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Data opublikowania wersji:  kwiecień 2021 r.
 

Firma Abbo� dostarcza aplikację myMerlin™ („Aplikacja”), która przesyła dane do sieci opieki medycznej Merlin.net™
(„Merlin.net”) (dalej łącznie „Usługi”), aby umożliwić lekarzowi lub klinice zdalne monitorowanie rejestratora rytmu serca
użytkownika i zapewnianie użytkownikowi opieki medycznej.  Pacese�er, Inc. (spółka należąca do grupy Abbo�) dostarcza
rozwiązanie Merlin.net.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie
prywatności i udzielaniu zgody („Oświadczenie o ochronie prywatności”) wyjaśniono, w jaki sposób przetwarzamy dane
osobowe użytkownika w ramach Usług i co robimy, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.  Zdajemy sobie sprawę
z tego, że niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera wiele informacji.  Naszym celem jest przekazanie
użytkownikom podsumowania naszego sposobu postępowania z ich danymi osobowymi, ich ochrony, przechowywania i
ujawniania. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcjach +Informacje o usługach i+Bezpieczeństwo danych osobowych
poniżej.
 
NINIEJSZE PODSUMOWANIE NIE JEST WYCZERPUJĄCE. ABY W PEŁNI ZROZUMIEĆ PROCES PRZETWARZANIA PAŃSTWA
DANYCH OSOBOWYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIMI SEKCJAMI OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH
OSOBOWYCH PONIŻEJ.

Podczas konfigurowania Aplikacji wykorzystujemy dane osobowe użytkownika, w tym datę urodzenia i numer seryjny
urządzenia.  Podczas parowania rejestratora rytmu serca używamy adresu e-mail lub numeru telefonu użytkownika do celów
uwierzytelniania.  Aplikacja przekazuje nam informacje z urządzenia użytkownika, a w przypadku kontaktu użytkownika z
działem obsługi klienta przechowujemy oddzielną dokumentację dotyczącą zgłoszenia pomocy technicznej.  Wykorzystujemy
również dane osobowe wprowadzone do usługi Merlin.net przez dostawcę usług medycznych użytkownika.  Dodatkowe
informacje można znaleźć w sekcjach +Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych i +Postanowienia szczególne dotyczące
kraju poniżej.

Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach: (1) dostarczanie Usług; (2) spełnienie wymogów prawnych, w tym
związanych z bezpieczeństwem, jakością i usprawnianiem urządzeń medycznych; oraz (3) prowadzenie badań po usunięciu
elementów identyfikujących, pseudonimizacji, agregacji i/lub anonimizacji, aby uniemożliwić identyfikację nazwiska
użytkownika.  Prowadzimy badania, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty i usługi są wykorzystywane i jaka jest ich
skuteczność, a także po to, aby przeprowadzić rzeczywiste badania oparte na dowodach.  Dodatkowe informacje można
znaleźć w sekcjach +Wykorzystanie danych osobowych użytkownika przez firmę Abbo�, +Wyroby medyczne i inne
wymagania prawne, +Badania, +Przechowywanie danych osobowych poniżej.
 
Ściśle ograniczamy grono osób, którym udostępniamy dane osobowe użytkowników i nigdy nie sprzedajemy ich stronom
trzecim dla zysku.  Udostępniamy dane osobowe firmom stowarzyszonym w celu zapewnienia obsługi Usług i pomocy
technicznej, zapewnienia zgodności z przepisami, prowadzenia badań, rozwiązywania problemów lub przeprowadzania
diagnostyki i szerszej analizy w celu wykrywania problemów systemowych. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcjach
+Ujawnianie danych osobowych przez nas i +Dostęp firmy Abbo� do danych osobowych podczas świadczenia usług na
rzecz dostawcy usług medycznych poniżej.

W przypadku gdy miejsce zamieszkania użytkownika przyznaje użytkownikowi określone prawa w związku z jego danymi
osobowymi, będziemy reagować na takie wnioski.  Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji +Sposób uzyskiwania
dostępu do danych osobowych i poprawiania ich przez użytkowników indywidualnych oraz prawa użytkowników poniżej.
 
Dane osobowe związane z Usługami są przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe informacje
można znaleźć w sekcjach +Przechowywanie danych i +Przesyłanie danych osobowych za granicę poniżej. Zalecamy również
sprawdzenie +POSTANOWIEŃ SZCZEGÓLNYCH DOTYCZĄCYCH KRAJU, ponieważ mogą istnieć dodatkowe przepisy, które mają
zastosowanie w zależności od kraju zamieszkania.
 
Wszelkie zapytania dotyczące Usług prosimy kierować w pierwszej kolejności do swojej kliniki.  Klinika użytkownika jest
„administratorem” jego danych osobowych, gdy zapewnia mu opiekę medyczną.  Jesteśmy „podmiotem przetwarzającym”
dane osobowe użytkownika w jego imieniu w celu świadczenia Usług na rzecz użytkownika i jego kliniki.  W razie jakichkolwiek



pytań lub uwag dotyczących prywatności można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres
privacy@abbo�.com. Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, może skontaktować się z naszym
europejskim inspektorem ds. ochrony danych lub z lokalnym organem ds. ochrony danych. Dane kontaktowe europejskiego
inspektora ds. ochrony danych firmy Abbo�, jak również inne przydatne informacje kontaktowe, są dostępne na stronie
www.EU-DPO.abbo�.com. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji +Kontakt z nami poniżej.
 
Jeżeli będziemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, wprowadzając w nim istotne zmiany,
powiadomimy użytkownika o tym fakcie w wiadomości e-mail lub Aplikacji przy kolejnym korzystaniu z niej.  Dodatkowe
informacje można znaleźć w sekcji +Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności poniżej.

myMerlin™
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I UDZIELANIU ZGODY W APLIKACJI MOBILNEJ

Data opublikowania wersji:  kwiecień 2021 r.
 

Pacese�er, Inc. (firma należąca do grupy Abbo�) zapewnia sieć opieki medycznej Merlin.net™ („Merlin.net”).  Firma Abbo�
zapewnia aplikację mobilną myMerlin™ („Aplikacja”) (łącznie usługa Merlin.net i Aplikacja są określane jako „Usługi”).  W
niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności określenia „Abbo�”, „my”, „nas” i „nasz” oznaczają grupę firm Abbo�, z
siedzibą w Abbo� Park w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych.

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia ochrony danych i prywatności oraz zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, w
tym informacji dotyczących zdrowia. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób dane osobowe
użytkownika są gromadzone i wykorzystywane przez firmę Abbo� podczas korzystania z Usług.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności przed zarejestrowaniem się w celu
korzystania z Aplikacji, ponieważ opisuje ono przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie danych osobowych, w tym
informacji dotyczących zdrowia przez firmę Abbo� i niektóre spółki stowarzyszone, zgodnie z opisem poniżej. Dotyczy to także
przetwarzania danych osobowych użytkownika przez nasze spółki stowarzyszone i podmioty przetwarzające, jeśli jest to
konieczne w celu rozwiązania problemu dotyczącego obsługi klienta związanego z tymi Usługami.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych lub zbieranych przez inne
oddziały i filie firmy Abbo� lub za pośrednictwem innych metod, takich jak inne strony internetowe firmy Abbo� lub inne
centra obsługi telefonicznej klientów firmy Abbo�.  Zasady korzystania przez lekarza z usługi Merlin.net oraz inne zasady
ochrony prywatności mogą mieć zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych lub gromadzonych za pomocą tych
metod.
 
Rejestrując się i korzystając z Aplikacji, użytkownik akceptuje niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności oraz:

potwierdza, że jest osobą pełnoletnią i może zaakceptować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności; oraz
wyraża zgodę we własnym imieniu lub w imieniu innej osoby, w stosunku do której jest uprawniony do wyrażenia
zgody na niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności.

AKCEPTUJĄC LUB WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I UDZIELANIU ZGODY,
UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE POTWIERDZA, ŻE KORZYSTANIE PRZEZ NIEGO Z APLIKACJI I USŁUG PODLEGA POSTANOWIENIOM
NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADOM PRZETWARZANIA I PRZEKAZYWANIA DANYCH
OSOBOWYCH, W TYM INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA, OPISANYM W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE
PRYWATNOŚCI.
 



JEŚLI JEST TO WYMAGANE PRZEZ PRAWO KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA, KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „AKCEPTUJ” LUB
„ZGADZAM SIĘ” OZNACZA, ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH, W TYM
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA, A TAKŻE NA PRZESYŁANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO SERWERÓW FIRMY
ABBOTT ZLOKALIZOWANYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH.
 
ZGODA JEST UDZIELANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA DOBROWOLNIE, A UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE NIE JEST ZOBOWIĄZANY
PRAWNIE DO PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH FIRMIE ABBOTT.
 
+Informacje o firmie

Firma Abbo� jest producentem Aplikacji, wszczepialnego rejestratora rytmu serca („ICM”) Confirm Rx™ oraz wszczepialnego
rejestratora rytmu serca Jot Dx™.

Pacese�er, Inc. (jednostka stowarzyszona firmy St. Jude Medical, LLC oraz spółka zależna należąca w całości do firmy Abbo�
Laboratories), z siedzibą pod adresem 15900 Valley View Court, Sylmar, Kalifornia 91342, Stany Zjednoczone, jest dostawcą
usługi Merlin.net.

Dostawca opieki medycznej jest administratorem danych osobowych użytkownika w celu świadczenia opieki medycznej.
Dostawca opieki medycznej ponosi odpowiedzialność za sposób przetwarzania takich danych oraz za zapewnienie, że
informacje przekazywane za pośrednictwem Usług są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony
danych. Określenie „administrator” opiera się na jego definicji w przepisach o ochronie danych osobowych Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz, w odpowiednich przypadkach, ma znaczenie równoważne do
podobnych określeń w przepisach dotyczących prywatności i ochrony danych w kraju zamieszkania użytkownika.

Firma Abbo� jest administratorem danych osobowych, gdy wykorzystujemy dane osobowe, aby: (1) świadczyć Usługi na rzecz
użytkownika; (2) wypełniać zobowiązania prawne, w tym te związane z bezpieczeństwem, jakością i doskonaleniem wyrobów
medycznych oraz (3) prowadzić badania związane z Usługami. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji +Wykorzystanie
danych osobowych użytkownika przez firmę Abbo�.

+Informacje o usługach

Merlin.net to system zdalnej opieki, który przechowuje informacje przesyłane z urządzenia ICM użytkownika za
pośrednictwem Usług.

Usługi umożliwiają szybkie, automatyczne przesyłanie informacji zebranych z urządzenia ICM i przesłanych za pośrednictwem
Aplikacji do prywatnej i bezpiecznej bazy danych firmy Abbo�. Dzięki systemowi Merlin.net lekarz użytkownika może
zobaczyć, kiedy serce użytkownika zaczyna bić inaczej.  Aplikacja wysyła dane o sercu użytkownika do kliniki w oparciu o
ustawienia określone przez lekarza.  Usługi te pomagają dostawcy opieki medycznej w monitorowaniu rytmu serca
użytkownika i modyfikowaniu leczenia bez konieczności wizyt w klinice.

Urządzenie mobilne musi być podłączone do sieci WiFi lub do sieci komórkowej, a użytkownik musi korzystać z Aplikacji, aby
dane dotyczące jego serca mogły być zdalnie monitorowane przez dostawcę opieki medycznej.  Zanim użytkownik będzie
mógł korzystać z Usług, jego dostawca opieki medycznej musi zarejestrować go w usłudze Merlin.net.  Po wprowadzeniu
swojej daty urodzenia i numeru seryjnego urządzenia ICM w aplikacji może być konieczne uzyskanie kodu aktywacyjnego.
Użytkownik może wybrać, aby ten kod został do niego wysłany.  Po wprowadzeniu tego kodu aktywacyjnego w aplikacji należy

upewnić się, że technologia bezprzewodowa Bluetooth®
[1]

 jest włączona, aby można było sparować urządzenie ICM z
aplikacją.  Aby otrzymywać aktualizacje dotyczące statusu i przypomnienia, funkcja powiadomień musi być włączona. Po
zakończeniu konfiguracji Aplikacja poinformuje o tym fakcie użytkownika.

W regularnych odstępach czasu Aplikacja będzie łączyła się z urządzeniem ICM użytkownika i będzie przesyłać informacje na
temat jego działania.  Aplikacja będzie również przesyłać informacje o rytmie serca do dostawcy opieki medycznej, który
będzie mógł otrzymywać powiadomienia i aktualizacje, jak również zalogować się w systemie Merlin.net w celu
monitorowania rytmu serca użytkownika.  

+Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika

Podczas korzystania z aplikacji przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

numer seryjny urządzenia ICM i data urodzenia użytkownika;



adres e-mail i/lub numer telefonu użytkownika, abyśmy mogli wysłać mu kod aktywacyjny;

dzień, miesiąc i godzina wysłania informacji z urządzenia ICM do usługi Merlin.net;

informacje o nazwie i numerze modelu urządzenia ICM;

raporty okresowe, które wskazują, jak urządzenie ICM użytkownika współdziała z Aplikacją oraz jak aplikacja
współdziała z serwerami firmy Abbo� od ostatniego raportu;

informacje o wydajności Aplikacji, w tym raporty dotyczące awarii; a także

okresowe raporty dziennika, w których odnotowuje się działania Aplikacji od ostatniego raportu z konserwacji.

Aplikacja łączy się i przesyła dane z urządzenia ICM do usługi Merlin.net. Usługi związane z systemem Merlin.net będą
zawierać dodatkowe dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, które dostawca opieki medycznej wprowadza podczas
tworzenia profilu użytkownika w usłudze Merlin.net. Dane osobowe użytkownika mogą obejmować numer telefonu lub adres
e-mail, model i numer seryjny urządzenia ICM, a także inne pola opcjonalne, takie jak płeć, rasa, preferowany język,
komentarza kliniczne i działanie urządzenia ICM, daty leczenia i transmisji, informacje na temat stanu zdrowia pacjenta, numer
kliniki przydzielony pacjentowi lub inny identyfikator pacjenta. Dostawca opieki medycznej może również wprowadzić
informacje dotyczące osoby kontaktowej w nagłych wypadkach. Firma Abbo� może potrzebować dostępu do tych danych
osobowych w celu zapewniania wsparcia i obsługi Usług.
 
+Wykorzystanie danych użytkownika przez dostawcę opieki medycznej

Dostawca opieki medycznej będzie zbierać dane osobowe użytkownika w ramach leczenia i wprowadzi te informacje do usługi
Merlin.net. Dostawca opieki medycznej korzysta z Usług w celu monitorowania urządzenia ICM i rytmu serca użytkownika.
 
Dostawca opieki medycznej lub klinika przetwarza dane osobowe użytkownika w następujących celach:

w celu zapewnienia opieki medycznej, w tym bieżącego leczenia, poprzez monitorowanie urządzenia ICM i rytmu serca
użytkownika, aby pomóc w zapewnieniu Ci opieki medycznej;

w celu udzielenia firmie Abbo� dostępu do danych osobowych użytkownika, aby zapewnić świadczenie pomocy
technicznej dla Usług, w tym pomocy technicznej i klinicznej, na przykład pomocy w debugowaniu, uaktualnianiu,
rozwiązywaniu problemów z Usługami lub interpretowaniu danych; oraz

wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.

+Dostęp firmy Abbo� do danych osobowych podczas świadczenia usług na rzecz dostawcy opieki
medycznej

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika jako podmiot przetwarzający w imieniu jego dostawcy opieki medycznej lub kliniki. 
Takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z instrukcjami dostawcy opieki medycznej lub kliniki i dotyczy następujących celów:

świadczenie Usług na rzecz dostawcy opieki medycznej w celu monitorowania urządzenia ICM i rytmu serca
użytkownika oraz występujących u niego objawów;

zapewnienie dostawcy usług medycznych wsparcia technicznego i klinicznego, np. pomocy w debugowaniu,
uaktualnianiu lub rozwiązywaniu problemów; lub

(w przypadku uzyskania zgody dostawcy opieki medycznej) uzyskanie dostępu do informacji dotyczących zdrowia
pacjenta, aby pomóc dostawcy w interpretacji danych przesyłanych z urządzenia ICM.

W zależności od lokalizacji użytkownika, możemy świadczyć usługi wsparcia na rzecz dostawcy opieki medycznej lub kliniki w
lokalizacjach w: Szwecji lub innych lokalizacjach w Europie, zwłaszcza jeżeli działamy w kraju zamieszkania użytkownika; lub też
z innych centrów wsparcia zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i Malezji. Możemy również korzystać z usług innych
stron trzecich w celu zapewnienia pomocy technicznej lub klinicznej dostawcy opieki medycznej lub klinice.  W przypadku
korzystania z usług stron trzecich w celu zapewnienia Usług dostawcy opieki medycznej lub klinice wdrożyliśmy odpowiednie
środki w celu ochrony poufności, integralności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.
 
Określenie „podmiot przetwarzający dane” opiera się na jego definicji w przepisach o ochronie danych osobowych
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz, w odpowiednich przypadkach, ma znaczenie
równoważne do podobnych określeń w przepisach dotyczących prywatności i ochrony danych w kraju zamieszkania
użytkownika.
 



+Wykorzystanie danych osobowych użytkownika przez firmę Abbo�
 
Firma Abbo� przetwarza dane osobowe użytkownika, w tym dane osobowe związane ze zdrowiem, jako administrator danych
osobowych w następujących celach:

dostarczanie Usług użytkownikowi zgodnie z Umową licencyjną użytkownika końcowego Aplikacji;

rejestrowanie kontaktów z firmą Abbo� w przypadku bezpośredniego kontaktu z nią w sprawie Usług;

zapewnienie dostawcy opieki medycznej lub klinice Usług, w tym obsługi klienta związanej z urządzeniem ICM
użytkownika;

jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy dotyczące wykorzystania i klasyfikacji wyrobów medycznych, w
tym do celów nadzoru urządzeń medycznych po wprowadzeniu na rynek oraz zarządzania jakością, w tym
opracowywania i doskonalenia produktów, bezpieczeństwa, działania i nadzoru;

gdy jest to niezbędne do ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; oraz

w sytuacjach wymaganych przez obowiązujące przepisy.

W momencie utworzenia przez dostawcę opieki medycznej profilu pacjenta w usłudze Merlin.net i jeśli wymagają tego
obowiązujące przepisy, użytkownik udziela firmie Abbo� wyraźnej zgody na deidentyfikację, pseudonimizację i/lub
anonimizację swoich danych osobowych w celu prowadzenia badań. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji +Badania.
 
Określenie „administrator” opiera się na jego definicji w przepisach o ochronie danych osobowych Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz, w odpowiednich przypadkach, ma znaczenie równoważne do podobnych
określeń w przepisach dotyczących prywatności i ochrony danych w kraju zamieszkania użytkownika.

+Przechowywanie danych

Odbieramy dane przesyłane przez Aplikację i urządzenie ICM, zanim zostaną one zapisane na serwerach Merlin.net, które
znajdują się w Stanach Zjednoczonych.  Gdy dane osobowe użytkownika są przechowywane w kraju innym niż jego kraj
zamieszkania, mogą również podlegać przepisom kraju przechowywania. Przepisy te mogą różnić się od przepisów kraju
zamieszkania. W celu ochrony danych osobowych użytkownika wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i
mechanizmy kontroli. Chociaż w Stanach Zjednoczonych obowiązują przepisy dotyczące informacji o stanie zdrowia pacjentów,
mogą one nie być równoważne przepisom dotyczącym prywatności lub ochrony danych osobowych obowiązującym w kraju
zamieszkania użytkownika.

Patrz również +Bezpieczeństwo danych osobowych oraz +Przesyłanie danych osobowych za granicę.

+Wyroby medyczne i inne wymagania prawne

Firma Abbo� może wykorzystywać dane osobowe tam, gdzie jest to wymagane przez prawo. W miarę możliwości zostaną one
poddane deidentyfikacji, pseudonimizacji, agregacji i/lub anonimizacji w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych w roli
producenta wyrobów medycznych. Informacje te są przechowywane w sposób bezpieczny przez firmę Abbo� i nie będą
wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika przy użyciu jego imienia i nazwiska lub adresu e-mail, z wyjątkiem sytuacji, w
których jesteśmy zobowiązani prawem do uwzględnienia tych informacji. Jeśli takie wykorzystanie danych osobowych podlega
wymogom prawnym, nie wymagamy zgody.
 
Wymagania prawne, w odniesieniu do których firma Abbo� będzie wykorzystywać te informacje, to:

zapewnienie stałego bezpieczeństwa urządzenia ICM i wszelkich przyszłych modernizacji;

monitorowanie i poprawianie jakości, bezpieczeństwa i skuteczności urządzeń i systemów medycznych;

weryfikacja uaktualnień oraz zapewnienie bezpieczeństwa usługi Merlin.net i/lub powiązanych aplikacji mobilnych;

prowadzenie szerszej analizy w celu wykrywania problemów systemowych związanych z interesem publicznym w
dziedzinie zdrowia publicznego.

prowadzenie badań, opracowywanie i testowanie urządzeń medycznych, w tym nowych i istniejących funkcji, a także
testowanie i ulepszania usługi Merlin.net i/lub powiązanych aplikacji mobilnych w celu rozwoju produktów; oraz

w przypadku gdy jest to wymagane przez prawo, włączając udzielanie odpowiedzi na zapytania wszelkich właściwych
organów regulacyjnych, organów ścigania, organów rządowych, związane z kwes�ami bezpieczeństwa narodowego lub
epidemicznymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym, wnioskiem rządowym lub procesem prawnym, lub też
w celu ochrony bezpieczeństwa, praw lub mienia naszych klientów, ogółu społeczeństwa, firmy Abbo� lub innych



osób, a także w celu egzekwowania, ustanowienia lub obrony praw firmy Abbo�, lub też gdy uważamy, że konieczne
jest przeprowadzenie dochodzenia, prewencji lub działań w sprawie nielegalnych czynności, podejrzewanych oszustw,
sytuacji obejmujących potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa dowolnej osoby, naruszeń niniejszego oświadczenia
o ochronie prywatności lub jako dowodów w sprawach sądowych, w które jesteśmy zaangażowani.

 
Terminów „deidentyfikacja” i „pseudonimizacja” używamy zamiennie. Amerykańska ustawa o przenośności ubezpieczenia
zdrowotnego (Health Insurance Portability Law, HIPAA) określa informacje poddane deidentyfikacji jako informacje, w
przypadku których „nie ma uzasadnionej podstawy, by sądzić, że dane informacje mogą zostać wykorzystane do identyfikacji
osoby”. Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (2016/679) (RODO) definiuje „pseudonimizację” jako „przetwarzanie
danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonej osoby, której dane dotyczą, bez
wykorzystania dodatkowych informacji”. Dane zanonimizowane to informacje, które nie dotyczą osoby i na podstawie których
nie można zidentyfikować danej osoby. Dane takie zwykle nie są objęte przepisami dotyczącymi ochrony danych i
prywatności.
 
Dodatkowe informacje na temat rozporządzenia RODO można znaleźć w sekcji +Europejski Obszar Gospodarczy, Wielka
Brytania, Kajmany, Szwajcaria i Tajlandia poniżej.

+Badania naukowe
Jeśli wymaga tego obowiązujące prawo, dostawca opieki medycznej uzyska wyraźną zgodę użytkownika na przeprowadzenie
deidentyfikacji lub pseudonimizacji, agregacji i/lub anonimizacji danych osobowych użytkownika w celu prowadzenia badań w
ograniczonych celach. 

Jeśli zestaw danych jest używany do celów badawczych, nie będzie zawierał imienia ani nazwiska, adresu, numeru telefonu ani
adresu e-mail Użytkownika. Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że nie istnieje uzasadniona podstawa, by sądzić, że dane
poddane deidentyfikacji lub pseudonimizacji mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Dane wykorzystywane w
badaniach mogą obejmować model i numer seryjny urządzenia ICM, odstępy między datą wszczepienia i datami kolejnych
wizyt, datę wszczepienia oraz dane demograficzne, takie jak miejsce zamieszkania i wiek.

Prowadzimy badania z wykorzystaniem danych poddanych deidentyfikacji, pseudonimizacji lub agregacji, a także danych
statystycznych i/lub zanonimizowanych w następujących celach:

poprawa jakości, bezpieczeństwa i skuteczności naszych urządzeń i systemów kardiologicznych i medycznych oraz
umożliwienie rozwoju innowacyjnego i skutecznego leczenia chorób serca w interesie zdrowia publicznego;

prowadzenie badań, do celów statystycznych i analiz, a także w celu ujawniania informacji niezależnym badaczom,
jednostkom lub pracownikom służby zdrowia oraz organom zdrowia publicznego;

ocena skuteczności Usług oraz sposobu ich świadczenia i wykorzystania;

weryfikowanie funkcjonalności i uaktualnień Usług, w tym monitorowanie i podnoszenie bezpieczeństwa takich usług;

prowadzenie badań, opracowywanie i testowanie wyrobów medycznych, w tym nowych i istniejących funkcji, a także
testowanie i ulepszanie Usług oraz naszych wyrobów medycznych do celów związanych z rozwojem produktów, analizą
danych, statystykami i badaniami; oraz

w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w tym w przypadku, gdy Usługi i wyroby medyczne
kwalifikują się do zwrotu kosztów leczenia lub są w inny sposób objęte refundacją z tytułu ubezpieczeń społecznych,
ubezpieczenia lub finansowania publicznego.

Jeśli użytkownik zostanie kiedykolwiek poproszony o udział w badaniu klinicznym i jeśli wymaga tego obowiązujące prawo,
użytkownik zostanie poproszony o udzielenie oddzielnej świadomej zgody w ośrodku badawczym przed takim badaniem, a
udział w nim będzie całkowicie dobrowolny.  Badania zawarte w tej części nie dotyczą udziału w badaniu klinicznym.

Dodatkowe informacje na temat rozporządzenia RODO można znaleźć w sekcji +Europejski Obszar Gospodarczy, Wielka
Brytania i Szwajcaria poniżej.

+Przechowywanie danych osobowych

Informacje zebrane z urządzenia ICM będą przechowywane maksymalnie przez okres siedmiu (7) lat od daty ostatniej
transmisji (tj. daty ostatniego użycia urządzenia ICM i/lub Aplikacji), z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Sekcja +Usuwanie informacji z systemu Merlin.net wyjaśnia, jak użytkownik może załatwić usunięcie swoich danych z sieci
Merlin.net przez dostawcę opieki medycznej lub klinikę.



+Ujawnianie danych osobowych przez firmę Abbo�

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujący sposób:

Dane osobowe udostępniamy dostawcom zewnętrznym wyłącznie w celu świadczenia, utrzymywania, hos�ngu i
obsługi Usług. Przykładowo, gdy udostępniamy dane osobowe użytkownika dostawcom zewnętrznym, którzy
pomagają nam w świadczeniu Usług, są oni zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych
osobowych użytkownika oraz do wykorzystywania danych osobowych użytkownika jedynie w minimalnym niezbędnym
zakresie.

Wtedy, gdy to możliwe, firma Abbo� korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług w celu zgłaszania błędów
systemowych, abyśmy mogli wspierać i ulepszać Usługi. W takich przypadkach informacje wysyłane do takich stron
trzecich nie będą wiązały się z wykorzystaniem danych osobowych użytkownika.

System Android wymaga przyznania uprawnień do usług lokalizacji w celu połączenia aplikacji z urządzeniami
Bluetooth®1. Usługi lokalizacji firmy Google obejmują funkcje umożliwiające gromadzenie dokładnych danych
lokalizacyjnych użytkownika, w tym sygnałów GPS, czujników urządzeń, punktów dostępu Wi-Fi i identyfikatorów wież
sieci komórkowej. Informacje te są zbierane przez firmę Google, jeśli użytkownik udzieli dostępu do swojej lokalizacji. 
Więcej informacji na temat zasad ochrony danych osobowych firmy Google można znaleźć w witrynie pomocy
technicznej systemu Android. Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych Użytkownika uzyskanych z usług
lokalizacji firmy Google.

Nie będziemy sprzedawać ani licencjonować danych osobowych Użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji
związanych ze sprzedażą, fuzją lub przekazywaniem linii produktów lub działu, tak aby nabywca mógł nadal świadczyć
Usługi. Aby uniknąć wątpliwości, nigdy nie sprzedajemy danych osobowych stronom trzecim w celach komercyjnych.

Możemy udostępniać dane poddane deidentyfikacji, pseudonimizacji, agregacji i/lub anonimizacji naszym spółkom
stowarzyszonym, dostawcy opieki medycznej lub klinice użytkownika, niezależnym badaczom oraz krajowym organom
służby zdrowia i ubezpieczycielom w celu wykazania skuteczności Usług lub w zakresie wymaganym w celu uzyskania
zwrotu kosztów medycznych. Informacje te nie będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na autoryzowane prośby o
udzielenie informacji od organów rządowych, rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem narodowym lub
gdy wymagają tego przepisy prawa. Ponadto, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo, możemy również
ujawniać informacje, które zbieramy od użytkownika, jeśli uznamy, że jest to konieczne w celu przeprowadzenia
dochodzenia, zapobiegania lub podejmowania czynności w sprawie nielegalnych działań, podejrzewanego oszustwa,
sytuacji stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszenia niniejszego
oświadczenia o ochronie prywatności lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w które jesteśmy zaangażowani.
Dane osobowe Użytkownika mogą podlegać zagranicznym przepisom prawa i być dostępne dla władz państwowych,
sądów, organów ścigania i organów regulacyjnych.

+Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma Abbo� wdrożyła w Usługach odpowiednie mechanizmy kontroli zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych
użytkownika przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, ujawnieniem
lub dostępem.

Informacje otrzymane z urządzenia ICM są szyfrowane przed ich przesłaniem, aby zapewnić ich bezpieczeństwo i poufność.
Usługi obejmują różne środki bezpieczeństwa zwiększające bezpieczeństwo profilu pacjenta i zapobiegające
nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych oraz ich ujawnieniu. Tylko osoby upoważnione przez dostawcę opieki
medycznej lub klinikę, w tym upoważniony personel, będą miały dostęp do profilu pacjenta, wyłącznie przy użyciu
unikatowych identyfikatorów i haseł. Firma Abbo� wdrożyła różne mechanizmy kontroli zabezpieczeń i dostępu w celu
zapewnienia, że tylko upoważnione osoby w firmie Abbo� mają dostęp do danych poddanych pseudonimizacji, agregacji i
deidentyfikacji.

Do przesyłania różnych informacji między wyrobami medycznymi i urządzeniami z systemem iOS lub Android używamy
technologii bezprzewodowej Bluetooth®1 4.0 lub nowszej. Wszelkie informacje dotyczące pomiarów pochodzących z
urządzenia ICM są przesyłane za pośrednictwem technologii Bluetooth.

Należy pamiętać, że Usługi mogą być niedostępne w okresach rutynowej konserwacji.

+Przesyłanie danych osobowych na granicę



Informacje gromadzone za pośrednictwem Usług będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam przechowywane.
Przepisy o ochronie danych osobowych obowiązujące w Stanach Zjednoczonych mogą nie zapewniać ochrony danych
osobowych równoważnej z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub kraju
zamieszkania użytkownika.  Dane osobowe użytkowników będą przesyłane w oparciu o standardowe klauzule umowne
przyjęte przez UE i Szwajcarię.  Użytkownik wyraża również zgodę na przesyłanie jego danych osobowych do serwerów firmy
Abbo� w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami bezpośrednio i poprosi o pomoc techniczną, jego dane osobowe (w tym dane
dotyczące zdrowia) mogą być dostępne dla naszych zespołów ds. opieki zdalnej w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej
lub Malezji (przesyłanie danych do Malezji nie dotyczy mieszkańców Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii). 
Przesyłanie danych wewnątrz firmy Abbo� podlega umowie przesyłania danych zapewniającej odpowiedni poziom ochrony.
 
KORZYSTAJĄC Z TEJ APLIKACJI I ZATWIERDZAJĄC NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI I UDZIELANIU
ZGODY, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA DO
STANÓW ZJEDNOCZONYCH, SZWECJI I/LUB MALEZJI (PRZESYŁANIE DANYCH DO MALEZJI NIE DOTYCZY MIESZKAŃCÓW UNII
EUROPEJSKIEJ, WIELKIEJ BRYTANII I SZWAJCARII) ORAZ UZYSKIWAĆ DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, W
TYM INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZDROWIA, CO MOŻE BYĆ NIEZBĘDNE W WYJĄTKOWYCH OKOLICZNOŚCIACH, ABY
ODPOWIEDZIEĆ NA WSZELKIE ZGŁOSZENIA POMOCY TECHNICZNEJ PRZESŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JEGO LEKARZA.
TE KRAJE MOGĄ NIE ZAPEWNIAĆ ODPOWIEDNIEGO POZIOMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PORÓWNANIU Z
PRZEPISAMI O OCHRONIE DANYCH I PRYWATNOŚCI W KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA.
 
+Sposób przesyłania materiałów marke�ngowych i innych przez firmę Abbo�

Nie będziemy świadomie wysyłać użytkownikowi informacji reklamowych ani marke�ngowych, chyba że zdecyduje się on na
otrzymywanie tego typu przekazów od nas w odniesieniu do innych produktów i usług.  
 
Firma Abbo� ani jej podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie będą świadomie wysyłać reklam i informacji marke�ngowych
dzieciom.
 
Nie sprzedajemy danych osobowych Użytkownika stronom trzecim w celach marke�ngu bezpośredniego.
 
Należy pamiętać, że możemy wysyłać użytkownikowi informacje niezwiązane z marke�ngiem, dotyczące niezbędnych
aktualizacji lub problemów związanych z bezpieczeństwem Aplikacji i usług.
 
+Ochrona prywatności dzieci przez firmę Abbo�

Dzieci mogą zostać zapisane do usługi Merlin.net przez dostawcę opieki medycznej lub klinikę. Rodzic/opiekun może w
dowolnym momencie wstrzymać gromadzenie danych osobowych dziecka, w tym informacji dotyczących zdrowia, kontaktując
się z dostawcą opieki medycznej lub kliniką i prosząc o usunięcie konta. To działanie spowoduje usunięcie konta Merlin.net
powiązanego z dzieckiem, ale zachowamy dane zagregowane i poddane deidentyfikacji. Konieczne może być także
zachowanie określonych danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

+Sposób uzyskiwania dostępu do danych osobowych i poprawiania ich przez użytkowników
indywidualnych oraz prawa użytkowników

Aby skorzystać z prawa do ochrony danych lub prywatności, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą opieki
medycznej lub kliniką. Nie jesteśmy w stanie skorygować ani zmodyfikować żadnych odczytów z urządzenia ICM użytkownika,
które zostały przesłane.

W zależności od miejsca zamieszkania użytkownik może mieć następujące prawa: (a) uzyskanie dostępu do danych osobowych
na temat użytkownika, które przechowujemy; (b) żądanie poprawienia wszelkich niedokładnych danych osobowych
użytkownika, które przechowujemy; (c) usunięcie wszelkich danych osobowych użytkownika, które przechowujemy; (d)
ograniczenie przetwarzania danych osobowych użytkownika, które przechowujemy; (e) sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych użytkownika, które przechowujemy; i/lub (f) uzyskanie wszelkich danych osobowych użytkownika, które
przechowujemy na podstawie zgody użytkownika w ustrukturyzowanej i powszechnie używanej formie umożliwiającej odczyt
maszynowy lub też przekazanie tych danych innym firmom. Należy pamiętać, że firma Abbo� nie jest zobowiązana przez
prawo do przyjmowania lub utrzymywania systemów, które są technicznie kompatybilne z systemami innych firm. Firma
Abbo� może nie mieć możliwości bezpośredniego przekazania danych osobowych innej firmie.



Dzieci również mogą mieć prawo dostępu do danych osobowych na ich temat. Jeśli otrzymaliśmy wniosek o dostęp do danych
osobowych dziecka od jego rodzica/opiekuna, możemy odpowiedzieć bezpośrednio rodzicowi/opiekunowi dziecka lub zalecić
kontakt z jego lekarzem lub kliniką. Będziemy dążyć do weryfikacji tożsamości osoby ubiegającej się o dostęp do danych
dziecka, niezależnie od tego, czy wniosek został złożony bezpośrednio przez dziecko, czy też przez rodzica lub opiekuna.

Aby skorzystać z tych praw, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą opieki medycznej lub kliniką jako
administratorem danych osobowych użytkownika w związku ze świadczeniem opieki medycznej. Użytkownik może
skontaktować się z nami, jeśli jesteśmy administratorem jego danych osobowych, korzystając z jednej z metod opisanych w
sekcji zatytułowanej +Kontakt z nami.

+Usuwanie informacji użytkownika z systemu Merlin.net

Jeśli użytkownik ma wszczepione urządzenie ICM, jedynym sposobem, w jaki jego dostawca opieki medycznej może go
monitorować, jest system Merlin.net. Dlatego, jeśli użytkownik zdecyduje się nie rejestrować w systemie Merlin.net, będzie to
miało wpływ na zdolność jego dostawcy opieki medycznej do monitorowania jego stanu zdrowia i leczenia go.
 
Jeśli użytkownik postanowi zażądać usunięcia swoich danych z systemu Merlin.net, może to zrobić, kontaktując się ze swoim
dostawcą opieki medycznej lub firmą Abbo�. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich informacji z systemu Merlin.net i nadal
będzie posiadał urządzenie ICM, jego dostawca opieki medycznej nie będzie mógł zdalnie monitorować jego rytmu serca.
Należy pamiętać, że jeśli dostawca opieki medycznej lub kliniki usunie dane użytkownika z systemu Merlin.net, zachowamy
dane poddane agregacji i deidentyfikacji. Konieczne może być także zachowanie określonych danych osobowych zgodnie z
wymogami prawa.

+Kontakt z nami

W przypadku pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych na potrzeby opieki medycznej lub w
celu skorzystania z praw do ochrony danych osobowych należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą opieki medycznej
lub kliniką. 
 
W przypadku pytań, komentarzy lub skarg dotyczących naszych działań w zakresie ochrony prywatności należy skontaktować
się z nami, klikając łącze „Contact Us” (Skontaktuj się z nami) na jednej z naszych stron internetowych lub wysyłając
wiadomość e-mail na adres cnprivacy@abbo�.com. Można także wysłać pismo na następujący adres:
 
Do wiadomości:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Użytkownicy z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii mogą znaleźć dodatkowe dane kontaktowe w poniższych sekcjach
dotyczących regionów.
 
Użytkownicy z Brazylii: Jeśli użytkownik ma pytania, komentarze lub skargi dotyczące naszych praktyk ochrony prywatności,
lub jeśli chciałby skorzystać z któregokolwiek ze swoich praw określonych w sekcji +Sposób uzyskiwania dostępu do danych
osobowych i poprawiania ich przez użytkowników indywidualnych oraz prawa użytkowników, prosimy o kontakt poprzez
kliknięcie łącza „Contact Us” (Skontaktuj się z nami) na jednej z naszych stron internetowych lub wysłanie wiadomości e-mail
do naszego lokalnego DPO, Juliany Ruggiero, na adres privacybrasil@abbo�.com. Można także wysłać pismo na następujący
adres:
 
Do wiadomości: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
We wszystkich kontaktach z nami prosimy o podanie adresu e-mail użytego do rejestracji Aplikacji oraz szczegółowego
wyjaśnienia wniosku.
 
+Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest regularnie weryfikowane. Jeśli dokonamy istotnych zmian w naszych
praktykach ochrony danych osobowych, nowa wersja niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności będzie odzwierciedlać
te zmiany. Użytkownik zostanie poinformowany o aktualizacjach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności za
pośrednictwem poczty e-mail lub Aplikacji (przy następnym użyciu Aplikacji).



Bez uszczerbku dla praw użytkownika wynikających z obowiązujących przepisów zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i
zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności bez uprzedniego powiadomienia w celu odzwierciedlenia postępu
technicznego, zmian prawnych i regulacyjnych oraz praktyk biznesowych w zakresie, w jakim nie zmienia ono praktyk ochrony
prywatności określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

+POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW

+STANY ZJEDNOCZONE

Firma Abbo� działa jako współpracownik dostawcy opieki medycznej użytkownika w zakresie udostępniania Aplikacji zgodnie
z ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability
Act) oraz przepisami wdrażającymi (zbiorczo „HIPAA”). W związku z tym dane osobowe, w tym informacje dotyczące zdrowia,
gromadzone za pośrednictwem Aplikacji podlegają regulacjom HIPAA, a firma Abbo� może wykorzystywać i ujawniać dane
osobowe użytkowników zgodnie z obowiązkami współpracowników oraz określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie
prywatności i udzielaniu zgody.

+Kalifornia

Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego Kalifornii zezwala mieszkańcom stanu Kalifornia na żądanie od określonych firm, z którymi
mieszkaniec Kalifornii nawiązał relacje biznesowe, listy wszystkich stron trzecich, którym dana firma ujawniła pewne dane
osobowe do celów marke�ngowych w ciągu ostatniego roku kalendarzowego. Firma Abbo� jest zobowiązana do udzielenia
odpowiedzi na wniosek klienta tylko raz w ciągu roku kalendarzowego. Aby złożyć taki wniosek, należy przesłać pismo na
adres Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  We wniosku należy potwierdzić fakt, że
Użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii i podać bieżący adres zamieszkania w Kalifornii w celu uzyskania odpowiedzi. Należy
pamiętać, że nie wszystkie działania związane z udostępnianiem informacji są objęte wymaganiami dotyczącymi ochrony
danych w Kalifornii. W naszej odpowiedzi uwzględnione będą tylko działania objęte tymi wymaganiami.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zgodności firmy Abbo� z ustawą California Consumer Privacy Act (Ustawa o
prywatności konsumentów w Kalifornii, CCPA) oraz prawami użytkownika wynikającymi z przepisów CCPA należy odwiedzić
stronę h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argentyna

Agencja ds. dostępu do informacji publicznych, działając jako organ nadzoru na podstawie ustawy nr 25.326, sprawuje
jurysdykcję w zakresie wszelkich zarzutów i skarg wniesionych przez osoby, których prawa naruszono w zakresie
obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych.
 
+Australia

Jeśli użytkownik pragnie złożyć skargę dotyczącą naruszenia ustawy o ochronie prywatności, zasad Australian Privacy Principle
(Australijskie zasady ochrony prywatności, APP) lub dotyczącego nas kodeksu ochrony prywatności, jak również jeśli pojawią
się pytania lub wątpliwości dotyczące naszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub sposobu postępowania z danymi
osobowymi użytkownika, prosimy o kontakt z nami przy użyciu powyższych danych. Podejmiemy stosowne kroki w celu
zbadania sprawy i udzielimy odpowiedzi.
Jeśli użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, może przesłać skargę do biura komisarza ds. informacji.
Na stronie h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints można uzyskać odpowiednie formularze skarg lub
skontaktować się z biurem komisarza ds. informacji. Nie będziemy ujawniać danych osobowych za granicą, z wyjątkiem
sytuacji dozwolonych przez ustawę o ochronie danych osobowych z roku 1988 (Cth), chyba że poinformujemy o innych
decyzjach w formie pisemnej. Możemy przesyłać dane osobowe użytkownika do Stanów Zjednoczonych. Użytkownik wyraża
zgodę na takie ujawnienie i na fakt, że w związku z udzieleniem takiej zgody punkt 8.1 australijskich zasad ochrony
prywatności (Australian Privacy Principle) nie ma już zastosowania i nie jesteśmy zobowiązani do podejmowania
uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że odbiorca zagraniczny nie naruszy przepisów APP w odniesieniu do tych
informacji.
 
+Brazylia

W przypadku aktualizacji niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, które wymagają nowego gromadzenia zgody,
użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem danych kontaktowych, które nam przekazał.
 
Zgoda: Aby móc korzystać z Aplikacji, użytkownik musi udzielić firmie Abbo� zgody na przetwarzanie danych osobowych
dotyczących jego stanu zdrowia. Swoją zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem



privacy@abbo�.com.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Firma Abbo� przetwarza dane użytkownika w oparciu o następujące
podstawy prawne, określone w ustawie o Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Zgoda na przetwarzanie informacji dotyczących stanu zdrowia podczas tworzenia konta w Aplikacji w celu
przechowywania informacji związanych z Usługami;

Zgoda na przetwarzanie informacji dotyczących stanu zdrowia podczas kontaktu z naszą linią obsługi klienta, jeśli jest
to konieczne, abyśmy mogli odpowiedzieć na zadawane przez użytkownika pytania lub prośbę o pomoc, np. w celu
rozwiązania problemów z wydajnością lub gdy jest to konieczne, aby udostępnić informacje użytkownika naszym
zewnętrznym podmiotom przetwarzającym dane w celu rozwiązania problemów z usługami.

Zgoda, gdy użytkownik udostępnia nam swoje dane diagnostyczne / dotyczące rozwiązywania problemów (w tym dane
dotyczące zdrowia) z urządzenia mobilnego za pośrednictwem Aplikacji, jeżeli jest to konieczne, abyśmy mogli
odpowiedzieć na prośbę użytkownika o wsparcie, np. przeprowadzenie diagnostyki i rozwiązanie problemów z
wydajnością.

Zgoda, gdy użytkownik udostępnia dane osobowe, w tym informacje dotyczące zdrowia, naszym partnerom
zewnętrznym

Uzasadnione interesy biznesowe firmy Abbo� oraz zgoda, gdy przeprowadzamy deidentyfikację danych i/lub
poddajemy je pseudonimizacji, agregacji i/lub anonimizacji, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta z
Usług.

Prawa użytkownika: Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw określonych w sekcji + Sposób uzyskiwania dostępu do
danych osobowych i poprawiania ich przez użytkowników indywidualnych oraz prawa użytkowników i kontaktuje się z nami
za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinien odpowiednio sformułować temat wiadomości e-mail (np. „Wniosek o
korektę” lub „Wniosek o dostęp” lub inne prawo, zależnie od przypadku). Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na
wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim czasie lub przynajmniej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. W
przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Abbo� użytkownik ma prawo złożyć skargę
do lokalnego organu ds. ochrony danych.
 
+Chiny (z wyjątkiem Hongkongu, Makao i Tajwanu)

Uznaje się, że zaakceptowanie lub wyrażenie zgody na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, oznacza, że użytkownik
został poinformowany i wyraził zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych, w tym osobistego numeru
identyfikacyjnego i informacji dotyczących zdrowia oraz na wykorzystywanie danych osobowych w odniesieniu do wszystkich
treści zawartych w niniejszym dokumencie.  W przypadku użytkowników poniżej 14. roku życia wymagana jest zgoda opiekuna
prawnego. Jeśli uznamy, że dane osobowe dowolnej osoby poniżej 14. roku życia zostały zebrane bez zgody opiekuna
prawnego, spróbujemy jak najszybciej usunąć odpowiednie dane.  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując
się z dostawcą opieki medycznej. Należy pamiętać, że wycofanie zgody wpłynie na możliwość zdalnego monitorowania
urządzenia przez dostawcę opieki medycznej i może wpłynąć na leczenie.  W przypadku wycofania zgody firma Abbo�
zachowa dane poddane agregacji i deidentyfikacji. Konieczne może być także zachowanie określonych danych osobowych
zgodnie z wymogami prawa.

 
W pewnych okolicznościach nie jesteśmy zobowiązani prawnie do uzyskania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych
osobowych, w tym informacji dotyczących zdrowia, jeśli gromadzenie lub wykorzystywanie danych osobowych, w tym
informacji dotyczących zdrowia, jest:

związane z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów ustawowych i wykonawczych;

bezpośrednio związane z bezpieczeństwem narodowym lub obroną narodową;

bezpośrednio związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym lub istotnym interesem publicznym;

bezpośrednio związane z dochodzeniem karnym, postępowaniem prokuratorskim lub postępowaniem sądowym, lub
też egzekwowaniem wyroku itp.;

konieczne w celu ochrony podstawowych praw i interesów osób fizycznych (takich jak prawo do życia i własności), w
przypadku gdy uzyskanie zgody byłoby niewykonalne;

związane z danymi osobowymi udostępnionymi publicznie przez użytkownika, pacjentów lub opiekunów (w przypadku
dzieci poniżej 14. roku życia);

związane z danymi osobowymi uzyskanymi z legalnych źródeł publicznych, takich jak wiarygodne serwisy informacyjne
lub otwarte informacje rządowe;



niezbędne do podpisania i wykonania umowy zgodnie z wymaganiami użytkownika, pacjenta lub opiekuna pacjenta,
jeśli pacjent nie ukończył 14 lat; lub

niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i stabilnej obsługi dostarczanych produktów lub usług, np. wykrywania i
rozwiązywania problemów technicznych dotyczących produktów lub usług.

Poza innymi prawami wynikającymi z niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności użytkownik ma również następujące
prawa dodatkowe:

Prawo do sprzeciwu wobec decyzji opartej wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym. Użytkownik ma w pewnych
okolicznościach prawo nie być przedmiotem decyzji, która opiera się wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym bez
interwencji człowieka.

W przypadku pytań lub chęci skorzystania z dowolnych z tych praw w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, w tym
informacji dotyczących zdrowia, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z dostawcą opieki medycznej. W przypadku
kontaktu z nami będziemy współpracować z dostawcą opieki medycznej i dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na
wszystkie uzasadnione prośby w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Możemy pobrać
uzasadnioną opłatę administracyjną za powtarzające się wnioski w okresie 3 miesięcy. W przypadku istotnej zmiany w
niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności możemy opublikować poprawki w formie ogłoszenia publicznego.
 
Wnioski o skorzystanie z praw skierowane do firmy Abbo� mogą nie zostać przetworzone, jeśli są nieuzasadnione lub
powtarzalne. Nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku, jeśli:

wniosek użytkownika odnosi się do naszych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

wniosek użytkownika jest bezpośrednio związany z bezpieczeństwem narodowym lub obroną narodową;

wniosek użytkownika odnosi się bezpośrednio do bezpieczeństwa publicznego, zdrowia publicznego lub istotnych
interesów publicznych;

wniosek użytkownika odnosi się bezpośrednio do postępowania karnego, postępowania prokuratorskiego, procesu
sądowego lub egzekwowania wyroku;

wystarczające dowody wskazują na złożenie wniosku w złej wierze lub nadużycie prawa;

udzielenie odpowiedzi na prośbę użytkownika spowodowałoby poważne szkody dla prawnych interesów użytkownika
lub innych osób lub organizacji; lub

wniosek użytkownika dotyczy tajemnic handlowych.

Jeśli usunięcie nie jest wymagane przepisami prawa lub na podstawie wniosku użytkownika firma Abbo� może zachować
wszelkie przekazane przez użytkownika dane osobowe, w tym informacje dotyczące zdrowia, w celu poprawy wytycznych
leczenia pacjentów korzystających z Aplikacji i produktów kardiologicznych firmy Abbo�.
 
Dane osobowe, w tym informacje dotyczące zdrowia, generowane i gromadzone przez nas w Chinach (z wyjątkiem
Hongkongu, Makau i Tajwanu) są przechowywane w Chinach (z wyjątkiem Hongkongu, Makau i Tajwanu). Z uwagi na fakt, że
firma Abbo� prowadzi działalność na całym świecie, dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane do i udostępniane
podmiotom zlokalizowanym poza Chinami (z wyjątkiem Hongkongu, Makau i Tajwanu).

 
Wdrożyliśmy kompleksowy program bezpieczeństwa, który pod każdym względem spełnia obowiązujące przepisy prawa i
praktyki branżowe w celu ochrony danych osobowych użytkownika, w tym informacji dotyczących zdrowia. Podejmiemy
wszelkie uzasadnione komercyjnie działania w celu zapewnienia, że nie będą gromadzone żadne dane osobowe, w tym
informacje dotyczące zdrowia, niemające znaczenia dla celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.
Zachowamy jedynie dane osobowe użytkownika, w tym informacje dotyczące zdrowia, w okresie przechowywania wskazanym
w niniejszym dokumencie lub w dłuższym okresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Będziemy aktualizować i
publikować informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa oraz ocenę wpływu na bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie z
wymogami obowiązujących przepisów prawa.
 
W przypadku naruszenia bezpieczeństwa związanego z danymi osobowymi użytkownika, w tym informacjami dotyczącymi
zdrowia, powiadomimy użytkownika niezwłocznie o tym fakcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za pośrednictwem
poczty e-mail lub innych dostępnych metod kontaktu, przekazując ogólne informacje o zdarzeniu i jego możliwych
konsekwencjach, o podjętych i planowanych działaniach naprawczych oraz o działaniach mających na celu ograniczenie ryzyka
i wyeliminowanie jego skutków. W razie konieczności możemy zgłosić takie zdarzenie i działania naprawcze organom
regulacyjnym.



 
+Europejski Obszar Gospodarczy, Wielka Brytania, Kajmany, Szwajcaria i Tajlandia

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika jako podmiot przetwarzający podczas świadczenia naszych usług na rzecz lekarza
lub kliniki użytkownika i możemy mieć dostęp do danych zdrowotnych użytkownika w celu zapewnienia jego lekarzowi lub
klinice wsparcia technicznego i obsługi klienta. 
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Firma Abbo� przetwarza dane osobowe użytkownika, w tym
informacje dotyczące zdrowia, jako administrator danych zgodnie z następującymi następujących podstawami prawnymi
określonymi w rozporządzeniu RODO:

zgodnie z potrzebami, aby pomóc dostawcy opieki medycznej w diagnozowaniu stanu zdrowia zgodnie z umową oraz
w zakresie niezbędnym do realizacji umowy w celu dostarczania Aplikacji zgodnie z umową licencyjną użytkownika;

zgoda użytkownika i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy (umowy licencyjnej użytkownika) w celu
przechowywania dokumentacji kontaktu z firmą Abbo� w przypadku bezpośredniego kontaktu z firmą Abbo�; oraz

w zakresie niezbędnym do zapewnienia dostawcy opieki medycznej Usług zgodnie z umową z dostawcą, w tym obsługi
klienta;

w zakresie niezbędnym do świadczenia dostawcy opieki medycznej Usług zgodnie z umową z dostawcą oraz ze
względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, jeśli jest to wymagane przez przepisy UE lub przepisy
krajowe regulujące wykorzystywanie i klasyfikację wyrobów medycznych, w tym do celów nadzorowania urządzeń
medycznych po wprowadzeniu do obrotu, zarządzania jakością, w tym rozwoju i udoskonalania produktów,
bezpieczeństwa, wydajności i nadzoru;

w zakresie niezbędnym do ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; oraz

w zakresie niezbędnym ze względu na istotny interes publiczny wymagany przez obowiązujące prawo.

W momencie utworzenia przez dostawcę opieki medycznej profilu pacjenta w usłudze Merlin.net użytkownik udziela firmie
Abbo� wyraźnej zgody na deidentyfikację, pseudonimizację i/lub anonimizację swoich danych osobowych w celu prowadzenia
badań. Prowadzimy badania z wykorzystaniem danych poddanych deidentyfikacji, pseudonimizacji lub agregacji, a także
danych statystycznych i/lub zanonimizowanych w następujących celach:

w imię interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego w celu poprawy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności
naszych Urządzeń i systemów oraz umożliwienie rozwoju innowacyjnego i skutecznego leczenia chorób serca;

prowadzenie badań, do celów statystycznych i analiz, a także w celu ujawniania informacji niezależnym badaczom,
jednostkom lub pracownikom służby zdrowia oraz organom zdrowia publicznego;

uzasadnione interesy biznesowe firmy Abbo� w celu oceny skuteczności Usług oraz sposobu ich świadczenia i
wykorzystywania;

uzasadnione interesy biznesowe firmy Abbo� w celu weryfikowania funkcjonalności i uaktualnień Usług, w tym
monitorowania i podnoszenia bezpieczeństwa takich usług;

prowadzenie badań, opracowywanie i testowanie Urządzeń, w tym nowych i istniejących funkcji, a także testowanie i
ulepszanie Usług oraz Urządzeń do celów związanych z rozwojem produktów, analizą danych, statystykami i badaniami;
oraz

w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, w tym w przypadku, gdy Usługi i Urządzenia kwalifikują się
do zwrotu kosztów leczenia lub są w inny sposób objęte refundacją z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia
lub finansowania publicznego.

Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji +Badania.
 
Przetwarzamy również dane osobowe użytkownika jako podmiot przetwarzający w imieniu dostawcy opieki medycznej.
Dostawca opieki medycznej przetwarza dane osobowe użytkownika w ramach następujących podstaw prawnych zgodnie z
prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym:

w celu zapewnienia opieki medycznej, w tym ciągłego leczenia poprzez monitorowanie Urządzenia i stanu
użytkownika, co ułatwia świadczenie opieki medycznej;

w celu udzielenia firmie Abbo� dostępu do danych osobowych użytkownika, aby zapewnić świadczenie pomocy
technicznej dla Usług, w tym pomocy technicznej i klinicznej, na przykład pomocy w debugowaniu, uaktualnianiu,
rozwiązywaniu problemów z Usługami lub interpretowaniu danych; oraz



jeżeli prawo Unii Europejskiej lub prawo krajowe nie wymaga inaczej.

„RODO” odnosi się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) w przypadku państw członkowskich UE
wdrażających przepisy, a w przypadku Wielkiej Brytanii — do brytyjskiej ustawy UK Data Protec�on Act 2018, z możliwymi
poprawkami.  Umieszczenie w tytule sekcji krajów spoza Unii Europejskiej jest spowodowane faktem, że w krajach tych
obowiązują przepisy podobne lub niemal identyczne do RODO.
 
Transfery danych: Informacje gromadzone za pośrednictwem Usług będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tam
przechowywane. W przypadku prośby o pomoc techniczną dane osobowe użytkownika (w tym dane dotyczące zdrowia) będą
dostępne wyłącznie dla naszych zespołów ds. opieki zdalnej w Stanach Zjednoczonych lub Szwecji.  Dane osobowe
użytkowników będą przesyłane w oparciu o standardowe klauzule umowne UE.  

Inspektor ds. ochrony danych: Dane kontaktowe naszego europejskiego inspektora ds. ochrony danych wraz z innymi
informacjami kontaktowymi są dostępne pod adresem www.eu-dpo@abbo�.com.
Prawa użytkownika: Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw określonych w sekcji + Sposób uzyskiwania dostępu do
danych osobowych i poprawiania ich przez użytkowników indywidualnych oraz prawa użytkowników i kontaktuje się z nami
za pośrednictwem poczty elektronicznej, powinien odpowiednio sformułować temat wiadomości e-mail (np. „Wniosek o
korektę” lub „Wniosek o dostęp” lub inne prawo, zależnie od przypadku). Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na
wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim czasie lub przynajmniej zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. W
przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę Abbo� użytkownik ma prawo złożyć skargę
do lokalnego organu ds. ochrony danych.
 
+Przedstawiciele w UE

Firma Pacese�er, Inc. wyznaczyła następujące firmy jako przedstawicieli krajowych:
 

Kraj Nazwa przedstawiciela Adres przedstawiciela

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

Belgia,
Luksemburg

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

Bułgaria,
Chorwacja,
Republika Cypru,
Czechy, Islandia,
Łotwa, Malta,
Słowacja,
Słowenia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Grecja Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company (nazwa
handlowa: Abbo� Medical Hellas
Ltd.)  W języku greckim: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης i nazwa
handlowa Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Ε.Π.Ε

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

Węgry Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Nazwa skrócona: Abbo� Medical
K�.)

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



Kraj Nazwa przedstawiciela Adres przedstawiciela

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

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

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

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

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

Polska Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

ul. Postępu 21B, 02-676, Warszawa, Polska

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

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

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

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

 
+Wielka Brytania

Na mocy ustawy European Union Withdrawal Act 2020, prawo Unii Europejskiej będzie obowiązywać w Wielkiej Brytanii do
31 grudnia 2020 r. Dane osobowe przesyłane do Stanów Zjednoczonych zostaną zabezpieczone odpowiednimi środkami
ochrony.  Nasz lokalny przedstawiciel to: Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull,
B90 8AJ, Wielka Brytania.
 
+Algieria, Chile, Kolumbia, Maroko, Pakistan, Panama, Paragwaj, Arabia Saudyjska, Trynidad i Tobago oraz Tunezja

Mówiąc ogólnie, przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez firmę Abbo� wymaga zgody użytkownika. W przypadku
akceptacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności uznaje się, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Jeśli użytkownik pragnie usunąć swoje konto Merlin.net,
może to zrobić, kontaktując się ze swoim dostawcą opieki medycznej lub kliniką. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia
konta zachowamy dane poddane agregacji i deidentyfikacji. Konieczne może być także zachowanie określonych danych
osobowych zgodnie z wymogami prawa.

+Francja

Firma Pacese�er, Inc. posiada certyfikat ASIP Santé do przechowywania prywatnych danych zdrowotnych, w tym
następujących czynności:

1. świadczenie i utrzymanie w stanie operacyjnym obiektów fizycznych zapewniających fizyczną infrastrukturę systemu
informatycznego wykorzystywanego do przetwarzania przechowywanych informacji dotyczących zdrowia;

2. świadczenie i utrzymanie w stanie operacyjnym infrastruktury fizycznej systemu informatycznego wykorzystywanego
do przetwarzania informacji dotyczących zdrowia;

3. zapewnienie i utrzymanie w stanie operacyjnym pla�ormy do obsługi aplikacji systemu informatycznego;

4. dostarczanie i utrzymanie operacyjne infrastruktury wirtualnej systemu informatycznego wykorzystywanego do
przetwarzania informacji dotyczących zdrowia;

5. zarządzanie i obsługa systemu informatycznego zawierającego informacje dotyczące zdrowia;

6. zapisywanie informacji dotyczących zdrowia.

Administratorem danych osobowych użytkownika do celów związanych z leczeniem jest lekarz/klinika.  Firma Pacese�er, Inc.
(jednostka stowarzyszona firmy St. Jude Medical, LLC oraz spółka zależna należąca w całości do firmy Abbo� Laboratories,



Inc.), mieszcząca się pod adresem 15900 Valley View Court, Sylmar, Kalifornia 91342, Stany Zjednoczone, jest administratorem
danych osobowych w następującym zakresie: (1) dostarczanie Aplikacji; (2) spełnienie wymogów prawnych, w tym związanych
z bezpieczeństwem, jakością i usprawnianiem urządzeń medycznych; oraz (3) prowadzenie badań po usunięciu elementów
identyfikujących, pseudonimizacji, agregacji i/lub anonimizacji, aby uniemożliwić identyfikację nazwiska użytkownika.
Prowadzimy badania, aby zrozumieć, w jaki sposób nasze produkty i usługi są wykorzystywane i jaka jest ich skuteczność, a
także po to, aby przeprowadzić rzeczywiste badania oparte na dowodach. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcjach
+Wykorzystanie danych osobowych użytkownika przez firmę Abbo�, +Wyroby medyczne i inne wymagania prawne,
+Badania i +Przechowywanie danych osobowych. Naszym lokalnym przedstawicielem jest firma Abbo� Medical France SAS.,
1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Francja.
 
+Japonia

Użytkownik musi wyrazić zgodę na obsługę przez firmę Abbo� „specjalnych danych osobowych” (określanych w niniejszym
Oświadczeniu o ochronie prywatności jako informacje dotyczące zdrowia) oraz przekazywanie danych osobowych
użytkownika, w tym informacji dotyczących zdrowia, stronom trzecim spoza Japonii (z wyjątkiem przekazywania danych do
Unii Europejskiej, w odniesieniu do których rząd japoński wydał decyzję o odpowiednim poziomie ochrony). W przypadku
akceptacji lub wyrażenia zgody na niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności uznaje się, że użytkownik wyraża zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym informacji dotyczących zdrowia, w sposób opisany w niniejszym
dokumencie.  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z dostawcą opieki medycznej. Należy pamiętać,
że wycofanie zgody wpłynie na możliwość zdalnego monitorowania urządzenia przez dostawcę opieki medycznej i może
wpłynąć na leczenie.  W przypadku wycofania zgody firma Abbo� zachowa dane poddane agregacji i deidentyfikacji.
Konieczne może być także zachowanie określonych danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

+Republika Południowej Afryki

Użytkownik ma prawo do złożenia do organu regulacyjnego skargi dotyczącej przetwarzania swoich danych osobowych, pisząc
na adres: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tel.: 012 406 4818, Faks: 086 500
3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Korea Południowa

W przypadku zaakceptowania lub wyrażenia zgody na niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności uznaje się, że
użytkownik został poinformowany i wyraża bezpośrednią zgodę na całą jego treść. W przypadku użytkowników poniżej 14.
roku życia wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. Jeśli użytkownik pragnie usunąć swoje konto Merlin.net, może to zrobić,
kontaktując się ze swoim dostawcą opieki medycznej. Należy pamiętać, że w przypadku usunięcia konta zachowamy dane
poddane agregacji i deidentyfikacji. Konieczne może być także zachowanie określonych danych osobowych zgodnie z
wymogami prawa.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, przekazywania
osobom trzecim, zlecania przetwarzania i przesyłania za granicę danych osobowych, w tym informacji dotyczących zdrowia,
przez firmę Pacese�er, Inc., w związku z dostarczaniem Aplikacji i Usług. Wszystkie poniższe kategorie przetwarzania danych
osobowych, w tym informacji dotyczących zdrowia, są niezbędne do dostarczania Aplikacji i Usług. W związku z tym, jeśli
Użytkownik nie wyrazi zgody na takie przetwarzanie, nie będzie mógł korzystać z Aplikacji i Usług.

Użytkownik może łącznie wyrazić zgodę na wszystkie poniższe kategorie, akceptując lub wyrażając zgodę na niniejsze
oświadczenie o ochronie prywatności:

(Wymagane) Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych, w tym informacji dotyczących zdrowia,
zgodnie z opisem w sekcjach +Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika, +Dostęp firmy Abbo�
do danych osobowych podczas świadczenia usług na rzecz dostawcy opieki medycznej, +Wykorzystanie danych
osobowych użytkownika przez firmę Abbo�, +Wyroby medyczne i inne wymagania prawne, +Badania

(Wymagane) Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie informacji dotyczących zdrowia, zgodnie z opisem w sekcjach
+Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika, +Dostęp firmy Abbo� do danych osobowych
podczas świadczenia usług na rzecz dostawcy opieki medycznej, +Wykorzystanie danych osobowych użytkownika
przez firmę Abbo�, +Wyroby medyczne i inne wymagania prawne, +Badania

(Wymagane) Zgoda na przesyłanie za granicę i przekazywanie informacji dotyczących zdrowia (danych poufnych)
stronom trzecim, zgodnie z opisem w sekcjach +Przechowywanie danych, +Ujawnianie danych osobowych przez
firmę Abbo�, +Przesyłanie danych osobowych na granicę



Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z dostawcą opieki medycznej. Należy pamiętać, że wycofanie
zgody wpłynie na możliwość zdalnego monitorowania urządzenia przez dostawcę opieki medycznej i może wpłynąć na
leczenie.  W przypadku wycofania zgody firma Abbo� zachowa dane poddane agregacji i deidentyfikacji. Konieczne może być
także zachowanie określonych danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

+Ukraina

Przetwarzanie danych osobowych przez firmę Abbo� wymaga zgody użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne
w związku z obowiązkami prawnymi opisanymi w sekcji +Wyroby medyczne i inne wymagania prawne. W przypadku
akceptacji niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności uznaje się, że użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Jeśli użytkownik postanowi zażądać usunięcia swoich danych
z systemu Merlin.net, może to zrobić, kontaktując się ze swoim dostawcą opieki medycznej lub firmą Abbo�. Należy
pamiętać, że jeśli użytkownik poprosi dostawcę opieki medycznej lub klinikę o usunięcie danych użytkownika z systemu
Merlin.net, zachowamy dane poddane agregacji i deidentyfikacji. Konieczne może być także zachowanie określonych danych
osobowych zgodnie z wymogami prawa.
 

KONIEC OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI — NINIEJSZE OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI
MA NA CELU POINFORMOWANIE UŻYTKOWNIKA O SPOSOBIE, W JAKI JEGO DANE OSOBOWE SĄ
WYKORZYSTYWANE I PRZETWARZANE PRZEZ FIRMĘ ABBOTT.  NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST UMOWĄ I NIE
STANOWI CZĘŚCI UMOWY LICENCYJNEJ UŻYTKOWNIKA ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ.

 

Aplikacja mobilna myMerlinTM

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Data opublikowania wersji: kwiecień 2021 r.

Należy pamiętać, że nagłówki zawarte w niniejszej Umowie mają na celu wyłącznie zapewnienie wygody użytkownikowi. Nie
ograniczają one, nie definiują ani też nie wyjaśniają w pełni poszczególnych sekcji.

1. Wprowadzenie

2. Główne terminy niniejszej Umowy

3. Dane osobowe użytkownika

4. Kontekst Aplikacji i sieci opieki medycznej Merlin.net™ („Merlin.net™ PCN”)

5. Rejestracja w Aplikacji

6. Brak porad medycznych

7. Korzystanie z produktów innych firm

8. Prawa własności

9. Przyznanie i zakres licencji

10. Ograniczenia licencji

11. Ograniczenia dopuszczalnego użytkowania

12. Wymagania dotyczące zgodności urządzeń mobilnych

13. Aktualizacje i ulepszenia Aplikacji

14. Potwierdzenia

15. Usunięcie konta Aplikacji

16. Zmiany niniejszej Umowy

17. Wsparcie dla Aplikacji

18. Dane analityczne dotyczące awarii

19. Zgoda na przekazywanie danych

20. Rozwiązanie umowy

21. Wyłączenie odpowiedzialności firmy Abbo�



22. Ważne informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności

23. Zwolnienie z odpowiedzialności

24. Kontrola eksportu

25. Zawiadomienia

26. Przeniesienie praw

27. Siły niezależne

28. Odstąpienie od wykonania praw

29. Rozłączność postanowień

30. Obowiązujące prawo

31. Całość umowy

32. Warunki odnoszące się do firmy Apple w przypadku korzystania z Aplikacji w wersji dla systemu iOS

33. Dodatkowe terminy prawne

34. Kliknięcie przycisku „Akceptuj”

1. Wprowadzenie

Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej umowy licencyjnej użytkownika końcowego („Umowa”) przed jej
zaakceptowaniem i instalacją aplikacji mobilnej myMerlinTM(„Aplikacja”).  Aplikacja łączy się z i przesyła dane z
wszczepialnego rejestratora rytmu serca („ICM”) do sieci opieki medycznej Merlin.net™ („Usługi”).  Dane przekazywane przez
Aplikację zostaną przesłane do Stanów Zjednoczonych i będą tam przechowywane.

Korzystanie z Aplikacji wymaga zaakceptowania niniejszej Umowy. KLIKAJĄC PONIŻSZY PRZYCISK „AKCEPTUJ” UŻYTKOWNIK
WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY.  JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA WARUNKI NINIEJSZEJ
UMOWY, NIE OTRZYMA LICENCJI NA UŻYTKOWANIE APLIKACJI I NIE MOŻE Z NIEJ KORZYSTAĆ.

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ UMOWĘ I KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST W WIEKU
UPRAWNIAJĄCYM DO ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ ŻE WYRAŻA ZGODĘ WE WŁASNYM IMIENIU LUB W IMIENIU
INNEJ OSOBY, W STOSUNKU DO KTÓREJ MA PRAWO DO ZAWARCIA WIĄŻĄCEJ UMOWY. W SYTUACJI, KIEDY APLIKACJA MA
BYĆ UŻYWANA PRZEZ DZIECKO, Z NINIEJSZĄ UMOWĄ MUSZĄ ZAPOZNAĆ SIĘ RODZICE (LUB JEDNO Z NICH) LUB
OPIEKUNOWIE PRAWNI (LUB JEDEN Z OPIEKUNÓW PRAWNYCH) DZIECKA.

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ INSTALUJĄCĄ, UŻYWAJĄCĄ LUB UZYSKUJĄCĄ DOSTĘP DO APLIKACJI W IMIENIU LUB
NA RZECZ DOWOLNEJ SPÓŁKI, FIRMY LUB INNEGO PODMIOTU, Z KTÓRYM JEST POWIĄZANY (ZWANEGO DALEJ
„ORGANIZACJĄ”), WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZĄ UMOWĘ ZARÓWNO W IMIENIU SWOIM, JAK I TAKIEJ ORGANIZACJI I
OŚWIADCZA, ŻE JEST UPRAWNIONY DO ZWIĄZANIA TAKIEJ ORGANIZACJI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY. 

Określenia „użytkownik” i „użytkownika” w niniejszej Umowie obejmują zarówno osobę korzystającą z Aplikacji, jak i (w
stosownych przypadkach) taką organizację. 

NALEŻY RÓWNIEŻ ZAPOZNAĆ SIĘ Z (A) ZASTRZEŻENIAMI I OGRANICZENIAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYMI W
SEKCJACH 6, 7 I 22 ORAZ (B) ZASTRZEŻENIAMI DOTYCZĄCYMI GWARANCJI ZAWARTYMI W SEKCJI 21. SEKCJE TE
OGRANICZAJĄ ŚRODKI ZARADCZE UŻYTKOWNIKA I NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Niniejsza Umowa jest prawnie wiążąca między Użytkownikiem a firmą Abbo� w odniesieniu do korzystania z Aplikacji
przez użytkownika.  Niniejsza Umowa obejmuje następujące kwes�e:

Instalacja i użytkowanie Aplikacji (w tym jej aktualizacje, uaktualnienia, poprawki błędów lub zmodyfikowane
wersje) na urządzeniu mobilnym oraz

Wszelkie instrukcje, podręczniki, opisy, specyfikacje lub inne materiały dostarczone przez firmę Abbo� w formie
papierowej lub elektronicznej („Dokumentacja”) opisujące lub związane z korzystaniem z Aplikacji.

Instalując niniejszą Aplikację na urządzeniu mobilnym lub korzystając z niej, użytkownik akceptuje fakt, że (a) korzystanie z
Aplikacji jest związane z oceną i/lub klinicznym zastosowaniem Aplikacji wraz z urządzeniem ICM oraz (b) jeżeli użytkownik



korzysta z Aplikacji do celów klinicznych, dostawca opieki medycznej zalecił mu używanie urządzenia ICM.  Aplikacja jest
przeznaczona wyłącznie do użytku z urządzeniami ICM firmy Abbo�.

Dane dostępne w Aplikacji lub za jej pośrednictwem mogą zawierać błędy techniczne lub literówki. Aplikacja może być
zmieniana lub aktualizowana bez powiadomienia. Niniejsza Umowa może zostać zmodyfikowana w dowolnym momencie, a
informacja o tym zostanie przekazana Użytkownikowi podczas kolejnego korzystania z Aplikacji. Użytkownik otrzyma
możliwość wyrażenia zgody na wprowadzone zmiany.

2. Główne terminy niniejszej Umowy

Główne terminy i ich znaczenie w niniejszej Umowie:

Aplikacja. Aplikacja mobilna myMerlinTM okresowo odbiera i przesyła dane z urządzenia ICM użytkownika. Można też ręcznie
przesłać dane z urządzenia ICM do zdalnego systemu monitorowania Merlin.net™. 

Dane. Dane osobowe użytkownika, w tym informacje dotyczące zdrowia, a także wszelkie inne informacje dostępne za
pośrednictwem lub znajdujące się w Aplikacji, w tym informacje wprowadzone przez Użytkownika do Aplikacji, pewne
informacje dotyczące urządzenia ICM lub przez nie zebrane wyświetlane lub przesyłane przez Aplikację oraz pewne informacje
dotyczące urządzenia mobilnego.

Urządzenie mobilne. Smar�on lub urządzenie przenośne, należące do użytkownika lub udostępnione użytkownikowi przez
klinikę i/lub dostawcę opieki medycznej, czy też przez lub w imieniu firmy Abbo�, służące do instalacji i użytkowania Aplikacji
(np. urządzenie Apple‡ iPhone‡ lub Samsung‡ Galaxy‡ ).

Użytkownik, użytkownika. Każdy użytkownik indywidualny korzystający z Aplikacji wraz z urządzeniem ICM firmy Abbo�.

My, nasz, nasze i/lub firma Abbo�. Pacese�er, Inc., spółka zależna w pełni należąca do firmy Abbo� Laboratories. Określenia
„my”, „nas” i „nasz” mogą również odnosić się do firmy Pacese�er, Inc., spółek powiązanych z firmami St. Jude Medical LLC i
Abbo�, w tym lokalnej spółki stowarzyszonej z firmą Abbo� oraz centrów pomocy technicznej usługi Merlin.net™ PCN w
zakresie, w jakim pomagają one w świadczeniu Usług. Żadne z postanowień definicji terminów „my, nas i nasza” nie powinno
być interpretowane jako włączające lokalny oddział firmy Abbo� lub inne podmioty stowarzyszone z firmą Abbo� jako stronę
lub strony niniejszej Umowy. 

Wszelkie słowa występujące po wyrażeniach „w tym”, „w szczególności”, „na przykład” lub jakichkolwiek podobnych zwrotach
mają charakter poglądowy i nie mają wpływu na ogólny charakter powiązanych słów ogólnych.

3. Dane osobowe użytkownika

KORZYSTANIE Z APLIKACJI I USŁUG PODLEGA RÓWNIEŻ OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI APLIKACJI, KTÓRE
WYJAŚNIA SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI, W TYM INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI ZDROWIA,
PRZEKAZYWANYMI NAM PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI.

Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), Wielkiej Brytanii, Meksyku i Szwajcarii: Klinika i/lub
dostawca opieki medycznej użytkownika jest administratorem danych osobowych użytkownika, w tym danych związanych ze
zdrowiem, przesyłanych za pośrednictwem Aplikacji i Usług. Należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności kliniki /
dostawcy opieki medycznej, a wszystkie pytania na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika należy kierować do
tego podmiotu. Informacje na temat sposobu postępowania z danymi przez firmę Abbo� można znaleźć w oświadczeniu o
ochronie prywatności Aplikacji.

Firma Abbo� jest także administratorem danych osobowych Użytkownika, w tym informacji dotyczących zdrowia, do
określonych i ograniczonych celów przetwarzania opisanych w oświadczeniu o ochronie prywatności Aplikacji. W Aplikacji
wyświetlana jest prośba o wyraźną zgodę użytkownika jako podstawę prawną umożliwiającą firmie Abbo� deidentyfikowanie,
pseudonimizację, agregację i/lub anonimizację danych osobowych w celu przeprowadzenia analizy danych. Jeśli użytkownik
został poproszony o zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może wycofać ją w dowolnym momencie, kontaktując
się z nami. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę wyrażoną przed wycofaniem. Należy
również pamiętać, że w przypadku wycofania zgody firma Abbo� zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika
wyłącznie w odniesieniu do wycofania zgody. Firma Abbo� będzie w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe, jeśli jest do
tego zobowiązana na mocy umowy lub innego zobowiązania prawnego, na przykład w zakresie zgodności z przepisami
dotyczącymi wyrobów medycznych w krajach EOG, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub innych stosownych jurysdykcjach.



4. odstawowe informacje na temat Aplikacji i usługi Merlin.net™ PCN

Firma Abbo� jest producentem urządzenia ICM, z którego korzysta użytkownik. Firma Abbo� opracowała Aplikację i posiada
odpowiednie upoważnienia i/lub rejestracje, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Aplikacja umożliwia szybkie, automatyczne przesyłanie informacji zebranych z urządzenia ICM i przesłanych za pośrednictwem
Aplikacji do prywatnej i bezpiecznej bazy danych.  Dzięki systemowi Merlin.net™ PCN lekarz użytkownika może zobaczyć,
kiedy serce użytkownika zaczyna bić inaczej.  Za pomocą aplikacji można również rejestrować własne objawy, gdy coś jest nie
tak, jak powinno, np. gdy występują zawroty głowy lub mdłości, użytkownikowi brakuje tchu lub ma on wrażenie, że jego serce
trzepocze lub bije bardzo szybko.  Aplikacja automatycznie wysyła dane o rytmie serca użytkownika do kliniki w oparciu o
ustawienia określone przez lekarza.  Aplikacja pomaga dostawcy opieki medycznej w monitorowaniu rytmu serca użytkownika
i jego objawów oraz modyfikowaniu leczenia bez konieczności częstych wizyt w klinice.  Aby urządzenie ICM i Aplikacja mogły
zostać sparowane i nawiązać komunikację, urządzenie mobilne musi być podłączone do sieci WiFi lub do sieci komórkowej,

a także musi mieć włączoną technologię bezprzewodową Bluetooth®
[1]

. Ponadto, użytkownik musi korzystać z Aplikacji,
aby jego rytm serca mógł być zdalnie monitorowany przez jego dostawcę opieki medycznej.

 

5. Rejestracja w Aplikacji

Aby się zarejestrować, użytkownik będzie musiał wprowadzić do Aplikacji niektóre swoje dane osobowe, w tym datę
urodzenia i numer seryjny swojego urządzenia ICM na ekranie Aplikacji oraz informacje z profilu pacjenta w systemie
Merlin.net™ PCN, a mianowicie adres e-mail i numer telefonu („Informacje rejestracyjne”).  Przy każdym kolejnym parowaniu
Aplikacji z urządzeniem ICM, na przykład gdy użytkownik będzie miał nowego smar�ona, może być konieczne uzyskanie kodu
autoryzacyjnego i sparowanie Aplikacji z urządzeniem ICM w celu korzystania z Aplikacji.  Użytkownik wyraża zgodę na
podanie dokładnych i pełnych informacji podczas rejestracji w usłudze. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że
Aplikacja została zaprojektowana i jest przeznaczona do użytku osobistego.  Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić firmę
Abbo� w przypadku uzyskania informacji o zdarzeniu lub naruszeniu bezpieczeństwa wpływającym na jego konto w Aplikacji,
w tym w przypadku potencjalnego naruszenia Danych rejestracyjnych.

6. Brak porad medycznych

ANI APLIKACJA, ANI ŻADNE USŁUGI DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM NIE STANOWIĄ USŁUG OPIEKI MEDYCZNEJ DLA
PACJENTÓW. UŻYTKOWNICY POWINNI PAMIĘTAĆ, ŻE APLIKACJA JEST USŁUGĄ ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI,
UMOŻLIWIAJĄCĄ MONITOROWANIE URZĄDZENIA ICM PRZEZ LEKARZA.  APLIKACJA NIE ZASTĘPUJE PROFESJONALNEJ
PORADY LEKARSKIEJ, A FIRMA ABBOTT NIE JEST ŚWIADCZENIODAWCĄ ANI DOSTAWCĄ ŻADNYCH USŁUG OPIEKI
MEDYCZNEJ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI. OSOBY FIZYCZNE POWINNY ZAWSZE SKONSULTOWAĆ SIĘ Z
WYKWALIFIKOWANYM DOSTAWCĄ OPIEKI MEDYCZNEJ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ DOTYCZĄCYCH STANU
ZDROWIA, W TYM WSZELKICH PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH CHORÓB SERCA.  NIGDY NIE NALEŻY LEKCEWAŻYĆ
PROFESJONALNEJ PORADY LEKARSKIEJ ANI OPÓŹNIAĆ JEJ UZYSKANIA Z POWODU DANYCH LUB INNYCH INFORMACJI
PRZESYŁANYCH LUB ZAWARTYCH W APLIKACJI. W przypadku nieregularnych odczytów lub innych zmian w stanie zdrowia
związanych z sercem lub innymi chorobami należy postępować zgodnie ze zwyczajowymi wytycznymi ustalonymi przez
lekarza. 

NIE UDZIELAMY PORAD ANI NIE ZAPEWNIAMY OPIEKI MEDYCZNEJ UŻYTKOWNIKOM. W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE
WYSTĄPIŁA SYTUACJA, W KTÓREJ POTRZEBNA JEST NATYCHMIASTOWA POMOC MEDYCZNA, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ
ZE SWOIM DOSTAWCĄ OPIEKI MEDYCZNEJ LUB LOKALNYM POGOTOWIEM. FIRMA ABBOTT NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIADOMIENIE DOSTAWCY OPIEKI MEDYCZNEJ O JAKICHKOLWIEK ZMIANACH W ODCZYTACH
PACJENTA.  Nasz zespół pomocy technicznej nie jest wykwalifikowany ani upoważniony do udzielania użytkownikom
informacji o istocie i znaczeniu oraz możliwych konsekwencjach wynikających z jakichkolwiek danych dostępnych w Aplikacji
lub przekazywanych za jej pośrednictwem.

Aplikacja ma pomóc osobom fizycznym i ich pracownikom służby zdrowia w lepszym zarządzaniu rytmem serca pacjenta
poprzez informacje, analizy i komunikację. Użytkownik i dostawca opieki medycznej użytkownika ponoszą wyłączną
odpowiedzialność za przekazywanie danych użytkownika, przekazywanie opinii oraz omawianie i zalecanie badań i opcji
leczenia. Firma Abbo� nie zaleca ani nie zatwierdza określonych badań, produktów, procedur ani opinii.  DECYZJE
UŻYTKOWNIKA O PODJĘCIU DZIAŁAŃ NA PODSTAWIE INFORMACJI PRZESYŁANYCH DO APLIKACJI LUB PRZECHOWYWANYCH W
NIEJ, ALBO TEŻ INFORMACJI OTRZYMANYCH OD PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB DOSTAWCÓW FIRMY ABBOTT
PODLEGAJĄ WYŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI UŻYTKOWNIKA.



UŻYTKOWNICY Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO, WIELKIEJ BRYTANII I SZWAJCARII:  INFORMACJE DOSTĘPNE
ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI NIE STANOWIĄ ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.  JEŚLI UŻYTKOWNIK
STWIERDZI, ŻE WEDLE WŁASNEGO UZNANIA KONIECZNE JEST DODANIE DOWOLNYCH INFORMACJI ZEBRANYCH ZA
POŚREDNICTWEM APLIKACJI DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, MOŻE UZYSKAĆ KOPIE TYCH INFORMACJI W CELU DODANIA
ICH DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, DRUKUJĄC JE.

7. Korzystanie z produktów innych firm

Należy pamiętać, że strony trzecie mogą oferować nieautoryzowane usługi, oprogramowanie i aplikacje mobilne, które mogą
deklarować zgodność z Aplikacją i/lub urządzeniem ICM, ale nie są autoryzowane przez firmę Abbo� do takiego zastosowania.
FIRMA ABBOTT NIE ZALECA KORZYSTANIA Z APLIKACJI ANI URZĄDZENIA ICM Z NIEAUTORYZOWANYMI PRODUKTAMI INNYCH
FIRM. SYTUACJE TAKIE STANOWIĄ DZIAŁANIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.  NIEAUTORYZOWANE PRODUKTY STRON
TRZECICH NIE PODLEGAJĄ KONTROLI FIRMY ABBOTT; FIRMA ABBOTT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TE PRODUKTY ANI
NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI CO DO POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB STANU DOWOLNEGO Z
TYCH PRODUKTÓW ORAZ NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA ŻADNE POWIĄZANE ROSZCZENIA I NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEUPRAWNIONE USŁUGI, OPROGRAMOWANIE, APLIKACJE LUB INNE PRODUKTY
STRON TRZECICH.

 

8. Prawa własności

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że firma Abbo�, jej podmioty stowarzyszone, dostawcy lub licencjodawcy
posiadają lub licencjonują wszelkie prawa, tytuły prawne i udziały we wszystkich aspektach Aplikacji, Dokumentacji oraz
wszelkich ulepszonych, zaktualizowanych, zmodyfikowanych, poprawionych, dostosowanych lub dodatkowych jej części, w
tym między innymi elementów graficznych, interfejsu użytkownika, skryptów i oprogramowania używanego do wdrażania
Aplikacji oraz wszelkiego oprogramowania lub dokumentów dostarczonych użytkownikowi jako część Aplikacji i/lub w związku
z nią, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej, które istnieją w dowolnym miejscu na świecie i bez względu na stan
rejestracji. Do celów niniejszej Umowy „Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa autorskie, patenty,
tajemnice handlowe, znamiona handlowe, znaki towarowe, prawa do uzyskania, dobrą wolę, prawa do projektów, technologii,
dzieł artystycznych, prawa do oprogramowania komputerowego (w tym kodu źródłowego), bazę danych oraz podobne lub
równoważne prawa lub formy ochrony, które trwają lub będą trwać, teraz lub w przyszłości, w dowolnych mediach obecnie
znanych lub wynalezionych w przyszłości, w dowolnej części świata. Użytkownik zgadza się powstrzymać się od jakichkolwiek
działań, które ograniczyłyby takie prawa lub mogłyby je zakwes�onować.

Dodatkowo użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja zawiera informacje zastrzeżone i poufne (w tym kod
oprogramowania), chronione stosownymi Prawami własności intelektualnej i innymi prawami, w tym m.in. prawami
autorskimi.  Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać takich informacji ani materiałów zastrzeżonych w żaden sposób, z
wyjątkiem sytuacji wyraźnie dopuszczonych w niniejszej Umowie. Żadna część Aplikacji nie może być powielana w żadnej
formie ani w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sytuacji wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie lub w przypadkach
dozwolonych przez obowiązujące prawo, a Użytkownik nie może usuwać żadnych identyfikacji produktu, informacji o prawach
autorskich ani ograniczeń praw własności. Kopiowanie Aplikacji bez upoważnienia lub nieprzestrzeganie ograniczeń zawartych
w niniejszej Umowie (lub inne naruszenie licencji udzielonej na mocy niniejszej Umowy) spowoduje automatyczne
rozwiązanie niniejszej Umowy i użytkownik potwierdza, że będzie stanowić natychmiastową i nieodwracalną szkodę firmy
Abbo�, jej spółek stowarzyszonych i/lub licencjodawców, za które zadośćuczynienie finansowe byłoby niewystarczającym
środkiem zaradczym.  Użytkownicy z Niemiec:  Powyższe postanowienia nie mają wpływu na prawo użytkownika do
udowodnienia braku szkód. Niektóre z powyższych postanowień mogą nie być skuteczne w niektórych
krajach/stanach/prowincjach/jursydykcjach, w związku z czym powyższe potwierdzenia i warunki mogą nie mieć zastosowania
w całości do użytkownika.  Użytkownicy z Algierii:  Nieuprawnione kopiowanie Aplikacji lub nieprzestrzeganie ograniczeń
zawartych w niniejszej Umowie (lub inne naruszenie licencji udzielonej w niniejszej Umowie) spowoduje automatyczne
rozwiązanie niniejszej Umowy po upływie pięciu dni od uprzedniego powiadomienia, chyba że użytkownik naprawi naruszenie
w ciągu tego pięciodniowego okresu.

Struktura, organizacja i kod Aplikacji to cenne tajemnice handlowe i poufne informacje firmy Abbo�, jej podmiotów
stowarzyszonych i/lub licencjodawców. Użytkownik nie może usuwać z Aplikacji żadnej identyfikacji produktów, informacji o
prawach autorskich ani ograniczeń własności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa dostępu do Aplikacji w
formie kodu źródłowego.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ i Merlin.net™ oraz powiązane znaki towarowe, są znakami towarowymi firmy Pacese�er,
Inc. w różnych jurysdykcjach („Znaki towarowe firmy Abbo�”).  Wszelkie prawa wynikające z wykorzystania znaków



towarowych firmy Abbo� zgodnie z warunkami niniejszej Umowy pozostają w mocy wyłącznie na korzyść firmy Pacese�er,
Inc. Inne znaki towarowe stron trzecich zawarte w lub dostępne podczas korzystania z Aplikacji są znakami towarowymi
swoich właścicieli, a całość praw związanych z tymi znakami towarowymi pozostaje własnością odpowiednich właścicieli
znaków towarowych.  Żadne licencje ani prawa, wyraźne ani dorozumiane, nie są przyznawane użytkownikowi w stosunku do
żadnego z wyżej wymienionych znaków towarowych, a ponadto użytkownik zobowiązuje się nie usuwać, nie zasłaniać ani nie
modyfikować żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które
mogą być dołączone do lub zawarte w Aplikacji lub systemie Merlin.net™ PCN.  Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Abbo�
nie wolno używać znaków towarowych, nazw handlowych ani znamion handlowych, z wyjątkiem celów związanych z
identyfikacją produktów lub usług świadczonych przez firmę Abbo�. Firma Abbo�, jej podmioty stowarzyszone, dostawcy i
licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w niniejszej Umowie. 

Części Aplikacji mogą obejmować materiały dostarczone przez strony trzecie, których dotyczą prawa własności intelektualnej.
Licencjodawcy takich materiałów stron trzecich zachowują wszystkie swoje prawa, tytuły i udziały w takich materiałach stron
trzecich i ich kopiach, w tym między innymi wszelkie prawa własności intelektualnej.  Użytkownik niniejszym potwierdza
korzystanie z tych materiałów stron trzecich i powiązanych z nimi praw, z wyjątkiem przypadków, gdy powyższe potwierdzenie
nie ma skuteczności w niektórych krajach/stanach/regionach/jurysdykcjach.

Bez względu na powyższe, firma Abbo� nie przenosi na użytkownika żadnych praw ani praw własności intelektualnej do
Aplikacji, dokumentacji ani żadnych innych technologii, informacji lub materiałów. Pomiędzy stronami, firma Abbo�, jej spółki
stowarzyszone i licencjodawcy zachowują wyłączną własność wszelkich praw, tytułów prawnych i udziałów we wszystkich
aspektach Aplikacji, dokumentacji i wszelkich innych technologii, informacji i materiałów, jak również wszelkich ich kopiach lub
modyfikacjach (bez względu na autora i czas ich wprowadzenia), w tym między innymi do wszelkich praw autorskich
odnoszących się do wszystkich powyższych elementów. 

9. Przyznanie i zakres licencji

Użytkownik ma prawo do pobrania Aplikacji na urządzenie mobilne, aby obejrzeć i wyświetlić Aplikację i Usługi oraz z
korzystać z nich wyłącznie w celu oceny potencjalnego użycia oraz samego użycia Aplikacji we współpracy z urządzeniem ICM
użytkownika.  Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana przez firmę Abbo�. Pod warunkiem zachowania zgodności z
niniejszą Umową i wyłącznie przez okres, w którym firma Abbo� zezwala użytkownikowi na korzystanie z Aplikacji, niniejszym
zezwalamy, w zakresie ograniczonym, niewyłącznym, odwołalnym, niezbywalnym, niepodlegającym cesji, niepodlegającym
podlicencjonowaniu, na zainstalowanie i użytkowanie Aplikacji na urządzeniu mobilnym wyłącznie do użytku osobistego,
niekomercyjnego (dalej „Licencja”).  W przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy należy
natychmiast zaprzestać korzystania z Aplikacji i usunąć (tj. odinstalować i skasować) Aplikację z urządzenia mobilnego.

Licencja przyznana w niniejszym dokumencie nie daje żadnych praw własności, tytułów prawnych, udziałów ani praw
własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że nie nabywa żadnych praw własności, tytułu prawnego
ani udziałów w Aplikacji, dokumentacji, Prawach własności intelektualnej ani innych technologiach, informacjach lub
materiałach. Wszelkie korzyści wynikające z korzystania z Prawa własności intelektualnej zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy pozostają w mocy wyłącznie na korzyść firmy Abbo�, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub licencjodawców.

PRAWA NIEUDZIELONE WYRAŹNIE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY ABBOTT, JEJ PODMIOTÓW
STOWARZYSZONYCH, DOSTAWCÓW I/LUB LICENCJODAWCÓW, z wyjątkiem sytuacji, w których twierdzenie to nie obowiązuje
w niektórych krajach/stanach/regionach/jurysdykcjach. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Aplikacji wyłącznie w
sposób wyraźnie dozwolony w niniejszym dokumencie. Użytkownicy z Niemiec:  Powyższe postanowienie nie ma
zastosowania do użytkowników z Niemiec w zakresie wykluczonym prawem autorskim obowiązującym w Niemczech.

10. Ograniczenia licencji

Za wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonej w niniejszej Umowie lub dozwolonej lokalnymi przepisami, użytkownik wyraża
zgodę na powstrzymanie się od następujących działań:

a. korzystanie z Aplikacji na dowolnych urządzeniach mobilnych, które nie należą do użytkownika, których nie kontroluje
lub do których nie uzyskał prawidłowego dostępu;

b. łączenie Aplikacji z urządzeniem ICM dowolnej strony trzeciej bez zgody tej strony trzeciej;

c. kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, przesyłanie, zamieszczanie lub udostępnianie w inny sposób Aplikacji
lub dokumentacji lub dowolnej ich części, w dowolnej formie, w Internecie lub w jakikolwiek inny sposób, jakiejkolwiek
innej osobie;

d. dystrybucja, sprzedaż, wypożyczanie, dzierżawienie, udzielanie podlicencji, pożyczanie, tłumaczenie, przekazywanie,
łączenie, adaptacja, modyfikacja lub zmiana Aplikacji;



e. wprowadzanie zmian lub modyfikacji w całości lub jakiejkolwiek części Aplikacji bądź udostępnianie Aplikacji lub
jakiejkolwiek jej części do łączenia z innymi programami lub włączania do takich programów;

f. dezasemblacja, dekompilacja, dokonywanie procesu inżynierii wstecznej, dekodowanie, tworzenie dzieł pochodnych
lub stosowanie innych metod w celu uzyskania kodu źródłowego lub dokumentacji projektowej, co dotyczy całości lub
jakiejkolwiek części Aplikacji;

g. sprzedaż, wynajmowanie, wypożyczanie, pożyczanie, przenoszenie, licencjonowanie, udzielanie podlicencji,
dystrybuowanie lub inne przenoszenie praw do Aplikacji lub dokumentacji, o ile nie zezwala na to wyraźnie niniejsza
Umowa. Aplikacja nie może zostać przekazana innemu użytkownikowi końcowemu i powinna zostać odinstalowana w
przypadku przekazania przez użytkownika urządzenia mobilnego, na którym jest zainstalowana Aplikacja, innej osobie.
Dane przechowywane lub przesyłane przy użyciu Aplikacji są specyficzne dla użytkownika. Jeśli inny użytkownik
końcowy chce korzystać z Aplikacji, powinien pobrać Aplikację bezpośrednio na swoje urządzenie i utworzyć nowe
konto;

h. usuwanie, modyfikowanie lub zasłanianie wszelkiej identyfikacji produktów, ograniczeń własnościowych, praw
autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, haseł reklamowych lub innych powiadomień pojawiających się
w czasie użytkowania Aplikacji;

i. dostarczanie lub innego rodzaju udostępnianie Aplikacji w całości lub w części (w tym kodu obiektu i kodu źródłowego)
w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez wcześniejszego uzyskania naszej pisemnej zgody;

j. używanie Aplikacji do jakichkolwiek celów handlowych, w tym do komercyjnego udostępniania czasowego lub innego
świadczenia usług na rzecz stron trzecich;

k. próby obchodzenia bądź wyłączenia jakichkolwiek metod ochrony danych osobowych zastosowanych przez naszą
firmę oraz wszelkie działania, które mogą w inny sposób wpłynąć na bezpieczeństwo Aplikacji; oraz

l. powstrzymanie się od uzyskiwania dostępu, użytkowanie i kopiowanie jakiejkolwiek części Aplikacji w celu
bezpośredniego lub pośredniego tworzenia, promowania, dystrybucji, sprzedaży i obsługi dowolnego produktu lub
usługi stanowiących konkurencję dla Aplikacji.

11. Ograniczenia dopuszczalnego użytkowania

W związku z korzystaniem z Aplikacji użytkownik musi:

1. zachować poufność kodów aktywacyjnych i/lub sesji lub haseł i nie ujawniać ich innym osobom;

2. powstrzymać się od używania Aplikacji w sposób niezgodny z prawem, do celów niezgodnych z prawem lub w sposób
niezgodny z niniejszą Umową czy też działania w sposób niezgodny z prawem lub złośliwy, np. włamywania się do
Aplikacji lub jakiegokolwiek systemu operacyjnego lub wprowadzania złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych
danych;

3. powstrzymać się od przekazywania, pobierania, przesyłania w wiadomości e-mail, przesyłania, przechowywania lub
udostępniania w inny sposób jakichkolwiek danych lub innych informacji, które są niezgodne z prawem, szkodliwe,
obraźliwe, w inny sposób wątpliwe lub naruszające prywatność innej osoby, w tym dotyczących dowolnej osoby
poniżej 18. roku życia lub innego wieku określającego dziecko zgodnie z lokalnymi przepisami, chyba że jest rodzicem,
opiekunem prawnym lub upoważnionym opiekunem dziecka;

4. nie udawać przed nikim innej osoby, nie przyjmować fałszywej tożsamości, wieku, ani nie przedstawiać fałszywych
relacji z żadną osobą ani też nie używać Aplikacji do łączenia się lub zbierania danych z urządzenia ICM innej osoby.
Firma Abbo� zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zablokowania dowolnego konta lub adresu e-mail, który może
zostać uznany za próbę podszycia się lub błędne przedstawienie tożsamości użytkownika, zabór imienia i nazwiska lub
tożsamości innej osoby, lub też który został użyty do przejęcia danych innego użytkownika;

5. nie naruszać naszych Praw własności intelektualnej ani praw jakiejkolwiek strony trzeciej (w tym przesyłać treści, do
których nie ma prawa) ani ujawniać jakichkolwiek informacji poufnych lub tajemnic handlowych z naruszeniem umowy
o zachowaniu poufności, zatrudnienia lub nieujawniania danych;

6. powstrzymać się od używania Aplikacji w sposób, który może doprowadzić do uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia
lub innego rodzaju naruszenia naszych systemów lub bezpieczeństwa bądź zakłócenia aktywności innych
użytkowników;

7. używać Aplikacji (w tym przesyłać dane) w sposób zgodny z wszelkimi właściwymi przepisami, w tym dotyczącymi
nękania lub innego rodzaju czynów niedozwolonych, ochrony danych, prywatności i tajemnicy lekarskiej; oraz

8. powstrzymać się od zbierania lub gromadzenia jakichkolwiek informacji lub danych z Aplikacji lub naszych systemów (z
wyłączeniem Danych) lub podejmowania prób rozszyfrowania transmisji do lub z naszych serwerów, na których jest
uruchomiona usługa, lub transmisji zwrotnej z tych serwerów.



Jeśli korzystanie z Aplikacji lub innego zachowanie celowo lub nieumyślnie zagraża możliwości świadczenia Usług przez firmę
Abbo�, firma Abbo� będzie uprawniona do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony Aplikacji, co może
obejmować zawieszenie dostępu Użytkownika do Aplikacji lub usunięcie jego konta.   

12. Wymagania dotyczące zgodności urządzeń mobilnych

Niniejsza Aplikacja wymaga korzystania z urządzeń mobilnych spełniających następujące wymagania:

system operacyjny Apple‡ iOS‡ v13.0 lub nowszy albo system operacyjny Google‡ Android‡ v9.0 lub nowszy;

dostęp do Internetu (za pomocą sieci komórkowej lub Wi-Fi);

technologia bezprzewodowa komunikacji Bluetooth®1 w wersji 4.0 lub nowszej (znana również jako technologia
bezprzewodowej komunikacji Bluetooth®1 Low Energy).

Korzystanie z Aplikacji wymaga włączenia określonych funkcji urządzenia mobilnego, takich jak:

Dane aplikacji w tle

Włączone „Zezwolenie na lokalizację przez cały czas” (tylko dla systemu Android)

Dozwolone „Powiadomienia”

Zalecamy również włączenie automatycznych aktualizacji Aplikacji lub akceptacji aktualizacji

Aby zapoznać się z pełną listą zaleceń dotyczących funkcji urządzenia mobilnego i użytkowania Aplikacji, należy
odwiedzić stronę Ustawienia aplikacji.

13. Aktualizacje i ulepszenia Aplikacji

Od czasu do czasu przez dostawcę sklepu z aplikacjami mogą być udostępniane aktualizacje Aplikacji. Niektóre aktualizacje
będą wymagały pobrania najnowszej wersji Aplikacji i zaakceptowania warunków jej użytkowania; w przeciwnym razie nie
będzie można korzystać z Aplikacji. Aby użyć wersji Aplikacji określonej jako uaktualnienie przez firmę Abbo�, należy najpierw
uzyskać licencję na używanie oryginalnej Aplikacji, która została zidentyfikowana przez firmę Abbo� jako kwalifikująca się do
aktualizacji.  Po aktualizacji użytkownik nie może już korzystać z wersji Aplikacji, która stanowiła podstawę jego uprawnienia
do aktualizacji, a zaktualizowane oprogramowanie będzie traktowane jako Aplikacja licencjonowana na mocy niniejszej
Umowy, z zastrzeżeniem, że powyższe postanowienia nie mają zastosowania do użytkowników z Niemiec w zakresie
dozwolonym przez prawa autorskie obowiązujące w Niemczech. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszelkich aktualizacji
lub uzupełnień każdej z wersji Aplikacji, chyba że firma Abbo� dostarczy inne warunki wraz z aktualizacją lub uzupełnieniem.
W przypadku konfliktu między postanowieniami niniejszej Umowy a innymi warunkami dotyczącymi aktualizacji lub
uzupełnień pierwszeństwo mają te inne warunki. Niniejsza sekcja 13 nie wymaga od firmy Abbo� dostarczania nowych
funkcji, które są wyceniane oddzielnie przez firmę Abbo�, jak również przyszłych produktów. 

14. Potwierdzenia

a. Niniejsza Umowa dotyczy Aplikacji, w tym wszelkich aktualizacji Aplikacji, chyba że towarzyszą im odrębne warunki, a
w takim przypadku zastosowanie mają warunki towarzyszące tym aktualizacjom.

b. Pobierając Aplikację ze sklepu z aplikacjami, użytkownik oświadcza, że jest właścicielem urządzenia mobilnego
używanego do uzyskania dostępu do Aplikacji i jej pobrania lub uzyskał zgodę właściciela na takie korzystanie z
urządzenia. Zarówno użytkownik, jak i właściciele urządzeń mogą zostać obciążeni przez dostawcę usług kosztami
dostępu do Internetu lub korzystania z danych na urządzeniach mobilnych. Zgodnie z niniejszą Umową użytkownik
przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji oraz za wszystkie należności, opłaty bądź podatki
związane z korzystaniem z Aplikacji lub odnoszące się do urządzenia mobilnego, bez względu na to, czy jest ono
własnością użytkownika, czy nie.

c. Należy pobierać i instalować na urządzeniu mobilnym najnowszą udostępnianą przez nas wersję Aplikacji.

d. Użytkownik odpowiada za uzyskanie, utrzymanie i opłacenie całego sprzętu oraz wszystkich środków
telekomunikacyjnych i innych materiałów lub usług niedostarczonych przez firmę Abbo�, które są niezbędne do
otrzymania Aplikacji, uzyskania do niej dostępu i korzystania z niej.

e. Jeżeli urządzenie mobilne zawierające Aplikację zostało dostarczone przez klinikę lub dostawcę opieki medycznej,
użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że urządzenie mobilne pozostaje własnością firmy Abbo�
i zakazane jest dokonywanie jakichkolwiek prób modyfikacji, ulepszenia lub zmian urządzenia mobilnego.



f. Ponadto korzystając z Aplikacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że transmisje
internetowe, w tym transmisje danych, nigdy nie są całkowicie prywatne i zabezpieczone. Rozumieją Państwo, że
transmisje internetowe mogą być odczytane lub przechwycone przez osoby postronne, nawet w razie komunikatu, że
dana transmisja jest szyfrowana.

g. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja lub dowolne z jej funkcji lub części mogą nie być dostępne we
wszystkich językach lub we wszystkich krajach, a firma Abbo� nie gwarantuje, że Aplikacja lub dowolne z jej funkcji lub
jej części są odpowiednie lub dostępne do użytku w określonej lokalizacji.

15. Usunięcie konta Aplikacji

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć Aplikację, czyli ją odinstalować. Należy pamiętać, że dostawca opieki medycznej
założył własne konto w usłudze Merlin.net™ PCN w celu utworzenia profilu pacjenta, a usunięcie Aplikacji może nie mieć
wpływu na konto lub profil pacjenta utworzony przez dostawcę opieki medycznej.  Firma Abbo� nie ponosi odpowiedzialności
za zachowanie, przechowywanie lub tworzenie kopii zapasowych informacji w Aplikacji.  Użytkownik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za zachowanie, utrzymywanie, przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych (elektronicznie i/lub w formie
wydruków) wszelkich informacji, które chce zachować. Firma Abbo� nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany
dostęp, wykorzystanie lub zmianę danych pacjenta. Jeśli użytkownik prześle pocztą e-mail, wykona kopię zapasową, zrobi
zrzut ekranu informacji zawartych w Aplikacji lub w inny sposób udostępni swoje dane osobowe lub raporty osobom trzecim,
informacje te mogą nie być zaszyfrowane i firma Abbo� nie będzie mieć możliwości zarządzania prywatnością lub
bezpieczeństwem tych informacji. Należy podjąć działania uznane przez użytkownika za właściwe w celu zapewnienia
bezpieczeństwa takich informacji. O ile prawo nie stanowi inaczej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego konto
Aplikacji nie podlega przeniesieniu i że wszelkie prawa do Aplikacji lub jakichkolwiek informacji przechowywanych w Aplikacji
wygasają po śmierci użytkownika.

Jeśli, oprócz usunięcia Aplikacji, użytkownik chce wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez
firmę Abbo�, powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w sekcji 3 niniejszej Umowy.

16. Zmiany niniejszej Umowy

Firma Abbo� może co pewien czas zmienić niniejszą Umowę poprzez powiadomienie użytkownika o takich zmianach przy
użyciu dowolnych uzasadnionych środków, w tym poprzez wyświetlenie zmodyfikowanej Umowy na ekranie przy następnym
użyciu Aplikacji i wymaganie od użytkownika przeczytania, wyraźnej zgody i wyrażenia zgody na dalsze korzystanie z Aplikacji.
Po zaakceptowaniu warunki takie będą obowiązywały ze skutkiem natychmiastowym, ale nie będą miały zastosowania do
żadnych sporów między użytkownikiem a firmą Abbo�, które nastąpiły przed datą opublikowania przez firmę Abbo�
zmodyfikowanej Umowy obejmującej takie zmiany lub powiadomienia użytkownika o takich zmianach w inny sposób. Jeśli
użytkownik odmówi zaakceptowania takich zmian, firma Abbo� będzie miała prawo rozwiązać niniejszą Umowę i zablokować
korzystanie z Aplikacji przez użytkownika.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Abbo� nie ponosi
odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację lub zaprzestanie obsługi Aplikacji.

Użytkownicy z Niemiec: Użytkownik zostanie powiadomiony o wszelkich zmianach w niniejszej Umowie po uruchomieniu
Aplikacji.  Zmiany zostaną uznane za zaakceptowane przez użytkownika, chyba że użytkownik poinformuje firmę Abbo� o
braku akceptacji na piśmie lub przy użyciu środków elektronicznych ustalonych przez firmę Abbo�. Zwrócimy uwagę
użytkownika na ten fakt w momencie ogłoszenia zmian. Jeśli użytkownik zdecyduje się na sprzeciw wobec jakiejkolwiek
zmiany, musi to zrobić w ciągu sześciu (6) tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie. 

Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii: Użytkownik zostanie powiadomiony o
wszelkich zmianach w niniejszej Umowie po zalogowaniu się do Aplikacji. Zmiany zostaną uznane za zaakceptowane przez
użytkownika, chyba że użytkownik poinformuje firmę Abbo� o braku akceptacji na piśmie lub przy użyciu środków
elektronicznych ustalonych przez firmę Abbo�. Firma Abbo� zwróci uwagę użytkownika na ten fakt w momencie ogłoszenia
zmian.  Jeśli użytkownik zdecyduje się na sprzeciw wobec jakiejkolwiek zmiany, musi to zrobić w ciągu sześciu (6) tygodni od
otrzymania powiadomienia o zmianie. W przypadku sprzeciwu firma Abbo� może usunąć konto z Aplikacji za
wypowiedzeniem wysłanym z wyprzedzeniem czterech (4) tygodni. Niniejsza sekcja 16 nie dotyczy poza tym użytkowników
zlokalizowanych w krajach EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

Użytkownicy z Algierii: Wszelkie zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie 16, które dotyczą istotnych elementów
Umowy lub charakterystyki Usług, nie będą obowiązywać dopóki nie powiadomimy Klienta o zmianie z pięciodniowym
wyprzedzeniem, a Klient nie zaakceptuje taką zmianę w tym okresie.

17. Wsparcie dla Aplikacji



Dostępna jest bezpłatna pomoc techniczna, a nasi przedstawiciele po wszczepieniu mogą skontaktować się z użytkownikiem w
celu świadczenia usług związanych z Aplikacją, w tym edukacji na temat jej użycia, parowania Aplikacji z urządzeniem
mobilnym oraz podstawowego rozwiązywania problemów z Aplikacją i urządzeniem mobilnym.  Użytkownik może również
skontaktować się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta, jeżeli potrzebuje wsparcia technicznego dotyczącego
Aplikacji. 

Wszelkie dane, komentarze lub materiały dostarczone przez użytkownika w celu uzyskania wsparcia dla Aplikacji, w tym dane
zwrotne, takie jak pytania, komentarze, suges�e itp. („Opinia”), uznaje się za niepoufne i niezastrzeżone. Firma Abbo� nie ma
żadnych obowiązków w odniesieniu do takich Opinii i ma prawo odtwarzać, wykorzystywać, ujawniać, eksponować,
prezentować, przekazywać, tworzyć dzieła pochodnych i rozpowszechniać Opinie wśród innych osób bez ograniczeń, z
wyjątkiem danych osobowych, w tym informacji dotyczących zdrowia, które mogą być zawarte w Opiniach, lecz podlegają
sekcji 19 niniejszej Umowy. Ponadto firma Abbo� może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, wiedzę
specjalistyczną i techniki zawarte w takich Opiniach w jakimkolwiek celu, w tym w zakresie opracowywania, wytwarzania i
marke�ngu produktów zawierających takie Opinie.

18. Dane analityczne dotyczące awarii

Firma Abbo� powiadamia o awariach Aplikacji lub wystąpieniu pewnych błędów oprogramowania, aby zapewnić wsparcie i
poprawę działania Aplikacji. Te możliwości raportowania są wbudowane w oprogramowanie aplikacji. W przypadku awarii
Aplikacji lub wystąpienia pewnych błędów transmisji podczas normalnego użytkowania, Aplikacja prześle pewne informacje o
zdarzeniu do firmy Abbo�. Niektóre informacje otrzymywane przez firmę Abbo� w celu rozwiązania wszelkich problemów z
Aplikacją mogą zawierać dane osobowe użytkownika lub mogą zostać powiązane z danymi osobowymi użytkownika.  W
zakresie, w jakim takie informacje są otrzymywane, firma Abbo� będzie zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów
prawa.

19. Zgoda na przekazywanie danych

a. Firma Abbo� nie rości sobie prawa własności do Danych przesyłanych przez użytkownika do Usług za pośrednictwem
Aplikacji. Ujawniając nam swoje dane osobowe, użytkownik udziela nam ogólnoświatowej, wolnej od tan�em,
niewyłącznej licencji na używanie, rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie, adaptowanie, tworzenie
informacji, publikowanie i tłumaczenie takich danych w celu dostarczania użytkownikowi Usług, w tym w celu
utrzymania i poprawy jakości Aplikacji i/lub Usług.

b. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza Umowa zezwala firmie Abbo� na tworzenie, uzyskiwanie dostępu,
przechowywanie i wykorzystywanie do własnych celów oraz do celów ujawniania firmom stowarzyszonym i badaczom
zewnętrznym, poddanych agregacji, anonimizacji, pseudonimizacji lub deidentyfikacji informacji uzyskanych z Usług w
następujących celach:

poprawa jakości, bezpieczeństwa i skuteczności naszych Urządzeń i systemów kardiologicznych i medycznych
oraz umożliwienie rozwoju innowacyjnego i skutecznego leczenia chorób serca w interesie zdrowia
publicznego;

prowadzenie badań mających na celu zrozumienie sposobu wykorzystania naszych produktów i usług, pomiar
ich efektywności i skuteczności, doskonalenie przyszłych produktów i w połączeniu z rzeczywistymi badaniami
dowodowymi, do celów statystycznych i analiz dla celów własnych, naszych firm stowarzyszonych oraz
ujawniania informacji badaczom, jednostkom lub profesjonalistom opieki medycznej bądź organom zdrowia
publicznego;

ocena sposobu, w jaki Aplikacja i Usługi są dostarczane i wykorzystywane oraz ich skuteczności (w tym danych
demograficznych, takich jak geografia);

walidacja funkcjonowania i ulepszeń Aplikacji i Usług, w tym monitorowanie i poprawianie bezpieczeństwa i
zabezpieczeń Aplikacji i Usług; a także prowadzenie badań, opracowywanie i testowanie wyrobów medycznych,
w tym nowych i istniejących funkcji oraz testowanie i ulepszanie Aplikacji, Usług i wyrobów medycznych firmy
Abbo� do celów związanych z rozwojem produktów, analizą danych, statystykami i badaniami.

20. Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zaakceptowania przez użytkownika i będzie obowiązywać do czasu jej
rozwiązania.  Użytkownik może usunąć Aplikację w dowolnym momencie, jak opisano w sekcji 15 niniejszej Umowy. Niniejsza
Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym i bez dodatkowego powiadomienia w przypadku naruszenia przez
Użytkownika jakichkolwiek warunków lub postanowień niniejszej Umowy. Firma Abbo� może również rozwiązać lub zawiesić
niniejszą Umowę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, z dowolnego powodu lub bez powodu.  Firma Abbo� może



również rozwiązać lub zawiesić niniejszą Umowę, jeśli uważa, że użytkownik naruszył Umowę lub działał niezgodnie z jej literą
lub duchem.  Firma Abbo� może zakończyć świadczenie wsparcia dla Aplikacji, jeśli użytkownik zdecyduje się zaprzestać
korzystania z Aplikacji lub w dowolnym momencie, jeśli Aplikacja, Usługi i/lub urządzenie ICM znikną z oferty.

W przypadku takiego rozwiązania lub zawieszenia niniejszej Umowy:

a. użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zaprzestania wszelkich działań zatwierdzonych na mocy niniejszej
Umowy. Użytkownik nie będzie już mógł korzystać z Aplikacji, co obejmuje wszelkie Korzystanie z Aplikacji w celu
uzyskania dostępu do danych; powyższe postanowienia nie mają zastosowania do użytkowników zamieszkałych w
Niemczech w zakresie zakazanym przez przepisy dotyczące praw autorskich obowiązujące w Niemczech;

b. Firma Abbo� może, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej,
natychmiast zawiesić, dezaktywować lub zlikwidować dostęp użytkownika do Aplikacji, informacji rejestracyjnych i
wszystkich powiązanych materiałów, bez obowiązku zapewnienia dalszego dostępu do takich materiałów;

c. użytkownik musi zaprzestać używania oraz odinstalowywać i zniszczyć wszystkie kopie Aplikacji i dokumentacji; oraz

d. wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, w tym wszelkie licencje, wygasają.

Użytkownicy z Algierii:  W przypadku naruszenia i/lub nieprzestrzegania przez użytkownika któregokolwiek z warunków
niniejszej Umowy, powiadomimy go o tym z pięciodniowym wyprzedzeniem, aby dać mu możliwość usunięcia naruszenia, z
wyjątkiem sytuacji, gdy takie naruszenie jest niemożliwe do naprawienia lub wykonanie zobowiązania staje się niemożliwe z
winy użytkownika lub odmowy wykonania takiego zobowiązania.  Jeśli firma Abbo� rozwiąże lub zawiesi tę Umowę,
poinformuje o tym użytkownika z pięciodniowym wyprzedzeniem i wypłaci mu odszkodowanie za takie rozwiązanie zgodnie z
obowiązującym prawem algierskim.  Firma Abbo� może rozwiązać lub zawiesić niniejszą Umowę, jeśli uzna, że użytkownik
działał niezgodnie z literą lub duchem niniejszej Umowy lub naruszył jej postanowienia, po uprzednim powiadomieniu go o
rozwiązaniu Umowy z pięciodniowym wyprzedzeniem w celu umożliwienia mu usunięcia naruszenia, z wyjątkiem sytuacji, gdy
takie naruszenie jest niemożliwe do naprawienia lub wykonanie obowiązku staje się niemożliwe z winy użytkownika lub
odmowy wykonania przez niego takiego zobowiązania.  Firma Abbo� może zakończyć świadczenie wsparcia dla Aplikacji, jeśli
użytkownik zdecyduje się zaprzestać korzystania z Aplikacji lub w dowolnym momencie, jeśli Aplikacja, Usługi i/lub urządzenie
ICM znikną z oferty. Użytkownik otrzyma powiadomienie o takim rozwiązaniu umowy z pięciodniowym wyprzedzeniem.

 

21. Wyłączenie odpowiedzialności firmy Abbo�

Aplikacja jest udostępniana w celu umożliwienia przesyłania danych z urządzenia ICM za pomocą urządzenia mobilnego do
usługi Merlin.net™ PCN w celu zapewnienia dostawcy opieki medycznej dostępu do nich. UŻYTKOWNIK JEDNOZNACZNIE
POTWIERDZA I AKCEPTUJE, ŻE UŻYWA LICENCJONOWANEJ APLIKACJI WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE CAŁKOWITA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZWIĄZANA Z JEJ ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I DZIAŁANIEM LEŻY PO
JEGO STRONIE. 

Aplikacja nie jest przeznaczona do użytku na urządzeniu mobilnym, które zmieniono lub dostosowano w celu usunięcia,
zastąpienia lub obejścia zatwierdzonego przez producenta jądra, konfiguracji systemu lub ograniczenia użytkowania lub które
narusza warunki gwarancji producenta. Korzystanie z Aplikacji może mieć negatywny wpływ na działanie innych programów i
urządzeń. Wszelkie treści utworzone dla Aplikacji lub w niej zawarte mają na celu dostarczanie informacji umożliwiających
przesyłanie danych. APLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA DO WYKORZYSTANIA W PRAKTYCE MEDYCZNEJ LUB W ZAKRESIE
ŚWIADCZENIA OPIEKI MEDYCZNEJ, ANI TEŻ NIE MA NA CELU ŚWIADCZENIA INDYWIDUALNYCH USŁUG MEDYCZNYCH LUB
OPIEKI MEDYCZNEJ. 

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA ABBOTT, JEJ PODMIOTY
STOWARZYSZONE I DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI DOSTARCZAJĄ APLIKACJĘ I USŁUGI „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ” I „W
MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I DEFEKTAMI ORAZ BEZ JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI I
NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH INNYCH GWARANCJI I WARUNKÓW, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH LUB
USTAWOWYCH, W TYM M.IN. GWARANCJI TYTUŁU WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI, WSZELKICH DOROZUMIANYCH
GWARANCJI, OBOWIĄZKÓW LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I JAKOŚCI ORAZ BRAKU WIRUSÓW.
ŻADNE INFORMACJE USTNE ANI PISEMNE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ ABBOTT LUB UPOWAŻNIONEGO
PRZEDSTAWICIELA FIRMY ABBOTT NIE STANOWIĄ GWARANCJI. APLIKACJI NIE NALEŻY UŻYWAĆ JAKO SUBSTYTUTU DLA
PROFESJONALNEJ OCENY STANU ZDROWIA, BEZPOŚREDNIEGO NADZORU MEDYCZNEGO LUB INTERWENCJI W SYTUACJI
NAGŁEJ, DO STOSOWANIA W NAGŁYCH WYPADKACH, DO PRZESYŁANIA LUB OZNACZANIA ALARMÓW LUB DANYCH O
KRYTYCZNYM ZNACZENIU W CZASIE RZECZYWISTYM. WSZYSTKIE DIAGNOZY MEDYCZNE I LECZENIE PACJENTÓW MUSZĄ
BYĆ WYKONYWANE PRZEZ ODPOWIEDNICH SPECJALISTÓW OPIEKI MEDYCZNEJ. FIRMA ABBOTT ANI ŻADNA Z JEJ SPÓŁEK
STOWARZYSZONYCH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROZPOZNANIE, DECYZJĘ LUB OCENĘ



PRZEPROWADZONĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ANI ZA JAKIEKOLWIEK OBRAŻENIA, JAKIE MOŻE PONIEŚĆ UŻYTKOWNIK W
WYNIKU DECYZJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE TREŚCI APLIKACJI I DOKUMENTACJI.

Pomimo stosowania uzasadnionych z handlowego punktu widzenia środków ostrożności w celu ochrony Danych, takich jak
szyfrowanie Danych przechowywanych lokalnie w Aplikacji oraz przekazywanych pomiędzy Aplikacją a urządzeniem ICM za
pomocą bezprzewodowej technologii Bluetooth®1, nie gwarantujemy poufności, bezpieczeństwa, autentyczności lub
nieuszkodzenia informacji przesyłanych przez jakikolwiek system, Urządzenie mobilne albo urządzenie inteligentne z
zainstalowaną Aplikacją i podłączone do Internetu. FIRMA ABBOTT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ
DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI LUB TERMINOWOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH
DOSTARCZANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIE, ANI TEŻ ŻADNYCH TREŚCI WYGENEROWANYCH PRZEZ DANE
PRZECHOWYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W APLIKACJI. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA ABBOTT NIE SKŁADA ŻADNYCH
OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE WSZELKIE INFORMACJE OPARTE NA TAKICH DANYCH BĘDĄ ZGODNE Z PRZEPISAMI
RZĄDOWYMI WYMAGAJĄCYMI UJAWNIANIA INFORMACJI. 

Firma Abbo�, jej podmioty stowarzyszone i dostawcy zewnętrzni NIE gwarantują, że funkcje zawarte w Aplikacji spełnią
wymagania użytkownika lub że jej działanie będzie nieprzerwane i wolne od błędów oraz że wszelkie błędy zostaną
poprawione.  Oprogramowanie, takie jak używane w Aplikacji, w naturalny sposób może zawierać błędy i potencjalne
niezgodności z innym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. Użytkownik nie powinien używać Aplikacji do żadnych
zastosowań, w których awaria może spowodować znaczne szkody lub obrażenia ciała osób lub mienia materialnego lub
niematerialnego. 

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ABBOTT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPRZĘTU LUB
OPROGRAMOWANIA STRON TRZECICH ANI DOKŁADNOŚCI DANYCH WYŚWIETLANYCH W APLIKACJI. FIRMA ZRZEKA SIĘ
WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z ICH AWARIAMI.  FIRMA ABBOTT ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRA MOŻE WYNIKAĆ Z DZIAŁAŃ LUB ROSZCZEŃ WOBEC FIRMY ABBOTT LUB JEJ PODMIOTÓW
STOWARZYSZONYCH, AGENTÓW, CESJONARIUSZY LUB INNYCH STRON TRZECICH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE W
TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ UMOWY, Z WYJĄTKIEM OSZUSTWA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA.

Niektóre kraje, stany, prowincje i jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji ani ograniczeń czasu
obowiązywania dorozumianych gwarancji, w związku z czym powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w całości. W
zakresie, w jakim prawo właściwe wymaga od firmy Abbo� zapewnienia gwarancji, Użytkownik zgadza się, że zakres i czas
trwania takiej gwarancji będą spełniać minimalny zakres wymagany przez takie obowiązujące przepisy.

Użytkownicy z Niemiec i Szwajcarii:  Sekcja 21 nie ma zastosowania do użytkowników z Niemiec i Szwajcarii, z wyłączeniem
niniejszej podsekcji. Zamiast tego, Aplikacja i Usługi są dostarczane „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności”
użytkownikom z Niemiec i Szwajcarii. Wprawdzie staramy się w miarę możliwości unikać nadmiernych przerw i istotnych
zakłóceń w użytkowaniu Aplikacji i Usług, nie gwarantujemy jednak ani nie zapewniamy bezbłędnego i nieprzerwanego
dostępu do Aplikacji ani żadnej z funkcji w niej zawartych. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na ustawowe prawa
dotyczące rękojmi.

Użytkownicy z Wielkiej Brytanii: Żadne z postanowień niniejszej sekcji 21 nie wpływa na gwarancje ustawowe w zakresie
satysfakcjonującej jakości, przydatności do określonego celu lub dokładności opisu.

Użytkownicy z Australii: Żadne z postanowień sekcji 21 nie wpływa na prawa użytkownika w odniesieniu do gwarancji
konsumenckich zawartych w ustawie Compe��on and Consumer Act 2010 (Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
Cth). Nasze towary i usługi objęte są gwarancją, której nie można uchylić w świetle przepisów australijskiego prawa o ochronie
konsumentów. W przypadku poważnych błędów dotyczących usługi, użytkownik ma prawo do:

a. rezygnacji z umowy o świadczenie usług; oraz

b. zwrotu niewykorzystanych części lub rekompensaty za obniżoną wartość.

Użytkownik ma również prawo do wyboru zwrotu kosztów lub wymiany w przypadku poważnych awarii towarów. Jeśli awaria
towarów lub usług nie będzie stanowić poważnej awarii, użytkownik ma prawo do uzyskania jej naprawy w rozsądnym czasie.
W przeciwnym razie użytkownik ma prawo do zwrotu kosztów towarów i anulowania umowy o usługi oraz uzyskania zwrotu
za jakiekolwiek niewykorzystane części. Użytkownik ma również prawo do odszkodowania za wszelkie inne możliwe
racjonalnie do przewidzenia straty lub szkody spowodowane usterką towarów lub usług.

Użytkownicy z Algierii:  Żaden zapis w niniejszej Sekcji 21 nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za:



a. udzielenie użytkownikowi gwarancji na Aplikację i Usługi zgodnie z art. 13 ustawy nr 09-03 z dnia 25 lutego 2009 r. (z
późniejszymi zmianami) dotyczącej ochrony konsumentów i zwalczania oszustw; lub

b. wszelkie wady Aplikacji i Usług powstałe w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym Aplikacja i Usługi zostały po raz
pierwszy udostępnione użytkownikowi, zgodnie z Dekretem nr 13-327 z dnia 26 września 2013 r. określającym warunki
realizacji gwarancji na towary i usługi. 

22. Ważne informacje na temat ograniczenia odpowiedzialności

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ABBOTT, JEJ
PODMIOTY STOWARZYSZONE I DOSTAWCY ZEWNĘTRZNI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
PIENIĘŻNE, W TYM WSZELKIE SZKODY SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WTÓRNE, WYNIKOWE BĄDŹ Z POWODU
ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH, Z WYJĄTKIEM NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKÓW:

a. Użytkownicy w stanie New Jersey: Żadne postanowienie niniejszej umowy nie wyklucza odszkodowań, które mogą
zostać odzyskane przez konsumenta zgodnie z przepisami stanu New Jersey, jeśli dotyczą, w tym przepisami New
Jersey Puni�ve Damages Act, New Jersey Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code i New Jersey
Consumer Fraud Act.

b. Użytkownicy z Niemiec: Firma Abbo� będzie ponosić odpowiedzialność za jakiekolwiek zawinione naruszenie
istotnych zobowiązań umownych (zobowiązań głównych). Zobowiązania główne to obowiązki umowne, które należy
wypełnić w celu właściwej realizacji niniejszej Licencji i na których użytkownicy mogą się regularnie opierać.
Odpowiedzialność firmy Abbo� będzie w przeciwnym wypadku ograniczona do rażącego zaniedbania i winy umyślnej.
W razie jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie firmy Abbo� wskutek nieznaczącego naruszenia zobowiązań
głównych albo nieznaczącego nieprawidłowego postępowania po stronie pełnomocników odpowiedzialność firmy
Abbo� będzie ograniczona do typowo przewidywalnych odszkodowań. Nie wpłynie to na żadną obowiązującą
odpowiedzialność ustawową, w szczególności odpowiedzialność firmy Abbo� w związku z utratą życia, uszczerbkiem
na zdrowiu lub chorobą ani na odpowiedzialność związaną z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt. Z
wyjątkiem niniejszej podsekcji stosującej się do użytkowników z Niemiec, sekcja 22 nie dotyczy użytkowników z
Niemiec.

c. Użytkownicy z Wielkiej Brytanii i Szwajcarii: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza odpowiedzialności
firmy Abbo� z tytułu śmierci lub obrażeń ciała wynikających z naszego zaniedbania lub wprowadzenia w błąd w
związku z Aplikacją.

d. Użytkownicy z Australii: Żadne z postanowień Sekcji 21 lub 22 nie wpływa na prawa użytkownika w odniesieniu do
gwarancji konsumenckich zawartych w ustawie Compe��on and Consumer Act 2010 (Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów, Cth). Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego regulaminu, jeśli ustawa Compe��on
and Consumer Act 2010 (Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Cth) lub inne przepisy uznają, że istnieje
gwarancja dotycząca dostarczonych towarów lub świadczonych usług, a nasza odpowiedzialność za naruszenie tej
gwarancji nie może zostać wykluczona, ale może być ograniczona, odpowiedzialność za takie naruszenie jest
ograniczona, w przypadku dostarczania towarów, do wymiany towarów, dostarczenia ich ekwiwalentu lub naprawy
towarów, a w przypadku świadczenia usług, ponownego świadczenia usług lub pokrycia kosztów ich świadczenia.

e. Użytkownicy z Algierii: Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza naszej odpowiedzialności za szkody
powstałe w wyniku czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) ani za szkody powstałe w wyniku naszego oszustwa lub
rażącego zaniedbania. Z wyjątkiem przypadków naszego oszustwa lub rażącego zaniedbania, ponosimy
odpowiedzialność jedynie za straty, które były możliwe do przewidzenia w momencie zawierania Umowy.

POWYŻSZE OGRANICZENIE OBEJMUJE WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, UTRATĄ DANYCH LUB INNYCH
WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH, UTRATĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRZESYŁANYCH ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI (W
TYM NIEUPOWAŻNIONEGO PRZECHWYCENIA TAKICH INFORMACJI PRZEZ STRONY TRZECIE), PRZERWANIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, URAZAMI OSÓB, UTRATĄ PRYWATNOŚCI WYNIKAJĄCĄ Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANĄ Z
UŻYTKOWANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z APLIKACJI LUB OPROGRAMOWANIA/SPRZĘTU STRON TRZECICH,
STRATAMI SPOWODOWANYMI PRZEZ WIRUSY LUB INNE SZKODLIWE MATERIAŁY, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ URZĄDZENIE
W ZWIĄZKU Z POBRANIEM APLIKACJI LUB DOWOLNEJ POWIĄZANEJ APLIKACJI MOBILNEJ / MATERIAŁU / WITRYNY, LUB
INNYMI SZKODAMI, W DOWOLNY SPOSÓB POWIĄZANYMI Z DOWOLNYM POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ UMOWY, NAWET
JEŚLI FIRMA ABBOTT, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE LUB DOWOLNY DOSTAWCA ZEWNĘTRZNY ZOSTAŁ POINFORMOWANY O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, A DZIAŁANIA NAPRAWCZE NIE SPEŁNIĄ SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.

POWYŻSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TE WYNIKAJĄ Z UMOWY,
ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA), ODPOWIEDZIALNOŚCI OGRANICZONEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ
TEORII PRAWNEJ.



Poza informacjami udostępnianymi dostawcy opieki medycznej za pośrednictwem Aplikacji, w przypadku gdy użytkownik
zdecyduje się udostępnić swoje dane osobowe, w tym informacje dotyczące zdrowia z Aplikacji stronom trzecim, w tym z
aplikacjom stron trzecich, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez
prawo, ani firma Abbo�, ani jej partnerzy biznesowi nie ponoszą odpowiedzialności za decyzję o udostępnianiu i/lub
ujawnianiu swoich danych osobowych, w tym informacji dotyczących zdrowia, i niniejszym zwalnia firmę Abbo� i jej
partnerów biznesowych z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może wynikać z gromadzenia danych osobowych lub innego
przetwarzania danych osobowych przez takie strony trzecie.

BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ I BEZ WZGLĘDU NA WSZELKIE STRATY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY
ABBOTT, JEJ PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH I DOSTAWCÓW NA MOCY DOWOLNEGO POSTANOWIENIA LUB W INNY
SPOSÓB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ I WYŁĄCZNE ZADOŚĆUCZYNIENIE WOBEC WSZYSTKICH POWYŻSZYCH
POSTANOWIEŃ SĄ OGRANICZONE DO:

a. NAPRAWY, POPRAWIENIA LUB INNEGO ZARADZENIA WSZELKIM BŁĘDOM W APLIKACJI, NAWET JEŚLI TAKA STRATA
BYŁA PRZEWIDYWALNA LUB ROZWAŻANA PRZEZ STRONY, LUB

b. GDZIE MA TO ZASTOSOWANIE, KWOTA FAKTYCZNIE ZAPŁACONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA APLIKACJĘ LUB 10,00 USD,
ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA KWOTA JEST WYŻSZA.

Niektóre inne kraje, stany, prowincje i jurysdykcje mogą zabraniać lub ograniczać wyłączenie lub ograniczenie
odpowiedzialności, niektóre gwarancje dorozumiane lub szkody przypadkowe lub wtórne; wyłącznie w zakresie, w jakim takie
prawa mają zastosowanie do użytkownika oraz niektórych lub wszystkich powyższych zastrzeżeń, ograniczenia lub wyłączenia
mogą nie dotyczyć użytkownika, a użytkownik może mieć określone dodatkowe prawa na mocy obowiązujących przepisów.

23. Zwolnienie z odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć, chronić i zwolnić
z odpowiedzialności firmę Abbo�, jej spółki stowarzyszone, dyrektorów, pracowników, agentów, następców prawnych,
cesjonariuszy i licencjodawców z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, szkody, żądania, zobowiązania, wyroki,
odszkodowania, straty, koszty i wydatki (w tym koszty obsługi prawnej i biegłych) dokonane przez stronę trzecią w związku z (i)
użytkowaniem Aplikacji przez użytkownika lub dowolnymi działaniami powiązanymi z Aplikacją; (ii) naruszeniami lub
domniemanymi naruszeniami niniejszej Umowy lub przepisów prawa, regulacji lub praw stron trzecich, w tym dowolnym
naruszeniem praw własności intelektualnej dowolnej strony trzeciej przez użytkownika lub członków jego gospodarstwa
domowego lub organizacji, lub też w inny sposób związane z użytkowaniem Aplikacji, co obejmuje akty zaniedbania,
pominięcia i celowe nieprawidłowe zachowanie. Użytkownicy z Niemiec:  Powyższe postanowienia nie mają wpływu na
prawo użytkownika do udowodnienia braku szkód. 

24. Kontrola eksportu

Niniejsza aplikacja podlega ograniczeniom kontroli eksportu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych, w tym wszelkimi
embargom Stanów Zjednoczonych i innym federalnym zasadom i przepisom ograniczającym eksport. Firma Abbo� nie będzie
świadomie udostępniać Aplikacji użytkownikom, którzy spełniają jeden z poniższych warunków, a użytkownik potwierdza, że
nie spełnia poniższych warunków: (a) przebywanie lub zamieszkiwanie w dowolnym kraju objętym embargiem lub sankcjami
handlowymi USA bądź obywatelstwo takiego kraju (zobacz h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sankcji USA); lub (b) obecność
na dowolnej z amerykańskich list ograniczonych użytkowników końcowych (w tym między innymi liście „Specially Designated
Na�onals” (Specjalnie oznaczeni obywatele) dostępnej pod adresem h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Zawiadomienia

Zawiadomienia przekazywane na mocy niniejszej Umowy lub w związku z nią muszą mieć formę pisemną oraz zostać
dostarczone z góry opłaconym listem do działu prawnego na adres: Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul,
Minnesota 55117, Stany Zjednoczone. Jeżeli będziemy musieli się z Państwem skontaktować lub przekazać Państwu pisemne
zawiadomienie, dokonamy tego za pośrednictwem poczty e-mail (jeżeli wcześniej podali nam Państwo swój adres e-mail) lub z
góry opłaconym listem wysłanym na adres podany nam w Państwa wniosku o Aplikację.

26. Siły niezależne



Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienia w wykonaniu naszych zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy
spowodowane przez siły lub zdarzenia, na które nie mamy wpływu, w tym awarię publicznych lub prywatnych sieci
telekomunikacyjnych („Siła niezależna”). W przypadku wystąpienia Siły niezależnej, która wpływa na wykonywanie przez firmę
Abbo� zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy: (i) nasze zobowiązania z tytułu niniejszej Umowy zostają zawieszone i
czas na wykonanie naszych obowiązków zostaje wydłużony o czas występowania Siły niezależnej; oraz (ii) dołożymy wszelkich
zasadnych starań, aby znaleźć rozwiązanie, dzięki któremu nasze zobowiązania z tytułu niniejszej Umowy będą mogły zostać
wykonane mimo wystąpienia Siły niezależnej.

27. Przeniesienie praw

Możemy bez uprzedniej pisemnej zgody przekazać, przenieść, scedować, delegować lub podzlecać innej organizacji wszelkie
nasze prawa i obowiązki na mocy niniejszej Umowy, ale nie będzie to mieć wpływu na prawa i obowiązki użytkownika
wynikające z niniejszej Umowy. Użytkownik może przenieść swoje prawa i obowiązki z tytułu niniejszej Umowy na inną osobę
wyłącznie w przypadku otrzymania od nas pisemnej zgody.

28. Odstąpienie od wykonania praw

Jeżeli zaniechamy domagania się wywiązania się przez użytkownika z jakichkolwiek zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy lub
jeśli nie wyegzekwujemy od użytkownika naszych praw bądź opóźnimy ich wyegzekwowanie, nie będzie to oznaczać, że
odstąpiliśmy od wyegzekwowania naszych praw wobec użytkownika ani że użytkownik nie jest zobowiązany do wywiązania się
z tych zobowiązań. Jeżeli odstąpimy od wykonania praw przysługujących nam z tytułu niewykonania przez użytkownika
zobowiązań, dokonamy tego wyłącznie na piśmie i nie będzie to oznaczało, że automatycznie odstępujemy od wykonania
praw przysługujących nam z tytułu dalszych przypadków niewykonania przez użytkownika zobowiązań.

29. Rozdzielność postanowień

Każdy z warunków niniejszej Umowy obowiązuje osobno. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zadecyduje, że
którykolwiek z nich jest nieważny, niezgodny z prawem lub że nie można go wyegzekwować, pozostałe warunki pozostają
wiążące.

30. Obowiązujące prawo

Warunki niniejszej Umowy podlegają i są interpretowane przez prawo stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych bez względu na
wybór przepisów prawa.  W przypadku konfliktu między zagranicznymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami a przepisami
Stanów Zjednoczonych, przepisy prawa, zasady i regulacje obowiązujące w Stanach Zjednoczonych mają zastosowanie w jak
największym zakresie.  Niezależnie od powyższego, w przypadku takiego naruszenia lub zagrożenia naruszeniem zobowiązań
użytkownika w odniesieniu do poufności lub własności intelektualnej, firma Abbo� będzie uprawniona do sprawiedliwego
zadośćuczynienia, w tym nakazu ograniczającego, nakazu sądowego, określonego działania oraz wszelkich innych form
zadośćuczynienia, które mogą być dostępne w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji.  Użytkownik zgadza się, że niniejsza
Umowa będzie w pełni wykonalna w stanie Illinois i zgadza się, że właściwa jurysdykcja i lokalizacja to sądy stanowe i
federalne w stanie Illinois (Stany Zjednoczone) w odniesieniu do wszelkich postępowań wynikających z niniejszej Umowy lub
relacji między stronami niniejszej Umowy.  Strony niniejszym uzgadniają, że Konwencja Narodów Zjednoczonych o
międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy.

Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii: Z wyjątkiem niniejszej sekcji, która ma
zastosowanie do użytkowników z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, sekcja 30 Umowy nie ma zastosowania do użytkowników
z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, z wyjątkiem kwes�i niepodlegania Konwencji Narodów Zjednoczonych o
międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku takich użytkowników mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące w
kraju zamieszkania użytkownika.

Użytkownicy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Alternatywne rozstrzyganie sporów to proces, w ramach którego
niezależny organ rozważa fakty dotyczące sporu i dąży do jego rozwiązania bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu. Jeśli
użytkownik nie jest zadowolony z naszej reakcji na dowolną skargę, może skontaktować się z pla�ormą internetowego
rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej.

Użytkownicy z Australii: Żadne z postanowień sekcji 30 nie wyklucza ani nie ma na celu wykluczenia ustawy Compe��on and
Consumer Act 2010 (Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Cth) w zakresie jej zastosowania.

Użytkownicy z Algierii:  Mamy siedzibę w stanie Illinois.  W związku z tym, prawo regulujące niniejszą Umowę jest oparte na
naszym powiązaniu z tą jurysdykcją.  Chociaż niniejsza Umowa podlega jurysdykcji i właściwości sądów stanowych i



federalnych Stanu Illinois, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza zdolności strony do wszczęcia lub obrony
postępowania w jakimkolwiek innym sądzie o właściwej jurysdykcji. 

31. Całość umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą Abbo� oraz zastępuje i unieważnia wszystkie
poprzednie i równoległe pisemne lub ustne umowy, obietnice, zapewnienia, gwarancje, oświadczenia, propozycje i
porozumienia pomiędzy nami w odniesieniu do jej przedmiotu. Firma Abbo� i użytkownik zgadzają się, że nie będą
podejmować żadnych działań naprawczych w odniesieniu do oświadczeń, twierdzeń, gwarancji lub zapewnień (dokonanych w
sposób nieumyślny lub w wyniku zaniedbania), które nie zostały określone w niniejszej Umowie. Każda ze stron zgadza się, że
nie będzie mieć żadnych roszczeń z tytułu nieumyślnego wprowadzenia w błąd lub nieprawdziwego oświadczenia w wyniku
niedbalstwa na podstawie jakiegokolwiek stwierdzenia w niniejszej Umowy.  W przypadku sprzeczności między wersją Umowy
w języku angielskim a jakąkolwiek inną, pierwszeństwo ma wersja angielska.  Sekcje 5, 15, 19, 21, 22, 23 i 30–34 zachowują
moc po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

32. Warunki odnoszące się do firmy Apple w przypadku korzystania z Aplikacji w wersji dla systemu iOS

Poza innymi warunkami niniejszej Umowy i bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia niniejszej Umowy, niniejsze
dodatkowe postanowienie ma zastosowanie do korzystania przez użytkownika z Aplikacji zgodnej z systemem operacyjnym
iOS firmy Apple Inc. („Apple”). Firma Apple nie jest stroną niniejszej Umowy oraz nie jest właścicielem i nie ponosi
odpowiedzialności za Aplikację. Firma Apple nie udziela żadnej gwarancji na Aplikację, z wyjątkiem, jeśli ma to zastosowanie,
na zwrot ceny zakupu. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za konserwację i inne usługi wsparcia dla Aplikacji oraz nie
jest odpowiedzialna za żadne inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z Aplikacją, w tym
wszelkie roszczenia stron trzecich dotyczące odpowiedzialności za produkty, niespełniania obowiązujących wymogów
prawnych lub regulacyjnych przez Aplikację, wynikające z ochrony konsumentów lub podobnych przepisów prawa, a także
dotyczące naruszenia własności intelektualnej. Wszelkie zapytania lub skargi dotyczące korzystania z Aplikacji, w tym
dotyczące praw własności intelektualnej, należy kierować do firmy Abbo� zgodnie z sekcją „Powiadomienia” niniejszej
Umowy. Licencja przyznana na mocy niniejszej Umowy jest ograniczona do nieprzenośnej licencji na korzystanie z Aplikacji na
produktach marki Apple, które działają pod kontrolą systemu operacyjnego iOS firmy Apple i stanowią własność użytkownika
lub są przez niego kontrolowane albo są w inny sposób dozwolone przez Zasady użytkowania określone w Warunkach
świadczenia usług sklepu App Store firmy Apple. Użytkownik musi przestrzegać warunków dowolnej umowy ze stroną trzecią
obowiązującej podczas korzystania z Aplikacji, np. umowy o świadczenie usług transmisji danych w sieci bezprzewodowej.
Firma Apple i jej podmioty zależne są beneficjentami niniejszej Umowy i po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszej
Umowy będą miały prawo (i uznaje się, że zaakceptowały prawo) do egzekwowania niniejszej Umowy w stosunku do
użytkownika jako beneficjenta będącego stroną trzecią. Niezależnie od powyższego, prawo firmy Abbo� do zawierania,
wycofywania lub rozwiązywania wszelkich zmian, odstąpień lub ugód na mocy niniejszej Umowy nie jest uzależnione od zgody
żadnej strony trzeciej.

33. Dodatkowe terminy prawne

a. Niniejsza Umowa nie ustanawia i nie może być interpretowana jako jakiekolwiek partnerstwo, spółka joint venture,
relacja pracodawca-pracownik, agencyjna lub franczyzowa między Użytkownikiem a firmą Abbo�.

b. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z
jakiegokolwiek powodu niemożliwe do wyegzekwowania, zostanie ono uznane za wyłączone z niniejszej Umowy i nie
będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

c. Użytkownik nie może scedować, przenieść ani podlicencjonować żadnych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Abbo�.

d. Firma Abbo� może bez ograniczeń dokonać cesji, przeniesienia lub podlicencjonowania wszystkich lub części swoich
praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

e. Żadne odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od roszczeń z tytułu naruszenia lub niewywiązania się z postanowień
niniejszej Umowy nie będzie uznawane za zrzeczenie się praw z tytułu jakiegokolwiek wcześniejszego lub późniejszego
naruszenia.

f. Wszystkie terminy zdefiniowane w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie, gdy są stosowane w liczbie mnogiej,
w stosownych przypadkach i jeśli nie określono inaczej. Wszelkie użycie określenia „w tym” lub jego odmian w
niniejszej Umowie należy interpretować w taki sposób, jak gdyby po nim zostało następowało wyrażenie „bez
ograniczeń”.

g. Powiadomienia dla użytkownika (w tym powiadomienia o zmianach w niniejszej Umowie) mogą być przekazywane
poprzez opublikowanie w Aplikacji, pocztą elektroniczną (w tym w każdym przypadku za pośrednictwem łączy) lub



pocztą zwykłą. W postępowaniach sądowych lub administracyjnych prowadzonych na podstawie niniejszej Umowy lub
w związku z niniejszą Umową wydruki niniejszej Umowy oraz wszelkich elektronicznych powiadomień będą mogły być
włączane do akt sprawy w takim samym zakresie i na tych samych zasadach, co rejestry i dokumenty biznesowe
pierwotnie utworzone i opracowywane w formie papierowej.

h. Firma Abbo� nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z przyczyny
będącej poza jej kontrolą.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za sprzeczne z prawem,
takie postanowienie zostanie zmienione i będzie interpretowane w sposób możliwie najlepszy do osiągnięcia celów
oryginalnego postanowienia w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, a pozostałe postanowienia Umowy
pozostaną w mocy.

34. Kliknięcie przycisku „Akceptuj”

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ZROZUMIAŁ WSZYSTKIE JEJ WARUNKI ORAZ WYRAŻA
ZGODĘ NA ICH PRZESTRZEGANIE.

KLIKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJ”, KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI LUB UZYSKUJĄC DO NIEJ DOSTĘP W INNY SPOSÓB:

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE JEST OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ I MOŻE ZAWRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ;

UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA, ŻE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU BĘDZIE MIAŁO ZNACZENIE I MOC RÓWNĄ ZŁOŻENIU
WŁASNORĘCZNEGO PODPISU NA UMOWIE;

UŻYTKOWNIK GWARANTUJE, ŻE INSTALUJĄC, UŻYTKUJĄC LUB W INNY SPOSÓB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO APLIKACJI W
IMIENIU INNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, MA ON RZECZYWISTE PRAWO DO ZWIĄZANIA TEJ OSOBY NINIEJSZĄ UMOWĄ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ INSTALUJĄCĄ, UŻYWAJĄCĄ LUB UZYSKUJĄCĄ DOSTĘP DO APLIKACJI W
IMIENIU LUB NA RZECZ DOWOLNEJ ORGANIZACJI, WÓWCZAS WYRAŻA ON ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ
UMOWY ZARÓWNO W IMIENIU SWOIM, JAK I TAKIEJ ORGANIZACJI ORAZ OŚWIADCZA, ŻE JEST UPRAWNIONY DO
ZWIĄZANIA TAKIEJ ORGANIZACJI WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WSZYSTKICH WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, NIE POWINIEN KLIKAĆ PRZYCISKU
AKCEPTUJ I KORZYSTAĆ Z APLIKACJI.

Symbol ™ oznacza znak towarowy spółek grupy Abbo�.

Symbol ‡ wskazuje należący do osoby trzeciej znak towarowy, który jest własnością odpowiedniego właściciela.

© 2021 Abbo�.  Wszelkie prawa zastrzeżone

Koniec umowy.



[1]
 Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.


