacht wijzigingen te hebben geaccepteerd, tenzij u Abbo� anderszins schri�elijk of langs elektronische weg,
zoals goedgekeurd door Abbo�, hierover informeert. We ves�gen uw aandacht hierop wanneer wijzigingen bekend worden
gemaakt. Indien u bezwaar wilt maken tegen de wijziging, dient u dit binnen zes (6) weken na ontvangst van de bekendmaking
van de wijziging te doen. 

Voor gebruikers in de EER, het VK en Zwitserland: U wordt op de hoogte gesteld van alle wijzigingen in deze Overeenkomst
wanneer u inlogt bij de App. U wordt geacht wijzigingen te hebben geaccepteerd, tenzij u Abbo� anderszins schri�elijk of
langs elektronische weg, zoals goedgekeurd door Abbo�, hierover informeert. Abbo� ves�gt uw aandacht hierop wanneer
wijzigingen bekend worden gemaakt.  Indien u bezwaar wilt maken tegen de wijziging, dient u dit binnen zes (6) weken na
ontvangst van de bekendmaking van de wijziging te doen. In het geval van bezwaar kan Abbo� het App-account beëindigen
na een kennisgevingstermijn van vier (4) weken. Anders is dit ar�kel 16 niet van toepassing op gebruikers in de EER, het VK en
Zwitserland.

Voor gebruikers in Algerije: Alle wijzigingen waarnaar in dit ar�kel 16 wordt verwezen met betrekking tot essen�ële
elementen van de Overeenkomst of kenmerken van de Diensten zijn pas van kracht als we u vijf dagen van tevoren op de
hoogte hebben gebracht van de wijziging en u �jdens deze kennisgevingsperiode de wijziging hebt geaccepteerd.

17. Ondersteuning voor de app

Gra�s technische ondersteuning is beschikbaar en onze medewerkers kunnen mogelijk contact met u opnemen na uw
implanta�e om diensten in verband met de App te leveren, waaronder informa�everstrekking over het gebruik, koppeling van
de App aan uw Mobiele Apparaat, en oplossing van basisproblemen met de App en het Mobiele Apparaat.  U kunt ook
rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice als u technische ondersteuning voor de App nodig hebt. 



Gegevens, opmerkingen of materialen die u verstrekt om ondersteuning te ontvangen voor de App, met inbegrip van
feedbackgegevens zoals vragen en sugges�es ('Feedback'), worden niet als vertrouwelijk en bedrijfseigen beschouwd. Abbo�
is tot niets verplicht met betrekking tot deze Feedback en kan naar eigen inzicht de Feedback onbeperkt verveelvoudigen,
gebruiken, verstrekken, vertonen, weergeven overbrengen, hiervan afgeleide werken maken en de Feedback verspreiden
onder andere personen, met uitzondering van persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens, die mogelijk zijn
opgenomen in de Feedback, maar onder ar�kel 19 van deze Overeenkomst vallen. Bovendien staat het Abbo� vrij om ideeën,
concepten, kennis of technieken in deze Feedback voor enigerlei doeleinde te gebruiken, met inbegrip van de ontwikkeling,
produc�e en marke�ng van producten in deze Feedback.

18. Analysegegevens van crashes

Abbo� rapporteert dit wanneer de App crasht of bepaalde so�wareproblemen hee�, zodat we ondersteuning kunnen bieden
en de App kunnen verbeteren. Deze rapportagemogelijkheden zijn ingebouwd in de so�ware van de App. Indien de App
crasht of er bepaalde verzendfouten optreden �jdens normaal gebruik, verzendt de App bepaalde gegevens over het incident
naar Abbo�. Sommige gegevens die Abbo� ontvangt voor de oplossing van problemen met de App, kunnen uw
persoonsgegevens beva�en of kunnen mogelijk worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens.  Voor zover dergelijke
gegevens worden ontvangen, houdt Abbo� zich te allen �jde aan toepasselijke wetgeving.

19. Overeenkomst voor overgedragen gegevens

a. We claimen niet het eigendom van de Gegevens die u via de App naar de Diensten verzendt. Door uw
persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u ons een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licen�e om
deze gegevens te gebruiken, te distribueren, te verveelvoudigen, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen
en om te ze�en in informa�e teneinde u de Diensten te kunnen leveren, met inbegrip van de doeleinden voor het
beheren en verbeteren van de kwaliteit van de App en/of de Diensten.

b. U stemt ermee in dat we uit hoofde van deze Overeenkomst samengevoegde, geanonimiseerde of
gepseudonimiseerde gegevens die zijn afgeleid van de Diensten, mogen maken, openen, bewaren en gebruiken voor
onze eigen doeleinden, maar dat we deze gegevens mogen verstrekken aan onze gelieerde ondernemingen en derde
onderzoekers:

om de kwaliteit, veiligheid en effec�viteit van onze medische en hartsystemen te verbeteren en om een
innova�eve, effec�eve behandeling van hartaandoeningen te ontwikkelen in het belang van de
volksgezondheid;

om onderzoek te verrichten en inzicht te krijgen in de manier waarop onze producten en diensten worden
gebruikt, om de presta�es en �jd te meten, om toekoms�ge producten te verbeteren en in verband met
bewijsstudies in de prak�jk, voor sta�s�sche doeleinden en voor analysen voor onszelf, onze gelieerde
ondernemingen en om gegevens te verstrekken aan derde onderzoekers, zorginstellingen, medisch personeel
of autoriteiten voor de volksgezondheid;

om te beoordelen hoe de App en de Diensten worden geleverd en gebruikt en hoe effec�ef ze zijn (met
inbegrip van demografische gegevens, zoals geografie);

om de func�onaliteit van de App en Diensten en upgrades te controleren, waaronder het bewaken en
verbeteren van de veiligheid en beveiliging van de App en Diensten; en om medische hulpmiddelen te
onderzoeken, te ontwikkelen en te testen, met inbegrip van nieuwe en bestaande op�es en func�es, en om de
App, Diensten en medische hulpmiddelen van Abbo� te testen en te verbeteren voor productontwikkeling,
gegevensanalysen en sta�s�sche en enquêtegerelateerde doeleinden.

20. Beëindiging

De Overeenkomst gaat in nadat u deze accepteert en duurt totdat deze wordt beëindigd.  U kunt de App te allen �jde
verwijderen, zoals is beschreven in ar�kel 15 van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst wordt direct en zonder
aanvullende kennisgeving beëindigd indien u een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst overtreedt en/of niet
nalee�. Abbo� kan deze Overeenkomst te allen �jde en zonder kennisgeving vooraf, met of zonder reden beëindigen of
opschorten.  Abbo� kan deze Overeenkomst te allen �jde beëindigen of opschorten, indien Abbo� van mening is dat u deze
Overeenkomst hebt geschonden of niet naar de le�er of geest hiervan hebt gehandeld.  Abbo� kan de levering van
ondersteuning voor de App beëindigen indien u ervoor kiest om de App niet langer te gebruiken of op enig moment indien we
de App, de Diensten en/of de ICM niet langer aanbieden.

Nadat deze Overeenkomst is beëindigd of opgeschort:



a. dient u direct alle door deze Overeenkomst geautoriseerde ac�viteiten te staken. U kunt de App niet langer gebruiken,
bijvoorbeeld om Gegevens in te zien, met dien verstande dat het voorgaande niet van toepassing is op Duitse
gebruikers voor zover dit verboden is volgens toepasselijke auteursrechtwetgeving in Duitsland;

b. kan Abbo� zonder aansprakelijkheid jegens u of derden uw toegang tot de App, Registra�egegevens en alle
bijbehorende materialen direct opschorten, deac�veren of beëindigen, zonder enige verplich�ng om u verdere
toegang tot deze materialen te bieden;

c. mag u geen enkel exemplaar van de App en Documenta�e meer gebruiken en dient u deze te verwijderen en te
vernie�gen; en

d. vervallen alle rechten die aan u zijn verleend uit hoofde van deze Overeenkomst, met inbegrip van licen�es.

Voor gebruikers in Algerije:  Als u de voorwaarden in deze Overeenkomst schendt of u er niet aan houdt, brengen we u vijf
dagen van tevoren op de hoogte van beëindiging om de schending recht te ze�en, tenzij de schending niet recht te ze�en is
of het nakomen van de verplich�ng onmogelijk wordt door uw tekortkoming in de nakoming van uw verplich�ngen of uw
weigering om deze na te komen.  Als Abbo� deze Overeenkomst beëindigt of opschort, brengen we u vijf dagen van tevoren
op de hoogte van de beëindiging en compenseren we u voor deze beëindiging in overeenkomst met dwingende Algerijnse
wetgeving.  Abbo� kan deze Overeenkomst beëindigen of opschorten indien Abbo� van mening is dat u deze Overeenkomst
hebt geschonden of niet naar de le�er of geest hiervan hebt gehandeld, waarbij u vijf dagen van tevoren op de hoogte wordt
gebracht van de beëindiging om de schending recht te ze�en, tenzij de schending niet recht te ze�en is of het uitvoeren van
de verplich�ng onmogelijk wordt omdat u, door uw toedoen, niet aan uw verplich�ngen kunt/wilt voldoen.  Abbo� kan de
levering van ondersteuning voor de App beëindigen indien u ervoor kiest om de App niet langer te gebruiken of op enig
moment indien we de App; de Diensten en/of de ICM niet langer aanbieden, waarbij we u vijf dagen van tevoren op de
hoogte brengen van de beëindiging.

 

21. Onze uitslui�ng van garan�es

De App wordt geleverd zodat u Gegevens via uw Mobiele apparaat kunt overbrengen vanaf uw ICM naar het Merlin.net™
pa�ëntverzorgingsnetwerk zodat uw zorgverstrekker toegang tot de Gegevens hee�. U ERKENT NADRUKKELIJK EN STEMT
ERMEE IN DAT U DE APP GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO OP HET GEBIED VAN
TOEREIKENDE KWALITEIT, PRESTATIES, JUISTHEID EN INSPANNINGEN BIJ U LIGT. 

De App is niet bedoeld voor gebruik op een gewijzigd of aangepast Mobiel apparaat om de goedgekeurde kernel,
systeemconfigura�e of gebruiksbeperkingen van de fabrikant te verwijderen, te vervangen of te omzeilen of dat in strijd is
met de garan�e van de fabrikant. Het gebruik van de App kan nega�eve gevolgen hebben voor de werking van andere
so�ware en apparaten. Alle content die is gemaakt voor of opgenomen in de App, is bedoeld voor informa�everstrekking
zodat Gegevens kunnen worden overgebracht. DE APP IS NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK TIJDENS HET BEOEFENEN VAN
GENEESKUNDE OF HET LEVEREN VAN MEDISCHE ZORG OF DIENSTEN EN IS NIET BEDOELD OM GEÏNDIVIDUALISEERDE
MEDISCHE DIENSTEN OF ZORG TE LEVEREN. 

VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, LEVEREN ABBOTT, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN EXTERNE LEVERANCIERS DE
APP EN DE DIENSTEN 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID', MET EVENTUELE TEKORTKOMINGEN
EN DEFECTEN EN ZONDER ENIGERLEI ANDERE GARANTIE, EN DOEN HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE OVERIGE NADRUKKELIJKE,
STILZWIJGENDE OF WETTELIJKE GARANTIES EN VOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GARANTIES
TEN AANZIEN VAN EIGENDOM EN HET NIET-INBREUKMAKENDE KARAKTER, STILZWIJGENDE GARANTIES, VERPLICHTINGEN
OF VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN KWALITEIT, EN
DE AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF MONDELING OF
SCHRIFTELIJK ADVIES VAN ABBOTT OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER VAN ABBOTT VORMT EEN GARANTIE.
DE APP DIENT NIET TE WORDEN GEBRUIKT TER VERVANGING VAN EEN PROFESSIONEEL MEDISCH OORDEEL, DIRECT
MEDISCH TOEZICHT OF NOODINTERVENTIE OF VOOR GEBRUIK IN NOODGEVALLEN OF VOOR DE OVERDRACHT OF
INDICATIE VAN REALTIME-ALARMSIGNALEN OF TIJDKRITIEKE GEGEVENS. ALLE MEDISCHE DIAGNOSEN EN BEHANDELINGEN
VAN PATIËNTEN DIENEN TE WORDEN UITGEVOERD DOOR BEVOEGD MEDISCH PERSONEEL. ABBOTT EN GELIEERDE
ONDERNEMINGEN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIAGNOSE, BESLISSING OF
BEOORDELING VAN EEN GEBRUIKER OF VOOR LETSEL DAT EEN GEBRUIKER KAN OPLOPEN TEN GEVOLGE VAN BESLISSINGEN
DIE ZIJN GENOMEN OP BASIS VAN DE CONTENT VAN DE APP EN DOCUMENTATIE.

Hoewel we alle commercieel redelijke veiligheidsmaatregelen hebben genomen om Gegevens te beschermen, zoals het
versleutelen van Gegevens wanneer deze lokaal in de App zijn opgeslagen of worden verzonden tussen de App en de ICM,
garanderen we bij het gebruik van draadloze Bluetooth®1-technologie niet dat gegevens die worden overgedragen via of
opgeslagen op een systeem, Mobiel apparaat of smartphone met de App en een internetverbinding, vertrouwelijk, beveiligd,



authen�ek of onbeschadigd zijn. ABBOTT VERKLAART OF GARANDEERT NIETS MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID,
VOLLEDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF TIJDIGHEID VAN AAN U OF DERDEN VERSTREKTE GEGEVENS OF CONTENT DIE IS
GEGENEREERD DOOR DE DOOR U IN DE APP OPGESLAGEN GEGEVENS. MET NAME VERKLAART OF GARANDEERT ABBOTT
NIET DAT INFORMATIE OP BASIS VAN DEZE GEGEVENS VOLDOET AAN OVERHEIDSVOORSCHRIFTEN INZAKE DE VERPLICHTE
VERSTREKKI|NG VAN GEGEVENS. 

Abbo�, gelieerde bedrijven en derde leveranciers garanderen NIET dat de func�es in de App voldoen aan uw behoe�en, dat
de werking ononderbroken of zonder fouten zal zijn of dat fouten zullen worden gecorrigeerd.  Bugs en poten�ële
incompa�biliteit met andere computerso�ware en -hardware zijn inherent aan so�ware, dus ook de so�ware die in de App
wordt gebruikt. U mag de App niet gebruiken voor toepassingen waarin storingen zouden kunnen leiden tot aanzienlijke
schade of aanzienlijk letsel aan personen of materiële of immateriële eigendommen. 

ABBOTT GARANDEERT OF VERKLAART NIETS MET BETREKKING TOT HARDWARE OF SOFTWARE VAN DERDEN OF DE JUISTHEID
VAN IN DE APP WEERGEGEVEN GEGEVENS. ABBOTT DOET AFSTAND VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT
TEKORTKOMINGEN HIERIN.  ABBOTT WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE ZOU KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT PROCEDURES
OF VORDERINGEN TEGEN ABBOTT OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, TUSSENPERSONEN, CESSIONARISSEN OF ANDERE
DERDEN ZOALS VAN TOEPASSING KAN ZIJN GEDURENDE DE LOOPTIJD VAN DEZE OVEREENKOMST, TENZIJ ER SPRAKE IS VAN
FRAUDE OF GROVE NALATIGHEID.

Sommige landen/staten/provincies/rechtsgebieden staan de uitslui�ng van s�lzwijgende garan�es of beperkingen van de
loop�jd van s�lzwijgende garan�es niet toe. In dat geval zijn de bovenstaande uitslui�ngen mogelijk niet volledig op u van
toepassing. Voor zover het we�elijk verplicht is om garan�es te bieden, stemt u ermee in dat de reikwijdte en de duur van
deze garan�e niet langer zal zijn dan de we�elijk verplichte minimumtermijn.

Voor gebruikers in Duitsland en Zwitserland:  Behalve dit subar�kel voor gebruikers in Duitsland en Zwitserland is ar�kel 21
niet van toepassing op gebruikers in Duitsland en Zwitserland. In plaats daarvan worden de App en de Diensten 'in de huidige
staat' en 'op basis van beschikbaarheid' geleverd aan gebruikers in Duitsland en Zwitserland. Hoewel we langdurige
storings�jden en wezenlijke belemmeringen met betrekking tot de bruikbaarheid van de App en de Diensten zoveel mogelijk
proberen te voorkomen, verklaren of garanderen we niet dat de App en alle func�es hiervan zonder fouten zullen zijn en
ononderbroken toegankelijk en bruikbaar zullen zijn. Uw we�elijke garan�erechten worden niet beïnvloed door het
voorgaande.

Voor gebruikers in het VK: Niets in dit ar�kel 21 is van invloed op de we�elijke garan�es met betrekking tot toereikende
kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, of juistheid van beschrijving.

Voor gebruikers in Australië: Niets in ar�kel 21 is van invloed op uw rechten met betrekking tot consumentengaran�es in de
Compe��on and Consumer Act 2010 (Concurren�e- en Consumentenwet, Cth). Onze producten en diensten worden geleverd
met garan�es die op grond van het Australische consumentenrecht niet mogen worden uitgesloten. Bij grote tekortkomingen
van de service hebt u het recht om:

a. uw servicecontract bij ons op te zeggen; en

b. een terugbetaling voor het ongebruikte gedeelte of een compensa�e voor de verminderde waarde te ontvangen.

U bent ook gerech�gd om een terugbetaling of vervanging te kiezen bij wezenlijke tekortkomingen van producten. Indien een
tekortkoming van het product of een dienst niet kan worden gekwalificeerd als wezenlijke tekortkoming, hebt u het recht om
de tekortkoming binnen een redelijke termijn te laten corrigeren. Indien dit niet gebeurt, hebt u recht op een terugbetaling
voor de producten. Bovendien mag u het contract voor de dienst opzeggen en ontvangt u een terugbetaling voor elk
ongebruikt gedeelte. U hebt ook recht op compensa�e voor alle overige redelijkerwijs onvoorziene kosten of schade ten
gevolge van een tekortkoming van de producten of diensten.

Voor gebruikers in Algerije:  Niets in dit ar�kel 21 vormt een beperking of uitslui�ng van onze aansprakelijkheid:

a. om u een garan�e voor de App en Diensten te bieden in overeenstemming met ar�kel 13 van wet nummer 09-03, van
25 februari 2009 (zoals gewijzigd) met betrekking tot bescherming van de consument en de bestrijding van fraude; of

b. voor gebreken in de App en Diensten die binnen zes maanden vanaf de datum waarop de App en Diensten voor het
eerst voor u beschikbaar werden gesteld zijn ontstaan, in overeenstemming met Uitvoeringsdecreet nummer 13-327
van 26 september 2013, waarin de voorwaarden voor de garan�e-implementa�e van goederen en diensten uiteen
worden gezet. 



22. Belangrijke informa�e over beperkingen van onze aansprakelijkheid

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN ABBOTT, GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF EXTERNE LEVERANCIERS NIET
AANSPRAKELIJK VOOR FINANCIËLE SCHADE, MET INBEGRIP VAN ENIGERLEI BIJZONDERE, BIJKOMENDE, INDIRECTE, ALS
VOORBEELD DIENENDE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING, BEHALVE:

a. Voor gebruikers in New Jersey: Niets in deze Overeenkomst sluit schade uit die door een consument kan worden
verhaald onder de wetgeving van New Jersey, indien van toepassing, zoals de New Jersey Puni�ve Damages Act, New
Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code en New Jersey Consumer Fraud Act.

b. Voor gebruikers in Duitsland: Abbo� is aansprakelijk voor een verwijtbare schending van wezenlijke
contractverplich�ngen (hoofdverplich�ngen). Hoofdverplich�ngen zijn contractuele verplich�ngen waaraan moet
worden voldaan om de juiste uitvoering van deze Overeenkomst mogelijk te maken en waarop u zich regelma�g kunt
verlaten. De aansprakelijkheid van Abbo� is voor het overige beperkt tot grove nala�gheid en bewust wangedrag. In
het geval van enige aansprakelijkheid van de zijde van Abbo� wegens een enigszins nala�ge schending van
hoofdverplich�ngen of gering wangedrag van individuele medewerkers is de aansprakelijkheid van Abbo� beperkt tot
typisch te voorziene schadevergoeding. Dit hee� geen uitwerking op enige verplichte we�elijke aansprakelijkheid, met
name aansprakelijkheid van Abbo� in verband met verlies van leven, letsel of ziekte of aansprakelijkheid van Abbo� in
verband met de Duitse Productaansprakelijkheidswet. Behalve voor zover dit subar�kel van toepassing is op
gebruikers in Duitsland, is ar�kel 22 niet van toepassing op gebruikers in Duitsland.

c. Voor gebruikers in het VK en Zwitserland: Niets in deze Overeenkomst sluit onze aansprakelijkheid voor overlijden of
persoonlijk letsel ten gevolge van onze nala�gheid of frauduleuze valse verklaringen in verband met de App uit.

d. Voor gebruikers in Australië: Niets in ar�kel 21 of 22 is van invloed op uw rechten met betrekking tot
consumentengaran�es in de Compe��on and Consumer Act 2010 (Concurren�e- en Consumentenwet, Cth). Ongeacht
eventuele andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, indien in de Compe��on and Consumer Act 2010
(Concurren�e- en Consumentenwet, Cth) welke enige andere wetgeving dan ook is vermeld dat er garan�e wordt
gegeven op geleverde producten of diensten en dat onze aansprakelijkheid voor schending van deze garan�e niet mag
worden uitgesloten maar wel mag worden beperkt, is onze aansprakelijkheid voor een dergelijke schending beperkt
tot, in het geval van een levering van producten, de vervanging van de producten, de levering van equivalente
producten of de repara�e van de producten of, in het geval van een levering van diensten, de nieuwe levering van de
diensten of de betaling van de kosten voor de nieuwe levering van de diensten.

e. Voor gebruikers in Algerije: Niets in deze Overeenkomst sluit onze aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van
onrechtma�ge daden (waaronder verwaarlozing), noch schade ten gevolge van fraude of grove nala�gheid van onze
kant uit. Met uitzondering van gevallen van fraude of grove nala�gheid van onze kant zijn we enkel aansprakelijk voor
de verliezen die te voorzien waren op het moment dat de Overeenkomst werd aangegaan.

DE VOORGAANDE BEPERKING IS OOK VAN TOEPASSING OP SCHADE WEGENS WINSTDERVING, OP VERLIES VAN GEGEVENS OF
ANDERE IMMATERIËLE ZAKEN, OP VERLIES VAN BEVEILIGING VAN GEGEVENS DIE VIA DE APP WORDEN VERZONDEN (MET
INBEGRIP VAN ONGEAUTORISEERDE ONDERSCHEPPING VAN DEZE GEGEVENS DOOR DERDEN), OP ONDERBREKING VAN DE
BEDRIJFSVOERING, OP VERLIES VAN PRIVACY TEN GEVOLGE VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN
TOT GEBRUIK VAN DE APP OF SOFTWARE EN/OF HARDWARE VAN DERDEN WAARMEE DE APP WORDT GEBRUIKT OF KAN
WORDEN GEBRUIKT, OP VERLIES DOOR VIRUSSEN OF ANDER TECHNOLOGISCH SCHADELIJK MATERIAAL DAT UW APPARAAT
KAN BEÏNVLOEDEN DOORDAT U DE APP OF EEN HIERAAN GEKOPPELDE MOBIELE APP/SOFTWARETOEPASSING/WEBSITE HEBT
GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS IN VERBAND MET EEN BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS ABBOTT, GELIEERDE
ONDERNEMINGEN OF DERDE LEVERANCIERS ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE EN ZELFS ALS DE
VERHAALSMOGELIJKHEID NIET AAN HET WEZENLIJKE DOEL VOLDOET.

DE VOORGAANDE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING, ONGEACHT OF DEZE SCHADE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT,
ONGERECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE RECHTSGRONDSLAG.

Behalve voor de gegevens die u deelt met uw zorgverstrekker via de App, indien u ervoor kiest om uw persoonsgegevens, met
inbegrip van medische gegevens, via de App te delen met derden, met inbegrip van apps van derden, erkent u en stemt u
ermee in dat, voor zover we�elijk toegestaan, Abbo� en zakenpartners niet verantwoordelijk zijn voor uw beslissing om uw
persoonsgegevens, met inbegrip van medische gegevens, te delen en/of te ken. U vrijwaart Abbo� en zakenpartners hierbij
van alle aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de verzameling of andere verwerking van uw persoonsgegevens door deze
derden.

ONVERMINDERD HET VOORGAANDE EN NIETTEGENSTAANDE VERLIEZEN DIE U MOGELIJK LIJDT EN VOOR ZOVER WETTELIJK
TOEGESTAAN, ZIJN DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ABBOTT, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN LEVERANCIERS



ONDER ENIGE BEPALING OF ANDERSZINS IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST EN UW EXCLUSIEVE
VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR AL HET VOORGAANDE BEPERKT TOT:

a. HET HERSTELLEN, REPAREREN OF ANDERSZINS RECTIFICEREN VAN TEKORTKOMINGEN IN DE APP, ZELFS ALS DIT
VERLIES WAS TE VOORZIEN OF VERWACHT DOOR DE PARTIJEN, OF

b. INDIEN VAN TOEPASSING, HET WERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE APP OF USD$ 10,00, WAARBIJ HET
HOOGSTE BEDRAG GELDT.

In sommige andere landen/staten/provincies/rechtsgebieden kan de uitslui�ng of beperking van aansprakelijkheid, bepaalde
s�lzwijgende garan�es, of incidentele of gevolgschade verboden of beperkt zijn. Behalve voor zover dergelijke wetgeving op u
van toepassing is, zijn sommige of alle van de bovenstaande disclaimers, beperkingen of uitslui�ngen mogelijk niet op u van
toepassing en beschikt u over bepaalde aanvullende rechten onder toepasselijke wetgeving.

23. Vrijwaring

Voor zover we�elijk toegestaan, stemt u ermee in om Abbo�, gelieerde ondernemingen en hun respec�eve managers,
direc�eleden, medewerkers, tussenpersonen, opvolgers, cessionarissen en licen�egevers te beschermen en te verdedigen
tegen en te vrijwaren van alle vorderingen, schade, eisen, aansprakelijkheden, vonnissen, uitspraken, verliezen, kosten en
uitgaven van derden (met inbegrip van kosten voor advocaten en experts) ten gevolge van of in verband met (i) uw gebruik
van of ac�viteiten in verband met de App; en (ii) een schending of vermeende schending van deze Overeenkomst, wet- en
regelgeving, of rechten van derden, met inbegrip van inbreuk op intellectuele eigendom van derden door u of anderen in uw
huishouden of organisa�e of anderszins in verband met uw of hun gebruik van de App, met inbegrip van nala�gheid, verzuim
en bewust wangedrag. Voor gebruikers in Duitsland:  Uw rechten om aan te tonen dat er geen schade is geleden, worden
niet beïnvloed door het voorgaande. 

24. Exportwetgeving

De App valt onder de beperkingen van de Amerikaanse exportwetgeving, met inbegrip van Amerikaanse embargo's of andere
federale regels en voorschri�en waarmee export wordt beperkt. We stellen de App niet bewust aan u beschikbaar indien u,
en u verklaart dat u niet, (a) woont in of ingezetene of staatsburger bent van een land waartegen de Amerikaanse overheid
een embargo of handelssanc�e hee� ingesteld (zie h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx voor meer informa�e over Amerikaanse sanc�es); of (b) voorkomt op een
lijst met beperkte eindgebruikers van de Amerikaanse overheid (bijvoorbeeld de lijst 'Specially Designated Na�onals' (Speciaal
aangewezen inwoners), die beschikbaar is op h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-
List/Pages/default.aspx).

25. Kennisgevingen

Kennisgevingen uit onderhoofde van of in verband met deze Overeenkomst dienen schri�elijk te worden gedaan en dienen
per franco te worden bezorgd bij Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Verenigde Staten.
Indien we contact met u moeten opnemen of schri�elijk moeten opzeggen, doen we dat via e-mail (indien het e-mailadres
ons van tevoren is verstrekt) of per vooraf betaalde post naar het adres dat u ons verstrekt in uw aanvraag van de App.

26. Interveniërende krachten

We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet-nakoming of vertraging bij de nakoming van een van onze
verplich�ngen onder deze Overeenkomst indien dit is veroorzaakt door een handeling of gebeurtenis buiten onze redelijke
invloedssfeer, met inbegrip van uitval van publieke of private telecommunica�enetwerken ('Interveniërende kracht'). Indien
een Interveniërende kracht plaatsvindt die de nakoming van onze verplich�ngen onder deze Overeenkomst aantast: (i)
worden onze verplich�ngen onder deze Overeenkomst opgeschort en wordt de �jd voor de nakoming van onze verplich�ngen
verlengd zolang de Interveniërende kracht duurt; en (ii) zullen wij ons redelijke inspanningen getroosten om een oplossing te
vinden waardoor onze verplich�ngen onder deze Overeenkomst kunnen worden nagekomen ondanks de Interveniërende
kracht.

27. Overdracht van rechten

Mogelijk zullen wij zonder voorafgaande schri�elijke toestemming van u mogen we een of meer van uw rechten en
verplich�ngen onder deze Overeenkomst toewijzen, overdragen, via contract vernieuwen, delegeren of uitbesteden aan een
andere organisa�e, maar dat zal uw rechten of onze verplich�ngen uit hoofde van deze Overeenkomst niet aantasten. U mag



uw rechten of verplich�ngen onder deze Overeenkomst alleen aan iemand anders overdragen indien we daar schri�elijk mee
akkoord gaan.

28. Verklaring van afstand

Indien we er niet op aandringen dat u een van uw verplich�ngen onder deze Overeenkomst nakomt of indien we onze
rechten jegens u niet of niet meteen afdwingen, betekent dat niet dat we afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u
en dat u niet aan die verplich�ngen hoe� te voldoen. Indien we daadwerkelijk afstand doen van een standaardverplich�ng
door u, doen we dat uitsluitend schri�elijk en betekent dat niet dat we automa�sch afstand doen van enige latere
standaardverplich�ng door u.

29. Splitsbaarheid

Elk van de voorwaarden van deze Overeenkomst is afzonderlijk werkzaam. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit
besluit dat een van de voorwaarden ongeldig, onwe�g of onafdwingbaar is, blijven de overige voorwaarden volledig van
kracht en werkzaam.

30. Toepasselijk recht

De voorwaarden van deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetgeving van de
Amerikaanse staat Illinois, afgezien van de bepalingen inzake rechtskeuze van die wetgeving.  Indien we�en, regels en
voorschri�en van de Verenigde Staten in strijd zijn met die van andere landen, gelden de we�en, regels en voorschri�en van
de Verenigde Staten zoveel mogelijk.  Onverminderd het voorgaande hebben we recht op een billijk redres, met inbegrip van
een contactverbod, een injunc�e, specifieke presta�es en enig ander redres dat mogelijk kan worden afgedwongen via een
bevoegde rechtbank, indien u uw verplich�ngen inzake vertrouwelijkheid of intellectuele eigendom schendt of dreigt te
schenden.  U stemt ermee in dat deze Overeenkomst volledig uitvoerbaar zal zijn in de Amerikaanse staat Illinois en u stemt
ermee in dat alle procedures in verband met deze overeenkomst of de rela�e tussen de par�jen hiervan zullen worden
voorgelegd aan bevoegde federale en staatsrechtbanken in de staat Illinois.  De par�jen stemmen hierbij ermee in dat deze
Overeenkomst niet wordt beheerst door de Conven�e van de Verenigde Na�es voor de interna�onale verkoop van goederen.

Voor gebruikers in de EER, het VK en Zwitserland: Behalve voor zover dit ar�kel van toepassing is op gebruikers in de EER, het
VK en Zwitserland, is ar�kel 30 van de Overeenkomst niet van toepassing op gebruikers in de EER, het VK en Zwitserland,
behalve dat deze Overeenkomst niet wordt beheerst door de Conven�e van de Verenigde Na�es voor de interna�onale
verkoop van goederen. Voor dergelijke gebruikers geldt het toepasselijk recht van het land waar u woont.

Voor gebruikers in de EER: Alterna�eve geschillenbeslech�ng is een procedure waarbij een ona�ankelijk orgaan de feiten van
een geschil overweegt en probeert op te lossen, zonder dat u naar de rechter hoe� te stappen. Indien u niet tevreden bent
met de wijze waarop we een klacht hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met het Europese pla�orm voor online
geschillenbeslech�ng.

Voor gebruikers in Australië: Niets in ar�kel 30 sluit de toepassing van de Compe��on and Consumer Act 2010 (Concurren�e-
en Consumentenwet, Cth) uit of is bedoeld om deze toepassing uit te sluiten, indien relevant.

Voor gebruikers in Algerije:  We zijn geves�gd in de Amerikaanse staat Illinois.  Het toepasselijk recht op deze Overeenkomst
is derhalve gebaseerd op onze verbondenheid met dit rechtsgebied.  Deze Overeenkomst valt onder de jurisdic�e en het
rechtsgebied van de federale en staatsrechtbanken van de Amerikaanse staat Illinois, doch doet niets in deze Overeenkomst
het recht van par�jen om rechtszaken bij een andere rechtbank of een ander bevoegd rechtsgebied voor te leggen teniet. 

31. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en ons en hee� voorrang over en vernie�gt alle eerdere of
gelijk�jdige berichten, overeenkomsten, belo�en, toezeggingen, garan�es, verklaringen en afspraken tussen ons, schri�elijk
of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. U en wij gaan ermee akkoord dat we geen recht
van verhaal hebben met betrekking tot enige bewering, verklaring, toezegging of garan�e die onbedoeld of uit
onople�endheid is gedaan en die niet in deze Overeenkomst is vermeld. Beide par�jen gaan ermee akkoord dat ze geen
vordering kunnen instellen wegens een onbedoelde verkeerde voorstelling van zaken of wegens een onbedoelde onjuistheid
op basis van een bewering in deze Overeenkomst.  Indien de Engelse versie van deze Overeenkomst in strijd is met een
vertaling, geldt de Engelse versie.  Ar�kel 5, 15, 19, 21, 22, 23 en 30 tot en met 34 blijven na beëindiging van deze
Overeenkomst van kracht.

32. Voorwaarden in verband met Apple als u de iOS-versie van de App gebruikt



Naast andere voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en onverminderd alles wat in strijd is met deze
Overeenkomst is deze aanvullende bepaling van toepassing op uw gebruik van de App die compa�bel is met het iOS-
besturingssysteem van Apple Inc. ('Apple'). Apple is geen par�j in deze Overeenkomst en is geen eigenaar van en is niet
verantwoordelijk voor de App. Apple gee� geen enkele garan�e voor de App, behalve, indien van toepassing, terugbetaling
van de betreffende aanschafprijs. Apple is niet verantwoordelijk voor onderhouds- of andere ondersteuningsdiensten voor de
App en is niet verantwoordelijk voor andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven met
betrekking tot de App, met inbegrip van vorderingen van derden inzake productaansprakelijkheid, vorderingen dat de App
niet voldoet aan toepasselijke we�elijke of juridische vereisten, vorderingen voortvloeiend uit de wetgeving inzake
consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving, en vorderingen met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendom.
Vragen of opmerkingen in verband met het gebruik van de App, met inbegrip van vragen en opmerkingen over intellectuele-
eigendomsrechten, dienen aan Abbo� te worden gericht in overeenstemming met het ar�kel Kennisgevingen van deze
Overeenkomst. De in deze Overeenkomst aan u verleende licen�e is beperkt tot een niet-overdraagbare licen�e voor het
gebruik van de App op een Apple product waarop het iOS-besturingssysteem van Apple wordt uitgevoerd en dat eigendom is
van of wordt beheerd door u, of zoals anderszins toegestaan volgens de gebruiksregels in de servicevoorwaarden van de App
Store van Apple. U dient zich te houden aan de voorwaarden van elke op u van toepassing zijnde overeenkomst van derden
wanneer u de App gebruikt, zoals uw serviceovereenkomst voor draadloze gegevens. Apple en dochterondernemingen zijn
derde beguns�gden van deze Overeenkomst. Nadat u deze Overeenkomst hebt geaccepteerd, hebben Apple en
dochterondernemingen het recht (en worden Apple en dochterondernemingen geacht dit recht te hebben geaccepteerd) om
deze Overeenkomst jegens u af te dwingen als derde beguns�gde hiervan. Nie�egenstaande het voorgaande hee� Abbo� het
recht om elke variant, verklaring van afstand of schikking onder deze Overeenkomst aan te gaan, in te trekken of te
beëindigen zonder toestemming van derden.

33. Aanvullende juridische voorwaarden

a. Met deze Overeenkomst ontstaat geen partnerschap, joint venture, werkgever-werknemerrela�e, agentschap of
franchisegever-franchisenemerrela�e tussen u en Abbo� en deze Overeenkomst dient niet als zodanig te worden
geïnterpreteerd.

b. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwe�g, ongeldig of om enigerlei reden niet-afdwingbaar wordt geacht,
kan deze bepaling worden gescheiden van deze Overeenkomst. Deze bepaling is niet van invloed op de geldigheid en
afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

c. U mag een of meer rechten of verplich�ngen uit hoofde van deze Overeenkomst alleen toewijzen, overdragen of in
sublicen�e geven na onze nadrukkelijke voorafgaande schri�elijke toestemming.

d. We kunnen een of meer van uw rechten of verplich�ngen uit hoofde van deze Overeenkomst zonder beperking
toewijzen, overdragen of in sublicen�e geven.

e. Indien een par�j niet optreedt bij een schending of verzuim uit hoofde van deze Overeenkomst, betekent dit niet dat
deze par�j niet zal optreden bij een eerdere of latere schending of een eerder of later verzuim.

f. Alle termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als wanneer ze in het meervoud worden gebruikt, indien van
toepassing en tenzij anderszins is aangegeven. Elk gebruik van de term 'met inbegrip van' en varia�es hiervan in deze
Overeenkomst dienen te worden gelezen alsof ze worden gevolgd door 'zonder beperking'.

g. Kennisgevingen aan u (met inbegrip van kennisgevingen over wijzigingen van deze Overeenkomst) kunnen worden
verzonden via een bericht in de App of per e-mail (waaronder in elk geval via links) of per normale post. Zonder
beperking is een afgedrukte versie van deze Overeenkomst en elektronische kennisgevingen toelaatbaar in juridische
of administra�eve procedures op basis van of in verband met deze Overeenkomst voor zover en conform dezelfde
voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en -dossiers die oorspronkelijk zijn gegenereerd en nu bijgehouden in
afgedrukte vorm.

h. Abbo� is niet verantwoordelijk voor enig verzuim wanneer een verplich�ng niet wordt nagekomen vanwege een
oorzaak die buiten zijn macht ligt.

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Overeenkomst in strijd met de wet is, dient deze bepaling
zodanig te worden gewijzigd en geïnterpreteerd dat de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling, voor zover we�elijk
toegestaan, gehandhaafd blijven en de resterende bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht blijven.

34. Gebruik van de knop 'Accepteren'

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN ALLE ALGEMENE VOORWAARDEN BEGRIJPT EN U STEMT ERMEE
IN HIERAAN GEBONDEN TE ZIJN.

DOOR OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' TE KLIKKEN OF DE APP TE GEBRUIKEN OF ANDERSZINS TE OPENEN:



VERKLAART U DAT U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN;

GEEFT U AAN DAT U AAN DE HANDELING WAARMEE U DEZE OVEREENKOMST ONDERTEKENT, DEZELFDE KRACHT EN
WERKING WENST TOE TE KENNEN ALS AAN EEN HANDMATIGE HANDTEKENING;

GARANDEERT U, INDIEN U DE APP INSTALLEERT, GEBRUIKT OF ANDERSZINS OPENT NAMENS IEMAND ANDERS, DAT
U JURIDISCH BEVOEGD BENT DEZE PERSOON TE BINDEN AAN DEZE OVEREENKOMST.

INDIEN U EEN PERSOON BENT DIE DE APP INSTALLEERT, GEBRUIKT OF ANDERSZINS OPENT NAMENS OF TEN
BEHOEVE VAN EEN ORGANISATIE, STEMT U IN MET DEZE OVEREENKOMST NAMENS ZOWEL UZELF ALS DE
ORGANISATIE. BOVENDIEN VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U JURIDISCH BEVOEGD BENT DEZE ORGANISATIE TE
BINDEN AAN DEZE OVEREENKOMST.

INDIEN U NIET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEERT, DIENT U NIET OP DE KNOP 'ACCEPTEREN' TE
KLIKKEN EN DIENT U DE APP NIET TE GEBRUIKEN.

™ gee� een handelsmerk van de ondernemingsgroep Abbo� aan.

‡ gee� een handelsmerk van derden dat eigendom is van de respec�eve eigenaar aan.

© 2021 Abbo�.  Alle rechten voorbehouden

Einde van overeenkomst.



[1]
 Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.


