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Abbo� fornece a aplicação myMerlin™ ("Aplicação") que transmite dados para a Rede de Tratamento do Paciente
Merlin.net™ ("Merlin.net") (conjuntamente, os "Serviços") para que o seu médico ou clínica possa monitorizar remotamente
o seu monitor cardíaco e fornecer-lhe tratamento médico. A Pacese�er, Inc. (uma empresa Abbo�) fornece a Merlin.net.

Estamos empenhados em proteger as suas informações pessoais. Este Aviso de Privacidade e Consen�mento ("Aviso de
Privacidade") explica como lidamos com suas informações pessoais para os Serviços e o que fazemos para manter suas
informações pessoais seguras.  Compreendemos que este Aviso de Privacidade inclui muitas informações.  Queremos
fornecer-lhe um resumo breve e facilmente acessível de como lidamos, protegemos, retemos, armazenamos e divulgamos as
suas informações pessoais. Para obter mais informações, consulte +Acerca dos Serviços e +Segurança das informações
pessoais abaixo.
 
ESTE RESUMO NÃO INCLUI TODAS AS INFORMAÇÕES. É NECESSÁRIO LER AS SECÇÕES RELEVANTES DO AVISO DE
PRIVACIDADE ABAIXO PARA COMPREENDER COMPLETAMENTE COMO TRATAMOS AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS.

U�lizamos informações pessoais quando o u�lizador configura a Aplicação, o que inclui a sua data de nascimento e o número
de série do disposi�vo.  U�lizamos o seu endereço de e-mail ou número de telefone para fins de auten�cação durante o
emparelhamento do seu monitor cardíaco.  Esta Aplicação transmite informações do seu disposi�vo para nós e, se contactar
os nossos serviços de apoio ao cliente, manteremos um registo dis�nto relacionado com o seu pedido ao serviço de
assistência técnica.  Também u�lizamos as informações pessoais introduzidas pelo seu profissional de saúde na Merlin.net. 
Para obter mais informações, consulte +Recolha e tratamento das suas informações pessoais e +Disposições específicas por
país abaixo.

U�lizamos informações pessoais para: (1) lhe fornecer os Serviços; (2) cumprir obrigações legais, incluindo as que estão
relacionadas com a segurança, qualidade e melhoria de disposi�vos médicos e (3) realizar inves�gação após a
desiden�ficação, pseudonimização, agregação e/ou anonimização das informações pessoais, para que não iden�fiquem o
u�lizador pelo nome.  Realizamos inves�gação para entender como os nossos produtos e serviços são u�lizados, a sua eficácia
e para estudos de evidências do mundo real.  Para obter mais informações, consulte +U�lização das suas informações
pessoais pela Abbo�, +Disposi�vos médicos e outros requisitos legais, +Inves�gação, +Retenção de informações pessoais
abaixo.
 
Limitamos estritamente com quem par�lhamos as suas informações pessoais e nunca as venderemos a terceiros para nosso
bene�cio comercial.  Par�lhamos informações pessoais com as nossas empresas afiliadas para ajudar a apoiar e fornecer
assistência técnica rela�vamente aos Serviços, para fins de conformidade, para realizar inves�gação ou para resolução de
problemas/diagnós�co e análises mais amplas para detetar problemas sistémicos. Para obter mais informações, consulte
+Divulgação de informações pessoais por nós e +Acesso da Abbo� a informações pessoais durante o fornecimento de
serviços aos seu profissional de saúde abaixo.

Quando a sua localização lhe conceder certos direitos em relação às suas informações pessoais, atenderemos a esses
pedidos. Para obter mais informações, consulte +Como os u�lizadores individuais podem aceder e corrigir informações
pessoais e os seus direitos abaixo.
 
Armazenamos informações pessoais rela�vamente aos Serviços em servidores nos Estados Unidos da América. Para obter
mais informações, consulte +Armazenamento de dados e +Transferências transfronteiriças de informações pessoais abaixo.
Também recomendamos que consulte +DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS POR PAÍS, uma vez que podem exis�r disposições
adicionais que se aplicam dependendo do seu país de residência.
 
Contacte e encaminhe todas as perguntas rela�vamente aos Serviços à sua clínica em primeira instância. A sua clínica é o
"responsável pelo tratamento" dos seus dados pessoais quando lhe presta cuidados médicos. Nós somos o "subcontratante"’
das suas informações pessoais em nome da clínica para fornecer os Serviços a si e à sua clínica. Se �ver alguma dúvida ou
comentários rela�vamente à privacidade, pode entrar em contacto connosco enviando um e-mail para privacy@abbo�.com.
Se es�ver localizado no Espaço Económico Europeu, poderá entrar em contacto com o nosso encarregado da proteção de
dados europeu ou com a sua autoridade local de proteção de dados. As informações de contacto do encarregado da proteção
de dados europeu da Abbo�, assim com outras informações de contacto úteis, estão disponíveis em www.EU-
DPO.abbo�.com. Para obter mais informações, consulte +Contacte-nos abaixo.



 
Se atualizarmos este Aviso de Privacidade com alterações significa�vas, será alertado por e-mail ou pela própria Aplicação na
u�lização subsequente da mesma.  Para obter mais informações, consulte +Alterações neste Aviso de Privacidade abaixo.

myMerlin™
AVISO DE PRIVACIDADE E CONSENTIMENTO PARA A APLICAÇÃO MÓVEL

Data da versão: abril de 2021
 

A Pacese�er, Inc. (uma empresa Abbo�) fornece a Rede de Tratamento do Paciente Merlin.net™ ("Merlin.net"). A Abbo�
fornece a aplicação móvel myMerlin™ ("Aplicação") (conjuntamente, a Merlin.net e a Aplicação são referidos como
"Serviços").  Ao longo deste Aviso de Privacidade as referências a "Abbo�," "nós " e "nosso" referem-se ao grupo de
empresas Abbo�, com sede em Abbo� Park, Illinois, Estados Unidos da América.

Reconhecemos a importância da proteção de dados e da privacidade e estamos empenhados na proteção de informações
pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde. Este Aviso de Privacidade descreve o modo como as suas
informações pessoais são recolhidas e u�lizadas pela Abbo� quando u�liza os Serviços.

Leia este Aviso de Privacidade com atenção antes de se registar para u�lizar esta Aplicação, visto que se aplica ao tratamento,
transferência e armazenamento das suas informações pessoais, incluindo dados relacionados com a saúde pela Abbo� e
determinadas empresas afiliadas, conforme descrito abaixo. Também se aplica ao tratamento das suas informações pessoais
pelas nossas empresas afiliadas e pelos nossos subcontratantes, se necessário para resolver um problema de apoio ao cliente
relacionado com os Serviços.

Este Aviso de Privacidade não se aplica a informações pessoais tratadas ou recolhidas por outras afiliadas ou subsidiárias da
Abbo� ou através de outros métodos, tais como outros websites da Abbo�, ou outros centros de atendimento telefónico de
apoio ao cliente da Abbo�. A u�lização da Merlin.net pelo seu médico, e outras polí�cas de privacidade podem ser aplicáveis
às informações pessoais processadas ou recolhidas por esses métodos.
 
Ao registar e u�lizar esta Aplicação, o u�lizador aceita este Aviso de Privacidade e:

afirma que é maior de idade e pode aceitar este Aviso de Privacidade e
concorda em seu próprio nome ou em nome de outra pessoa sobre quem tem autoridade efe�va para aceitar
legalmente este Aviso de Privacidade.

AO ACEITAR OU CONCORDAR COM ESTE AVISO DE PRIVACIDADE E CONSENTIMENTO, O UTILIZADOR RECONHECE
EXPLICITAMENTE QUE A SUA UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO E DOS SERVIÇOS ESTÁ SUJEITA A ESTE AVISO DE PRIVACIDADE E
AO TRATAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, INCLUINDO INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM A
SAÚDE, CONFORME DESCRITO NESTE AVISO DE PRIVACIDADE.
 
DEPENDENDO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS DO SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, CLICAR EM "ACEITAR" OU "CONCORDAR" SIGNIFICA
QUE ESTÁ A CONSENTIR EXPLICITAMENTE COM O TRATAMENTO DAS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, INCLUINDO
INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM A SAÚDE E COM A TRANSFERÊNCIA DAS SUAS INFORMAÇÕES PARA OS SERVIDORES
DA ABBOTT LOCALIZADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
 
O CONSENTIMENTO É CONCEDIDO POR SUA LIVRE VONTADE E O UTILIZADOR RECONHECE QUE NÃO ESTÁ SOB QUALQUER
OBRIGAÇÃO LEGAL DE FORNECER INFORMAÇÕES PESSOAIS À ABBOTT.
 
+Sobre nós



A Abbo� é o fabricante da Aplicação, do Monitor cardíaco inserível ("ICM") Confirm Rx™ e do ICM Jot Dx™.

A Pacese�er, Inc. (afiliada da St. Jude Medical, LLC e subsidiária integral da Abbo� Laboratories), com sede em 15900 Valley
View Court, Sylmar, Califórnia 91342, Estados Unidos da América, é a fornecedora da Merlin.net.

O seu profissional de saúde é o responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais para a finalidade de fornecer os seus
cuidados médicos. O seu profissional de saúde é o responsável pela forma como estes dados são tratados e por assegurar que
as informações transmi�das através dos Serviços cumpre a legislação em matéria de privacidade ou proteção de dados
aplicável. A referência ao "responsável pelo tratamento" baseia-se na respe�va definição nas leis de proteção de dados do
EEE, do Reino Unido e da Suíça e, onde aplicável, tem o significado equivalente de termos semelhantes em leis de privacidade
e proteção de dados de outros países em que o u�lizador reside.

A Abbo� é um responsável pelo tratamento das informações pessoais quando u�lizamos informações pessoais para: (1) lhe
fornecer os Serviços; (2) cumprir obrigações legais, incluindo as que estão relacionadas com a segurança, qualidade e
melhoria de disposi�vos médicos; e (3) realizar inves�gação rela�vamente aos Serviços. Para obter mais informações,
consulte +U�lização das suas informações pessoais pela Abbo�.

+Acerca dos Serviços

Merlin.net é um sistema de cuidados de saúde remoto que armazena as informações transmi�das pelo seu ICM através dos
Serviços.

Os Serviços permitem a transmissão rápida e automa�zada de informações recolhidas do seu ICM e carregadas por meio da
Aplicação para uma base de dados privada e segura da Abbo�. Através da Merlin.net, o seu profissional de saúde pode ver
quando seu coração começa a bater de forma diferente.  A Aplicação envia os dados do seu coração para a sua clínica com
base nas definições definidas pelo seu profissional de saúde.  Os Serviços ajudam o seu profissional de saúde a monitorizar o
seu ritmo cardíaco e a modificar o seu tratamento sem a necessidade de visitar uma clínica pessoalmente.

Deve manter o seu disposi�vo móvel ligado à rede Wi-Fi ou ao dados móveis/telemóvel e deve u�lizar a Aplicação de modo a
que os dados do seu coração possam ser monitorizados remotamente pelo seu profissional de saúde.  Antes de poder u�lizar
os Serviços, o seu profissional de saúde deve registá-lo na Merlin.net.  Depois de inserir a sua data de nascimento e o número
de série do seu ICM na Aplicação, pode ter de obter um código de a�vação, que pode, a seu pedido, ser-lhe enviado. Depois

de inserir esse código de a�vação na Aplicação, deve garan�r que a tecnologia sem fios Bluetooth®
[1]

 é man�da "LIGADA" de
modo a emparelhar o seu ICM com a Aplicação.  Mantenha as no�ficações "ATIVADAS" para receber atualizações de estado e
lembretes. A Aplicação irá informá-lo quando a configuração es�ver concluída.

Em intervalos regulares , a Aplicação irá ligar-se ao seu ICM e irá transmi�r informações sobre o desempenho do ICM. A
Aplicação também irá transferir informações sobre o seu ritmo cardíaco ao seu profissional de saúde, o qual poderá receber
alertas e atualizações, assim como iniciar sessão na Merlin.net para monitorizar o seu ritmo cardíaco.  

+Recolha e tratamento das suas informações pessoais

As seguintes categorias das suas informações pessoais são tratadas quando u�liza a Aplicação:

o número de série do seu ICM e a sua data de nascimento;

o seu endereço de e-mail e/ou número de telefone de modo a que lhe possamos enviar um código de a�vação;

as informações do dia, mês e horas são enviadas do seu ICM para a Merlin.net;

informações sobre o nome e número do modelo do seu ICM;

relatórios periódicos que indicam a forma como o seu ICM interage com a Aplicação e sobre como a Aplicação interage
com os servidores da Abbo� desde o úl�mo relatório;

informações sobre o desempenho da Aplicação, incluindo relatórios de falhas do so�ware e

relatórios de registo periódicos que registam a a�vidade da Aplicação desde o úl�mo relatório de manutenção.

A Aplicação estabelece uma ligação com o seu ICM e transmite dados do mesmo para a Merlin.net. Os Serviços relacionados
com a u�lização da Merlin.net contêm informações pessoais adicionais, incluindo dados relacionados com a saúde, os quais
são introduzidos pelo seu profissional de saúde durante a criação do seu perfil de paciente na Merlin.net. Essas informações
pessoais podem incluir o seu número de telefone ou e-mail, modelo e número de série do ICM, e outros campos opcionais
que incluem o sexo, raça, idioma preferido, comentários clínicos e o funcionamento do ICM, datas de tratamento e de



transmissões, informações sobre a sua condição, um número de paciente atribuído pela clínica ou outro iden�ficador de
paciente. O seu profissional de saúde também pode introduzir as informações de um contacto de emergência por si. A Abbo�
pode precisar de aceder a estas informações pessoais para apoiar e manter os Serviços.
 
+A u�lização das suas informações pelo seu profissional de saúde

O seu profissional de saúde recolhe as suas informações pessoais no âmbito do seu tratamento médico e introduza as suas
informações na Merlin.net. O seu profissional de saúde u�liza os Serviços para ajudar a monitorizar o seu ICM e o seu ritmo
cardíaco.
 
O seu profissional de saúde ou a sua clínica tratam as suas informações pessoais para os seguintes fins:

fornecer cuidados médicos, incluindo tratamento médico con�nuo, através da monitorização do seu ICM e do seu
ritmo cardíaco para os ajudar a fornecer-lhe cuidados médicos;

conceder à Abbo� acesso às suas informações pessoais para fornecer o serviço de assistência técnica aos Serviços,
incluindo a receção de assistência técnica e clínica, tais como assistência na correção de erros, atualização ou
resolução de problemas dos Serviços ou na interpretação de dados e

conforme exigido pela legislação aplicável.

+Acesso da Abbo� a informações pessoais durante o fornecimento de serviços aos seu profissional de
saúde

Tratamos as suas informações pessoais na função de subcontratante e fazemo-lo em nome do seu profissional de saúde ou
clínica. Este tratamento é feito mediante as instruções do seu profissional de saúde ou clínica e está relacionado com as
seguintes finalidades:

fornecer os Serviços ao seu profissional médico de modo a monitorizar o seu ICM, ritmo cardíaco e sintomas;

fornecer ao seu profissional de saúde assistência técnica e clínica como, por exemplo, assistência na correção de erros,
atualização ou resolução de problemas; ou

quando autorizado pelo seu profissional de saúde, obter acesso às suas informações de saúde para auxiliar o
profissional de saúde na interpretação dos dados transmi�dos pelo seu ICM.

Dependendo da sua localização, podemos fornecer serviços de assistência ao seu profissional de saúde ou clínica a par�r de
locais na: Suécia; outros locais europeus, principalmente se �vermos operações no seu país de residência; ou os nossos
outros centros de assistência localizados nos Estados Unidos da América e na Malásia. Também podemos u�lizar outros
terceiros para fornecer serviços de assistência técnica ou clínica ao seu profissional de saúde ou clínica. Quando u�lizamos
terceiros para nos ajudar a fornecer Serviços de assistência ao seu profissional de saúde ou clínica, adotamos medidas
adequadas para salvaguardar a confidencialidade, integridade e segurança das suas informações pessoais.
 
A referência ao "subcontratante" baseia-se na respe�va definição nas leis de proteção de dados do EEE, do Reino Unido e da
Suíça e, onde aplicável, tem o significado equivalente de termos semelhantes em leis de privacidade e proteção de dados de
outros países em que o u�lizador reside.
 
+U�lização das suas informações pessoais pela Abbo�
 
A Abbo� trata as suas informações pessoais, incluindo informações pessoais relacionadas com a saúde, na função de
responsável pelo tratamento para as seguintes finalidades:

fornecer os Serviços ao u�lizador de acordo com o Contrato de Licença de U�lizador Final da Aplicação;

manter um registo de seu contacto com a Abbo� quando entrar em contacto diretamente com a Abbo� rela�vamente
aos Serviços;

fornecer os Serviços ao seu profissional de saúde ou clínica, incluindo apoio ao cliente rela�vamente ao seu ICM;

quando exigido pelas leis aplicáveis que regem o uso e a classificação de disposi�vos médicos, incluindo para fins de
vigilância pós-comercialização de disposi�vos médicos, gestão da qualidade, incluindo desenvolvimento e
melhoramento de produtos, segurança, desempenho e vigilância;

quando necessário, estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais e



conforme exigido pela legislação aplicável.

Quando o seu profissional de saúde cria um perfil de paciente na Merlin.net por si e, quando exigido pela legislação aplicável,
o u�lizador fornece consen�mento explícito à Abbo� para desiden�ficar, pseudonimizar, agregar e/ou anonimizar as suas
informações pessoais para realizar inves�gação. Para obter mais informações, consulte a secção +Inves�gação.
 
A referência ao "responsável pelo tratamento" baseia-se na respe�va definição nas leis de proteção de dados do EEE, do
Reino Unido e da Suíça e, onde aplicável, tem o significado equivalente de termos semelhantes em leis de privacidade e
proteção de dados de outros países em que o u�lizador reside.

+Armazenamento de dados

Recebemos os dados transmi�dos pela Aplicação e pelo ICM antes de serem armazenados nos servidores Merlin.net,
localizados nos Estados Unidos da América. Quando as suas informações pessoais es�verem alojadas num país que não seja o
seu país de residência, também podem ficar sujeitas às leis do país anfitrião, que podem não ser equivalentes às leis do seu
país de residência. Implementamos medidas e controlos de segurança adequados para proteger as suas informações
pessoais. Embora os Estados Unidos possuam leis que regem as informações de saúde do paciente, essas leis podem não ser
equivalentes às leis de privacidade ou proteção de dados no seu país de residência.

Consulte também +Segurança das informações pessoais e +Transferências transfronteiriças de informações pessoais.

+Disposi�vos médicos e outros requisitos legais

A Abbo� pode u�lizar informações pessoais de acordo com as exigências legais e, sempre que possível, procedemos à
desiden�ficação, pseudonimização, agregação e/ou anonimização das informações para cumprir as nossas obrigações legais
como fabricante de disposi�vos médicos. Estas informações são man�das em segurança pela Abbo� e não serão u�lizadas
para iden�ficar o u�lizador individualmente pelo seu nome ou endereço de e-mail, exceto quando es�vermos sob a obrigação
legal de incluir essas informações. Quando esse uso de informações pessoais es�ver sujeito a requisitos legais, não
requeremos consen�mento.
 
Os requisitos legais para os quais a Abbo� u�lizará essas informações são:

garan�r a segurança con�nua de um ICM e qualquer desenvolvimento futuro;

monitorizar e melhorar a qualidade, segurança e eficácia dos disposi�vos e sistemas médicos;

validar atualizações e manter a segurança e proteção da Merlin.net e/ou das aplicações móveis relacionadas;

realizar análises mais amplas para detetar problemas sistémicos de interesse público na área de saúde pública.

inves�gar, desenvolver e testar disposi�vos médicos, incluindo funcionalidades novas e existentes, assim como testar
e melhorar a Merlin.net e/ou aplicações móveis relacionadas no âmbito do desenvolvimento de produtos e

quando exigido por lei, incluindo a resposta a qualquer órgão regulamentar competente, autoridades policiais,
autoridades governamentais, em questões de segurança nacional ou epidemias, procedimentos judiciais, ordem
judicial, solicitação do governo ou processo legal movido contra nós, ou para proteger a segurança, direitos ou
propriedade dos nossos clientes, do público, da Abbo� ou de outros, e de exercer, estabelecer ou defender os direitos
legais da Abbo� ou quando acreditamos ser necessário inves�gar, impedir ou tomar medidas relacionadas com
a�vidades ilegais, suspeita de fraude, situações que envolvam ameaças potenciais à segurança de qualquer pessoa,
violações deste Aviso de Privacidade ou como evidência em li�gios nos quais estejamos envolvidos.

 
U�lizamos os termos "desiden�ficar" e "pseudonimizar" intercambiavelmente. A lei de portabilidade de seguros de saúde dos
EUA (HIPAA) descreve informações desiden�ficadas como informações em que "não existe fundamento razoável para
acreditar que as informações possam ser u�lizadas para iden�ficar um indivíduo". O Regulamento Geral sobre Proteção de
Dados da UE (2016/679) (RGPD) define "pseudonimização" como "o tratamento de dados pessoais de forma que deixem de
poder ser atribuídos a um �tular de dados específico sem recorrer a informações suplementares." Os dados anonimizados são
informações que não estabelecem relação com uma pessoa e a par�r dos quais não é possível iden�ficar uma pessoa, este
�po de dados está geralmente fora do âmbito das leis de proteção de dados e privacidade.
 
Para obter mais informações sobre o RGPD, consulte +Espaço Económico Europeu, Reino Unido, Ilhas Caimão, Suíça e
Tailândia abaixo.

+Inves�gação



Quando exigido pela lei aplicável, o seu profissional de saúde terá ob�do o seu consen�mento explícito para nos permi�r
desiden�ficar ou pseudonimizar, agregar e/ou anonimizar as suas informações pessoais para realizar inves�gação para fins
limitados. 

Se um conjunto de dados for u�lizado para fins de inves�gação, os dados não incluirão o seu nome, morada, número de
telefone ou endereço de e-mail. Tomamos medidas para garan�r que não existe base razoável a par�r da qual os dados
desiden�ficados ou pseudonimizados possam ser usados para o iden�ficar individualmente. Os dados u�lizados na
inves�gação podem incluir o modelo e número de série do ICM, intervalos entre a data do implante e as datas de visitas
subsequentes, data do implante e dados demográficos, tais como o local de residência e idade.

Realizamos inves�gação u�lizando estes dados desiden�ficados ou pseudonimizados, ou dados agregados, esta�s�cos e/ou
anonimizados, para as seguintes finalidades:

melhorar a qualidade, segurança e eficácia dos nossos disposi�vos e sistemas médicos e cardíacos e permi�r o
desenvolvimento de um tratamento inovador e eficaz de condições relacionadas com o coração, no interesse da saúde
pública;

efetuar inves�gação, para fins esta�s�cos e de análise e para divulgação a inves�gadores terceiros, en�dades ou
profissionais de saúde, ou autoridades de saúde pública;

avaliar a eficácia dos Serviços e como estes são fornecidos e u�lizados;

validar a funcionalidade e atualizações dos Serviços, incluindo monitorização e melhoramento da segurança destes
serviços;

inves�gar, desenvolver e testar disposi�vos médicos, incluindo funcionalidades novas e existentes, e testar e melhorar
os Serviços e os nossos disposi�vos médicos no âmbito de desenvolvimento de produtos, análise de dados, fins
esta�s�cos e de inves�gação e

no interesse público na área da saúde pública, incluindo onde os Serviços e disposi�vos médicos são elegíveis para
reembolso médico ou têm direito a previdência social, seguro ou financiamento público.

Se alguma vez for convidado a par�cipar num estudo clínico, e conforme exigido pela legislação aplicável, irá ser-lhe pedido
que forneça um consen�mento informado separado ao centro de inves�gação antes de par�cipar em qualquer ensaio clínico
e sua par�cipação será totalmente voluntária. A inves�gação nesta secção não está relacionada com par�cipação num ensaio
clínico.

Para obter mais informações sobre o RGPD, consulte +Espaço Económico Europeu, Reino Unido, Ilhas Caimão, Suíça e
Tailândia abaixo.

+Retenção de informações pessoais

As informações recolhidas do seu ICM serão re�das por um período máximo de sete (7) anos a par�r da data da sua
transmissão mais recente (ou seja, a data em que u�lizou o ICM e/ou a Aplicação pela úl�ma vez), exceto conforme exigido
por lei.

A secção +Eliminar as suas informações da Merlin.net explica como pode proceder para que o seu profissional de saúde ou
clínica elimine as suas informações da Rede de Tratamento do Paciente Merlin.net.

+Divulgação de informações pessoais por nós

Podemos par�lhar as suas informações pessoais da seguinte maneira:

Par�lhamos informações pessoais com fornecedores terceiros apenas para fornecer, manter, alojar e suportar os
Serviços. Por exemplo, quando fornecemos as suas informações pessoais a fornecedores terceiros para nos ajudar na
prestação dos Serviços, estes fornecedores têm a obrigação de manter as suas informações pessoais confidenciais e
seguras e de u�lizar as suas informações pessoais na medida do estritamente necessário.

Sempre que possível, a Abbo� u�liza fornecedores de serviços terceiros para reportar erros do sistema, para que
possamos fornecer assistência e melhorar os Serviços e, nesses casos, as informações enviadas a esses terceiros não
envolverão o uso das suas informações pessoais.

Os sistemas Android exigem que sejam concedidas permissões de serviços de localização para ligar aplicações a
disposi�vos Bluetooth®1. Os serviços de localização da Google incluem funcionalidades que recolhem dados sobre a
localização precisa de um u�lizador, incluindo sinais de GPS, sensores do disposi�vo, pontos de acesso Wi-Fi e IDs de



torres da rede móvel. Estas informações serão recolhidas pela Google se um u�lizador conceder acesso à sua
localização. Para obter mais informações sobre as prá�cas de privacidade da Google em relação a estes dados,
consulte o website de assistência para o sistema Android. Não u�lizaremos as suas informações pessoais derivadas
dos serviços de localização da Google.

Não venderemos nem licenciaremos as suas informações pessoais a terceiros, exceto em conexão com a venda, fusão
ou transferência de uma linha de produtos ou divisão, para que o comprador possa con�nuar a fornecer os Serviços.
Para evitar dúvidas, nunca venderemos suas informações pessoais a terceiros para fins comerciais.

Podemos par�lhar informações desiden�ficadas, pseudonimizadas, agregadas e/ou anonimizadas com as nossas
afiliadas, o seu profissional de saúde ou clínica, inves�gadores terceiros e autoridades nacionais de saúde ou
seguradoras para demonstrar a eficácia dos Serviços ou conforme necessário para reembolso médico. Estas
informações não serão u�lizadas para iden�ficar o u�lizador individualmente.

Reservamo-nos o direito de divulgar as suas informações pessoais para responder a solicitações de informações
autorizadas por autoridades governamentais, para resolver questões de segurança nacional ou quando exigido por lei.
Adicionalmente, quando permi�do ou exigido por lei, também podemos divulgar as informações que recolhemos do
u�lizador quando acreditarmos ser necessário inves�gar, impedir ou tomar medidas relacionadas com a�vidades
ilegais, suspeita de fraude, situações que envolvam ameaças potenciais à segurança de qualquer pessoa, violações
deste Aviso de Privacidade ou como evidência em li�gios nos quais estejamos envolvidos. As suas informações
pessoais podem estar sujeitas a leis de outros países e podem ser acedidas por governos, tribunais, autoridades
policiais e agências regulamentares de outros países.

+Segurança das informações pessoais

A Abbo� implementou controlos de segurança apropriados nos Serviços para proteger as suas informações pessoais contra
destruição acidental ou ilegal, ou perda, alteração, divulgação ou acesso acidentais.

As informações recebidas do seu ICM são encriptadas antes da transmissão para garan�r que permanecem seguras e
confidenciais. Os Serviços incluem várias medidas de segurança para melhorar a segurança do seu perfil de paciente e para
impedir o acesso ou a divulgação não autorizados da sua informação pessoal. Apenas as en�dades autorizadas pelo seu
profissional de saúde ou clínica, incluindo a sua equipa autorizada, terão acesso ao seu perfil de paciente e apenas através de
IDs e palavras-passe exclusivas. A Abbo� implementou vários controlos de segurança e de acesso para garan�r que apenas
pessoas autorizadas na Abbo� possam aceder a dados pseudonimizados, agregados e desiden�ficados.

U�lizamos a tecnologia sem fios Bluetooth®1 4.0 ou superior para transmi�r diferentes conjuntos de informações pessoais
entre disposi�vos médicos e disposi�vos iOS ou Android. Qualquer informação relacionada com as medições efetuadas pelo
seu ICM é transmi�da através da tecnologia Bluetooth.

Tenha em atenção que os Serviços podem não estar disponíveis durante períodos de manutenção de ro�na.

+Transferências transfronteiriças de informações pessoais

As informações recolhidas através dos Serviços serão transferidas e armazenadas nos Estados Unidos da América. A legislação
dos EUA em matéria de proteção de dados e privacidade poderá não proporcionar proteções para informações pessoais
equivalentes às da União Europeia, Reino Unido, Suíça ou do país de residência do u�lizador. Os seus dados pessoais serão
transferidos com base nas Cláusulas Contratuais Padrão da UE e da Suíça. Também consente explicitamente na transferência
das suas informações pessoais para os servidores da Abbo� nos Estados Unidos da América.

Se o u�lizador entrar em contacto connosco diretamente e solicitar o serviço de assistência técnica, as nossas equipas de
atendimento remoto nos EUA, União Europeia ou Malásia podem ter acesso às suas informações pessoais (incluindo dados
relacionados com a saúde) (as transferências para a Malásia não se aplicam a residentes da União Europeia, Reino Unido ou
Suíça). As transferências de dados dentro da empresa da Abbo� são regidas por um contrato de transferência de dados que
fornece salvaguardas adequadas.
 
AO UTILIZAR ESTA APLICAÇÃO E AO RECONHECER ESTE AVISO DE PRIVACIDADE, ESTAMOS A INFORMAR O UTILIZADOR
ACERCA DESTAS TRANSFERÊNCIAS DAS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS PARA OS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, SUÉCIA
E/OU MALÁSIA (AS TRANSFERÊNCIAS PARA A MALÁSIA NÃO SE APLICAM A RESIDENTES DA UNIÃO EUROPEIA, DO REINO
UNIDO OU DA SUÍÇA) E DO ACESSO DAS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, INCLUINDO INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM
A SAÚDE, QUE PODEM SER NECESSÁRIAS EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCECIONAIS PARA RESPONDER A QUALQUER PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA EFETUADO PELO UTILIZADOR OU RESPETIVO MÉDICO. ESTES PAÍSES PODEM NÃO OFERECER UM NÍVEL



EQUIVALENTE DE PROTEÇÃO PARA AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS QUANDO COMPARADA COM AS LEIS DE PROTEÇÃO
DE DADOS OU DE PRIVACIDADE DO PAÍS DE RESIDÊNCIA DO UTILIZADOR.
 
+Como a Abbo� envia marke�ng e outros materiais

Não lhe enviaremos intencionalmente informações relacionadas com publicidade ou marke�ng, a menos que tenha optado
por receber estes �pos de comunicações da nossa parte em relação a outros dos nossos produtos e serviços.  
 
Nem a Abbo�, nem as suas afiliadas ou licenciantes enviarão conscientemente informações de publicidade ou marke�ng para
crianças.
 
Não vendemos as suas informações pessoais a terceiros para efeitos de marke�ng direto.
 
Tenha em atenção que podemos enviar informações, não relacionadas com marke�ng, acerca das atualizações necessárias da
Aplicação e de serviços ou problemas relacionados com a segurança do produto.
 
+Como a Abbo� protege a privacidade das crianças

As crianças podem ser inscritas na Merlin.net por um profissional de saúde ou clínica. A qualquer momento, um dos
pais/tutor legal pode parar a recolha das informações pessoais da criança, incluindo informações relacionadas com a saúde,
entrando em contacto com o profissional de saúde ou clínica e solicitando que a conta seja eliminada. Esta ação eliminará a
conta Merlin.net associada à criança, mas reteremos informações agregadas e desiden�ficadas e talvez seja necessário reter
determinadas informações pessoais, conforme exigido por lei.

+Como os u�lizadores individuais podem aceder e corrigir informações pessoais e os seus direitos

Para exercer quaisquer direitos de proteção de dados ou privacidade, entre em contacto com o seu profissional de saúde ou
clínica em primeira instância. Não podemos corrigir ou alterar as leituras do seu ICM que foram carregadas.

Dependendo do seu local de residência, pode ter o direito a: (a) aceder às informações pessoais que mantemos sobre si; (b)
solicitar que corrijamos qualquer informação pessoal imprecisa que mantemos sobre si; (c) eliminar qualquer informação
pessoal que mantemos sobre si; (d) restringir o tratamento de informações pessoais que mantemos sobre si; (e) opor-se ao
tratamento de informações pessoais que mantemos sobre si; e/ou (f) receber qualquer informação pessoal que nos forneceu
com base no seu consen�mento num formato frequentemente u�lizado, estruturado e legível por máquina, ou transmi�r
essa informação pessoal a outra empresa. Observe que a Abbo� não é obrigada por lei a adotar ou manter sistemas
tecnicamente compa�veis com outras empresas. Pode não ser possível para a Abbo� transmi�r diretamente as suas
informações pessoais para outra empresa.

As crianças também podem ter o direito de aceder às informações pessoais man�das sobre elas. Quando recebemos um
pedido de acesso às informações pessoais de uma criança, efetuado por um dos pais/tutor legal pela criança, poderemos
responder diretamente aos pais/tutor legal pela criança ou recomendar que entrem em contacto com o médico ou clínica da
criança. Procuraremos sempre verificar a iden�dade da pessoa que procura obter acesso às informações de uma criança, quer
se trate da própria criança ou de um dos pais ou tutor legal.

Para solicitar o exercício desses direitos, entre em contacto com o seu profissional de saúde ou clínica, em primeira instância,
sendo este responsável pelo tratamento das suas informações pessoais para a finalidade de fornecer os seus cuidados
médicos. É possível entrar em contacto connosco nas circunstâncias em que a Abbo� é o responsável pelo tratamento das
suas informações pessoais, u�lizando qualquer um dos métodos indicados na secção +Contacte-nos.

+Eliminar as suas informações da Merlin.net

Se lhe �ver sido implantado um ICM, a única forma de o seu médico o poder monitorizar é através da Merlin.net. Por
conseguinte, se optar por não se inscrever na Merlin.net, isto irá afetar a capacidade do seu profissional de saúde de
monitorizar a sua condição e poderá afetar a capacidade de o tratar.
 
Se pretender eliminar os seus dados da Merlin.net, poderá fazê-lo contactando o seu profissional de saúde ou clínica. Se
solicitar a eliminação das suas informações da Merlin.net e ainda �ver o seu ICM, o seu profissional de saúde não poderá
monitorizar remotamente o seu ritmo cardíaco. Tenha em atenção que, caso o seu profissional de saúde ou clínica eliminem
as suas informações na Merlin.net, reteremos informações agregadas e desiden�ficadas e talvez precisemos de reter
determinadas informações pessoais, conforme exigido por lei.



+Contacte-nos

Se �ver dúvidas, preocupações ou reclamações sobre o tratamento das suas informações pessoais para a finalidade de
fornecer os seus cuidados médicos ou desejar exercer os seus direitos de proteção de dados, contacte o seu profissional de
saúde ou clínica diretamente. 
 
Se �ver dúvidas, comentários ou reclamações sobre as nossas prá�cas de privacidade, entre em contacto connosco clicando
na ligação "Contacte-nos" num dos nossos sites ou enviando um e-mail para cnprivacy@abbo�.com. Como alterna�va,
poderá escrever uma carta para a seguinte morada:
 
À atenção de:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, EUA
 
Os u�lizadores do EEE, Reino Unido e Suíça, podem consultar também a secção regional abaixo para obter informações de
contacto adicionais.
 
Para os u�lizadores residentes no Brasil: Se �ver dúvidas, comentários ou reclamações sobre as nossas prá�cas de
privacidade, ou pretender exercer algum dos seus direitos estabelecidos na secção +Como os u�lizadores individuais podem
aceder e corrigir informações pessoais e os seus direitos, entre em contacto connosco clicando na ligação "Contacte-nos"
num dos nossos sites ou enviando um e-mail para o nosso Encarregado da Proteção de Dados (DPO) local, Juliana Ruggiero,
para privacybrasil@abbo�.com. Como alterna�va, poderá escrever uma carta para a seguinte morada:
 
À atenção de: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Em todas as comunicações que nos sejam dirigidas, inclua o endereço de e-mail u�lizado no registo desta Aplicação e uma
explicação detalhada do seu pedido.
 
+Alterações neste Aviso de Privacidade

Este Aviso de Privacidade é revisto regularmente. Se fizermos alterações significa�vas nas nossas prá�cas de privacidade, uma
versão atualizada deste Aviso de Privacidade refle�rá essas alterações. O u�lizador será alertado sobre as atualizações deste
Aviso de Privacidade por e-mail ou pela própria Aplicação na u�lização subsequente da mesma.

Sem prejuízo dos seus direitos sob a lei aplicável, reservamos o direito de atualizar e alterar este Aviso de Privacidade sem
aviso prévio, para refle�r avanços tecnológicos, alterações legais e regulamentares e boas prá�cas de negócios, na medida em
que não altere as prá�cas de privacidade, conforme estabelecido neste Aviso de Privacidade.

+DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS POR PAÍS

+EUA

A Abbo� opera como um parceiro comercial do seu profissional de saúde, disponibilizando esta Aplicação ao u�lizador em
conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Seguros de Saúde e os respe�vos regulamentos de
implementação (cole�vamente, "HIPAA"). Como resultado, as informações pessoais, incluindo informações relacionadas com
a saúde, recolhidas através desta Aplicação, são regidas pela HIPAA e podemos u�lizar e divulgar as suas informações pessoais
de acordo com as obrigações dos nossos parceiros comerciais, conforme descrito neste Aviso de Privacidade e
Consen�mento.

+Califórnia

A Secção 1798.83 do Código Civil da Califórnia permite que os residentes do Estado da Califórnia solicitem a certas empresas,
com as quais o residente da Califórnia tenha um relacionamento comercial estabelecido, uma lista de todos os terceiros para
os quais a empresa, durante o ano civil imediatamente anterior, tenha divulgado certas informações pessoais iden�ficáveis
para fins de marke�ng direto. A Abbo� está obrigada a responder a uma solicitação do cliente apenas uma vez durante
qualquer ano civil. Para efetuar um pedido deste �po, deve enviar uma carta para Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude
Medical Drive, St. Paul, MN 55117. No seu pedido, confirme que é um residente da Califórnia e forneça uma morada atual da
Califórnia para a nossa resposta. Tenha em atenção que nem toda a par�lha de informações é abrangida pelos requisitos dos
Direitos de Privacidade da Califórnia e somente a par�lha de informações abrangida será incluída na nossa resposta.
 



Se �ver alguma dúvida sobre a conformidade da Abbo� rela�vamente à Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia
(CCPA) e sobre os seus direitos no âmbito da CCPA, visite h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

A Agência de Acesso a Informação Pública, na qualidade de órgão supervisor da Lei n.º 25.326, tem jurisdição sobre todas as
acusações e reclamações feitas pelos afetados nos seus direitos por violações dos regulamentos em vigor referentes à
proteção de informações pessoais.
 
+Austrália

Se pretender fazer uma reclamação sobre uma violação da Lei de Privacidade, o Princípio de Privacidade da Austrália ("APPs")
ou um código de privacidade que se aplica a nós, ou se �ver alguma dúvida ou questão sobre o nosso Aviso de Privacidade ou
sobre a maneira como tratamos as suas informações pessoais, entre em contacto connosco u�lizando os detalhes acima e
tomaremos medidas razoáveis para inves�gar e responder à sua questão.
Se não es�ver sa�sfeito com a nossa resposta após esse processo, poderá enviar uma reclamação ao Gabinete do Comissário
de Informações. Consulte h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, para obter os formulários de reclamação
relevantes ou entre em contacto com o Gabinete do Comissário de Informações. Não é provável que divulguemos suas as
informações pessoais no estrangeiro, exceto conforme permi�do pela Lei de Privacidade de 1988 (Cth), salvo indicação em
contrário por escrito. Podemos transferir as suas informações pessoais para os Estados Unidos. O u�lizador consente nesta
divulgação e concorda que, ao conceder esse consen�mento, o Princípio de Privacidade da Austrália 8.1 deixa de ser aplicável
e que não somos obrigados a tomar medidas razoáveis para garan�r que o des�natário estrangeiro não viola o APPs em
relação a essas informações.
 
+Brasil

No caso de atualizações a este Aviso de Privacidade que requeiram a obtenção de um novo consen�mento, será no�ficado
através dos contactos que nos forneceu.
 
Consen�mento: Para tratar informações pessoais sobre a sua saúde, deve fornecer um consen�mento explícito à Abbo�
para u�lizar as Aplicações. Pode re�rar o seu consen�mento a qualquer altura entrando em contacto connosco através do e-
mail privacy@abbo�.com.
 
Base legal para o tratamento das suas informações pessoais: A Abbo� trata as suas informações com base na nas seguintes
bases legais, conforme estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Consen�mento para o tratamento de informações relacionadas com a saúde quando criar uma conta na Aplicação
para armazenar informações relacionadas com os Serviços;

Consen�mento para o tratamento de informações relacionadas com a saúde quando entrar em contacto com a nossa
linha de apoio ao cliente, se necessário, para respondermos às suas perguntas ou ao seu pedido de assistência, por
exemplo, através da resolução de problemas de desempenho ou, quando necessário, para par�lhar as suas
informações com subcontratantes terceiros para resolver problemas de serviço.

Consen�mento quando par�lha os seus dados de diagnós�co/resolução de problemas (incluindo dados relacionados
com a saúde) connosco a par�r do seu disposi�vo móvel através da Aplicação, se necessário, para que possamos
responder ao seu pedido de assistência, por exemplo, através do diagnós�co e resolução de problemas de
desempenho.

Consen�mento quando par�lha as suas informações pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde, com
os nossos parceiros terceiros

Os interesses comerciais legí�mos e consen�mento da Abbo� quando desiden�ficamos, pseudonimizamos,
agregamos e/ou anonimizamos dados para compreender melhor como interage e u�liza os Serviços.

Os seus direitos: Se pretender exercer algum dos seus direitos estabelecidos na secção in�tulada + Como os u�lizadores
individuais podem aceder e corrigir informações pessoais e os seus direitos e entrar em contacto connosco por e-mail,
indique corretamente o assunto do seu e-mail (por exemplo, "Pedido de correção" ou "Pedido de acesso" ou outro direito,
conforme aplicável, na linha de assunto do e-mail). Faremos o nosso melhor para responder a todos os pedidos razoáveis
atempadamente, ou no mínimo, de acordo com quaisquer requisitos legais aplicáveis. O u�lizador tem o direito de apresentar
uma reclamação junto da sua autoridade local de proteção de dados se es�ver insa�sfeito com algum aspeto do tratamento
das suas informações pessoais pela Abbo�.
 



+China (excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan)

Ao aceitar ou concordar com este Aviso de Privacidade, considera-se que o u�lizador foi informado e que consen�u
explicitamente na recolha das suas informações pessoais, incluindo o número de iden�ficação pessoal e informações
relacionadas com a saúde e a u�lização de informações pessoais em relação a todo o conteúdo aqui descrito. Para u�lizadores
menores de 14 anos, o consen�mento deve ser concedido pelo respe�vo tutor legal. Se descobrirmos que as informações
pessoais de menores de idade com idade inferior a 14 anos foram recolhidas sem o consen�mento do respe�vo tutor legal,
tentaremos eliminar os dados relevantes o mais depressa possível. Pode contactar o seu profissional de saúde para re�rar o
seu consen�mento em qualquer momento. Tenha em atenção que, se re�rar o consen�mento, isto afetará a capacidade do
seu médico de monitorizar o seu disposi�vo remotamente e poderá afetar o seu tratamento. Se re�rar o seu consen�mento,
a Abbo� irá reter informações agregadas e desiden�ficadas e pode necessitar de reter certas informações pessoais, conforme
exigido por lei.

 
Não somos legalmente obrigados a obter consen�mento para recolher ou u�lizar as suas informações pessoais, incluindo
informações relacionadas com a saúde, sob certas circunstâncias, se a recolha ou u�lização das suas informações pessoais,
incluindo informações relacionadas à saúde:

es�ver relacionada com o cumprimento de obrigações impostas por leis e regulamentos;

es�ver diretamente relacionada com a segurança nacional ou defesa nacional;

es�ver diretamente relacionada com a segurança pública, saúde pública ou interesses públicos significa�vos;

es�ver diretamente relacionada com uma inves�gação, processo ou julgamento criminal ou execução de uma
sentença, etc.;

for necessária para salvaguardar os direitos e interesses básicos dos indivíduos (tais como o direito à vida e à
propriedade) onde a obtenção do consen�mento seria impra�cável;

consis�r em dados pessoais que o u�lizador ou os seus pacientes ou os respe�vos tutores legais (para crianças com
menos de 14 anos) disponibilizaram publicamente;

consis�r em dados pessoais ob�dos de fontes públicas legí�mas, como no�cias legí�mas ou informações
governamentais públicas;

for necessária para assinar e executar um contrato, conforme solicitado pelo u�lizador, o seu paciente ou o tutor legal
do seu paciente se o paciente �ver menos de 14 anos; ou

for necessária para manter a operação segura e estável dos produtos ou serviços fornecidos como, por exemplo,
descobrir e resolver problemas técnicos dos produtos ou serviços.

Além de outros direitos ao abrigo deste Aviso de Privacidade, o u�lizador tem os seguintes direitos adicionais:

O direito de se opor a uma decisão que se baseia unicamente no tratamento automa�zado. O U�lizador tem o
direito, em certas circunstâncias, de não estar sujeito a uma decisão que se baseia unicamente no tratamento
automa�zado sem intervenção humana.

Se �ver alguma dúvida ou pretender exercer algum destes direitos em relação às suas informações pessoais, incluindo
informações relacionadas com a saúde, entre em contacto com o seu profissional de saúde em primeira instância. Se entrar
em contacto connosco, iremos colaborar com o seu profissional de saúde e faremos o possível para responder a todos os
pedidos razoáveis atempadamente, de acordo com os requisitos legais aplicáveis. Podemos cobrar uma taxa administra�va
razoável por pedidos repe�dos durante um período de 3 meses. Se exis�r alguma alteração significa�va neste Aviso de
Privacidade, poderemos publicar as alterações na forma de um anúncio público.
 
Os pedidos de exercício dos seus direitos que nos sejam dirigidos poderão não ser processados se forem irrazoáveis ou
repe��vos. Não poderemos processar o seu pedido se:

o seu pedido es�ver relacionado com as nossas obrigações sob as leis e regulamentos aplicáveis;

o seu pedido es�ver diretamente relacionado com a segurança nacional ou segurança da defesa nacional;

o seu pedido es�ver diretamente relacionado com a segurança pública, saúde pública, principais interesses públicos;

o seu pedido es�ver diretamente relacionado com inves�gação, acusação, adjudicação e execução criminal;

exis�rem indícios suficientes de que o pedido é efetuado em má fé ou que ultrapassa os seus direitos;



responder ao seu pedido prejudicar gravemente os interesses legí�mos do u�lizador ou de outras pessoas ou
organizações; ou

o seu pedido abordar os nossos segredos comerciais.

A menos que a eliminação seja legalmente exigida ou ocorrer em função do seu pedido, a Abbo� poderá reter qualquer
informação pessoal, incluindo informações relacionadas com a saúde, que o u�lizador nos forneça, com o obje�vo de
melhorar as orientações de tratamento para pacientes que u�lizam esta Aplicação e os produtos da Abbo� relacionados com
o coração.
 
As informações pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde, geradas e recolhidas por nós na China (excluindo
Hong Kong, Macau e Taiwan) são armazenadas na China (excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan). Dado que a Abbo� opera
globalmente, as suas informações pessoais podem ser transferidas para e acedidas por en�dades localizadas fora da China
(excluindo Hong Kong, Macau e Taiwan).

 
Dispomos de um programa completo de segurança que cumpre em todos os aspetos as leis e prá�cas da indústria aplicáveis
para proteger as suas informações pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde. Tomaremos todas as ações
comercialmente razoáveis para garan�r que não são recolhidas informações pessoais, incluindo informações relacionadas
com a saúde, irrelevantes para os fins estabelecidos neste Aviso de Privacidade e que apenas reteremos as suas informações
pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde, durante o período de retenção aqui descrito ou durante um
período maior se exigido pelas leis aplicáveis. Atualizaremos e publicaremos informações sobre riscos de segurança e uma
avaliação do impacto na segurança das informações pessoais conforme exigido pelas leis aplicáveis.
 
No caso de um incidente de segurança relacionado com as suas informações pessoais, incluindo informações relacionadas
com a saúde, informaremos o u�lizador atempadamente, conforme exigido pelas leis aplicáveis, por e-mail ou através de
outros métodos de contacto disponíveis, com informações gerais sobre o incidente e o seu possível impacto, as ações de
correção que tomámos e tomaremos e aconselhamento sobre ações para mi�gar riscos e remediar o impacto. Podemos
comunicar este incidente e as ações de correção à agência regulamentar, conforme necessário.
 
+Espaço Económico Europeu, Reino Unido, Ilhas Caimão, Suíça e Tailândia

Tratamos as suas informações pessoais na função de subcontratante quando fornecemos os nossos serviços ao seu médico ou
clínica, e podemos ter acesso aos seus dados de saúde para fornecer assistência técnica ao seu médico ou clínica e ao cliente. 
 
Base legal para o tratamento das suas informações pessoais: A Abbo� trata as suas informações pessoais, incluindo
informações pessoais relacionadas com a saúde, na função de responsável pelo tratamento nas seguintes bases legais,
conforme estabelecido no RGPD:

conforme necessário para auxiliar o seu profissional de saúde com o diagnós�co médico de acordo com nosso
contrato com o mesmo e conforme necessário para a execução de um contrato para fornecer a Aplicação ao u�lizador
de acordo com o Contrato de Licença de U�lizador Final;

o seu consen�mento e conforme necessário para a execução de um contrato (o Contrato de Licença de U�lizador
Final) para manter um registo do seu contacto com a Abbo� quando o u�lizador entrar em contacto diretamente com
a Abbo� e

conforme necessário para fornecer ao seu profissional de saúde os Serviços de acordo com o nosso contrato com o
mesmo, incluindo apoio ao cliente;

conforme necessário para fornecer ao seu profissional de saúde os Serviços de acordo com o nosso contrato com o
mesmo e por razões de interesse público na área de saúde pública, quando exigido pelas leis da UE ou nacionais que
regem o uso e a classificação de disposi�vos médicos, incluindo para os fins de vigilância pós-comercialização de
disposi�vos médicos, gestão de qualidade, incluindo desenvolvimento e melhoramento de produtos, segurança,
desempenho e vigilância;

conforme necessário para estabelecer, exercer ou defender reivindicações legais e

conforme necessário para o interesse público substancial exigido pela lei aplicável.

Quando o seu profissional de saúde �ver criado um perfil de paciente na Merlin.net por si, o u�lizador forneceu
consen�mento explícito à Abbo� para desiden�ficar, pseudonimizar, agregar e/ou anonimizar as suas informações pessoais
para realizar inves�gação. Realizamos inves�gação u�lizando estes dados desiden�ficados ou pseudonimizados, ou dados
agregados, esta�s�cos e/ou anonimizados, para as seguintes finalidades:



no interesse público na área da saúde pública, melhorar a qualidade, segurança e eficácia dos nossos Disposi�vos e
sistemas e permi�r o desenvolvimento de um tratamento inovador e eficaz de condições relacionadas com o coração;

efetuar inves�gação, para fins esta�s�cos e de análise e para divulgação a inves�gadores terceiros, en�dades ou
profissionais de saúde ou autoridades de saúde pública;

no interesse comercial legí�mo da Abbo�, avaliar a eficácia dos Serviços e como estes são fornecidos e u�lizados;

no interesse comercial legí�mo da Abbo�, validar a funcionalidade e atualizações dos Serviços, incluindo
monitorização e melhoramento da segurança destes serviços;

inves�gar, desenvolver e testar Disposi�vos, incluindo funcionalidades novas e existentes, e testar e melhorar os
Serviços e Disposi�vos no âmbito de desenvolvimento de produtos, análise de dados, fins esta�s�cos e de inquérito e

no interesse público na área da saúde pública, incluindo onde os Serviços e Disposi�vos são elegíveis para reembolso
médico ou têm direito a previdência social, seguro ou financiamento público.

Para obter mais informações, consulte a secção +Inves�gação.
 
Também tratamos as suas informações pessoais na função de subcontratante e fazemo-lo em nome do seu profissional de
saúde. O seu profissional de saúde trata as suas informações pessoais nas seguintes bases legais de acordo com a legislação
da União Europeia ou nacional:

fornecer cuidados médicos, incluindo tratamento médico con�nuo, através da monitorização do seu Disposi�vo e da
sua condição para facilitar a prestação de cuidados médicos pelo seu profissional de saúde;

conceder à Abbo� acesso às suas informações pessoais para fornecer o serviço de assistência técnica aos Serviços,
incluindo a receção de assistência técnica e clínica, tais como assistência na correção de erros, atualização ou
resolução de problemas dos Serviços ou na interpretação de dados e

quando exigido pela legislação da União Europeia ou nacional.

"RGPD" refere-se ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (2016/679) quanto à legislação de implementação dos
Estados-Membros da UE e, para o Reino Unido, refere-se à Lei de Proteção de Dados do Reino Unido de 2018, de acordo com
as emendas periódicas. A inclusão no �tulo acima de países situados fora da União Europeia deve-se ao facto de esses países
terem leis substancialmente semelhantes ou quase equivalentes ao RGPD.
 
Transferências de dados: As informações recolhidas através dos Serviços serão transferidas e armazenadas nos Estados
Unidos da América. Se solicitar o serviço de assistência técnica, as suas informações pessoais (incluindo dados relacionados
com a saúde) serão acessíveis apenas pelas nossas equipas de atendimento remoto nos EUA ou na Suécia.  Os seus dados
pessoais serão transferidos com base nas Cláusulas Contratuais Padrão da UE.  

Encarregado da proteção de dados: As informações de contacto do nosso encarregado da proteção de dados europeu,
juntamente com outras informações de contacto úteis, estão disponíveis em www.eu-dpo@abbo�.com.
Os seus direitos: Se pretender exercer algum dos seus direitos estabelecidos na secção in�tulada +Como os u�lizadores
individuais podem aceder e corrigir informações pessoais e os seus direitos e entrar em contacto connosco por e-mail,
indique corretamente o assunto do seu e-mail (por exemplo, "Pedido de correção" ou "Pedido de acesso", ou outro direito,
conforme aplicável, na linha de assunto do e-mail). Faremos o nosso melhor para responder a todos os pedidos razoáveis
atempadamente, ou no mínimo, de acordo com qualquer requisito legal aplicável. O u�lizador tem o direito de apresentar
uma reclamação junto da sua autoridade local de proteção de dados se es�ver insa�sfeito com algum aspeto do tratamento
das suas informações pessoais pela Abbo�.
 
+Representantes na UE

A Pacese�er, Inc. nomeou as seguintes empresas como representantes nos respe�vos países:
 

País Nome do representante Morada do representante

Áustria, Roménia Abbo� Medical Austria Ges.m.b.H. Perfektastraße 84A 1230 Viena, Áustria

Bélgica,
Luxemburgo

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



País Nome do representante Morada do representante

Bulgária, Croácia,
República de
Chipre, República
Checa, Islândia,
Letónia, Malta,
Eslováquia,
Eslovénia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

Alemanha Abbo� Medical GmbH Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Alemanha

Grécia Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company (nome
comercial: Abbo� Medical Hellas
Ltd.)  Em Grego: Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης e nome
comercial de Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Ε.Π.Ε

Iroos Matsi & Archaeou Theatrou Str., 17456 Alimos-
Atenas, Grécia

Hungria Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Nome abreviado: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

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

Polónia Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

Portugal Abbo� Medical (Portugal) –
Distribuição de Produtos Médicos,
Lda.

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

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

Suécia Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Suécia (Serviços
Administra�vos)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Registered Office)

 
+Reino Unido

De acordo com a Lei de Saída da União Europeia de 2020, a legislação da União Europeia con�nuará em vigor no Reino Unido
até 31 de dezembro de 2020. Implementaremos as medidas apropriadas para proteger as suas informações pessoais quando
as transferirmos para os EUA.  O nosso representante local é Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe
Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Reino Unido.



 
+Argélia, Chile, Colômbia, Marrocos, Paquistão, Panamá, Paraguai, Arábia Saudita, Trinidad e Tobago e Tunísia

O seu consen�mento é necessário para que a Abbo� possa tratar as suas informações pessoais de um modo geral. Ao aceitar
os termos deste Aviso de Privacidade, considera-se que o u�lizador consen�u no tratamento das suas informações pessoais,
conforme aqui descrito. Se pretender eliminar a sua conta Merlin.net, poderá fazê-lo contactando o seu profissional de
saúde ou clínica. Tenha em atenção que, se eliminar a sua conta, reteremos informações agregadas e desiden�ficadas e talvez
precisemos de reter determinadas informações pessoais, conforme exigido por lei.

+França

A Pacese�er, Inc. está cer�ficada pelo ASIP Santé para alojar dados pessoais de saúde, incluindo as seguintes a�vidades:

1. a provisão e manutenção em condições operacionais dos locais �sicos que fornecem a infraestrutura �sica para
armazenamento do sistema de informação u�lizado para tratar os dados de saúde;

2. a provisão e manutenção em condições operacionais da infraestrutura �sica do sistema de informação u�lizado para o
tratamento de dados de saúde;

3. a provisão e manutenção em condições operacionais da plataforma para alojamento de aplicações do sistema de
informação;

4. a provisão e manutenção em condições operacionais da infraestrutura virtual do sistema de informação u�lizado para
o tratamento de dados de saúde;

5. administração e operação do sistema de informação que contém dados de saúde;

6. armazenamento de dados de saúde.

O responsável pelo tratamento dos seus dados pessoais para fins de tratamento médico é o seu médico/clínica.  A Pacese�er,
Inc. (afiliada da St. Jude Medical, LLC e subsidiária integral da Abbo� Laboratories, Inc.) com sede em 15900 Valley View
Court, Sylmar, Califórnia 91342, Estados Unidos da América, é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais no sen�do
de (1) fornecer esta Aplicação ao u�lizador; (2) cumprir obrigações legais, incluindo as que estão relacionadas com a
segurança, qualidade e melhoria de disposi�vos médicos e (3) realizar inves�gação após a desiden�ficação, pseudonimização,
agregação e/ou anonimização das informações pessoais, para que não iden�fiquem o u�lizador pelo nome. Realizamos
inves�gação para entender como os nossos produtos e serviços são u�lizados, a sua eficácia e para estudos de evidências do
mundo real. Para obter mais informações, consulte +U�lização das suas informações pessoais pela Abbo�, +Disposi�vos
médicos e outros requisitos legais, +Inves�gação, e +Retenção de informações pessoais. O nosso representante local é
Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, França.
 
+Japão

O seu consen�mento é necessário para que a Abbo� possa tratar os seus "dados pessoais com exigência de cuidados
especiais" (referidos neste Aviso de Privacidade como informações relacionadas com a saúde) e para a transferência das suas
informações pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde, para terceiros fora do Japão (exceto para
transferências para a UE, para as quais foi emi�da uma decisão de adequação pelo governo japonês). Ao aceitar ou concordar
com os termos deste Aviso de Privacidade, considera-se que o u�lizador consen�u no tratamento das suas informações
pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde, conforme aqui descrito. Pode contactar o seu profissional de
saúde para re�rar o seu consen�mento em qualquer momento. Tenha em atenção que, se re�rar o consen�mento, isto
afetará a capacidade do seu médico de monitorizar o seu disposi�vo remotamente e poderá afetar o seu tratamento. Se
re�rar o seu consen�mento, a Abbo� irá reter informações agregadas e desiden�ficadas e pode necessitar de reter certas
informações pessoais, conforme exigido por lei.

+África do Sul

O u�lizador tem o direito de apresentar uma reclamação à En�dade Reguladora de Informações rela�vamente ao tratamento
das suas informações pessoais, escrevendo para: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street,
PRETORIA, Tel: 012 406 4818, Fax: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Coreia do Sul

Ao aceitar ou concordar com este Aviso de Privacidade, considera-se que o u�lizador foi informado e que consen�u
explicitamente com todo o conteúdo deste documento. Para u�lizadores menores de 14 anos, o consen�mento deve ser



concedido pelo respe�vo tutor legal. Se pretender eliminar a sua conta Merlin.net, poderá fazê-lo contactando o seu
profissional de saúde. Tenha em atenção que, se eliminar a sua conta, reteremos informações agregadas e desiden�ficadas e
talvez precisemos de reter determinadas informações pessoais, conforme exigido por lei.

Este Aviso de Privacidade estabelece informações sobre a recolha, u�lização, fornecimento a terceiros, terceirização do
tratamento e transferência transfronteiriça das suas informações pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde,
pela Pacese�er, Inc., em associação ao fornecimento da Aplicação e dos Serviços. Todas as seguintes categorias de tratamento
de informações pessoais, incluindo informações relacionadas com a saúde, são necessárias para o fornecimento da Aplicação
e dos Serviços. Consequentemente, o u�lizador não poderá receber esta Aplicação e os Serviços se optar por não consen�r
com este tratamento.

O u�lizador pode fornecer o seu consen�mento cole�vamente a todas as seguintes categorias de consen�mento, aceitando
ou concordando com este Aviso de Privacidade:

(Necessário) Consen�mento para a recolha e u�lização de informações pessoais, incluindo informações relacionadas
com a saúde, conforme descrito em +Recolha e tratamento das suas informações pessoais, +Acesso da Abbo� a
informações pessoais durante o fornecimento de serviços aos seu profissional de saúde, +U�lização das suas
informações pessoais pela Abbo�, +Disposi�vos médicos e outros requisitos legais, +Inves�gação

(Necessário) Consen�mento para a recolha e u�lização de informações relacionadas com a saúde, conforme descrito
em +Recolha e tratamento das suas informações pessoais, +Acesso da Abbo� a informações pessoais durante o
fornecimento de serviços aos seu profissional de saúde, +U�lização das suas informações pessoais pela Abbo�,
+Disposi�vos médicos e outros requisitos legais, +Inves�gação

(Necessário) Consen�mento para a transferência transfronteiriça e fornecimento de dados de saúde (dados sensíveis)
a terceiros, conforme descrito em +Armazenamento de dados, +Divulgação de informações pessoais por nós,
+Transferências transfronteiriças de informações pessoais

Pode contactar o seu profissional de saúde para re�rar o seu consen�mento em qualquer momento. Tenha em atenção que,
se re�rar o consen�mento, isto afetará a capacidade do seu médico de monitorizar o seu disposi�vo remotamente e poderá
afetar o seu tratamento. Se re�rar o seu consen�mento, a Abbo� irá reter informações agregadas e desiden�ficadas e pode
necessitar de reter certas informações pessoais, conforme exigido por lei.

+Ucrânia

O seu consen�mento é necessário para que a Abbo� possa tratar as suas informações pessoais, exceto quando o fazemos no
âmbito de uma obrigação legal, conforme descrito em +Disposi�vos médicos e outros requisitos legais. Ao aceitar os termos
deste Aviso de Privacidade, considera-se que o u�lizador consen�u no tratamento das suas informações pessoais, conforme
aqui descrito. Se pretender eliminar os seus dados da Merlin.net, poderá fazê-lo contactando o seu profissional de saúde ou
clínica. Tenha em atenção que, caso peça ao seu profissional de saúde ou clínica para eliminar as suas informações da
Merlin.net, reteremos informações agregadas e desiden�ficadas e talvez precisemos de reter determinadas informações
pessoais, conforme exigido por lei.
 

FIM DO AVISO DE PRIVACIDADE – ESTE AVISO DE PRIVACIDADE TEM A FINALIDADE DE COMUNICAR AO
UTILIZADOR COMO OS SEUS DADOS PESSOAIS SÃO UTILIZADOS E TRATADOS PELA ABBOTT. NÃO É UM CONTRATO
E NÃO FAZ PARTE DO CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL SEGUINTE.

 

myMerlinTM

CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL

Data da versão: abril de 2021

Tenha em atenção que os �tulos deste Contrato são apenas para sua conveniência e não limitam, definem nem explicam
completamente cada secção.

1. Introdução



2. Termos essenciais deste contrato

3. As suas informações pessoais

4. Informações sobre a Aplicação e a Rede de Tratamento do Paciente Merlin.net™ ("PCN Merlin.net™")

5. Registo na Aplicação

6. Nenhum aconselhamento médico

7. U�lização de produtos de terceiros

8. Direitos de propriedade

9. Concessão e âmbito da licença

10. Restrições da licença

11. Restrições de u�lização aceitável

12. Requisitos de compa�bilidade com disposi�vos móveis

13. Atualizações da Aplicação

14. Reconhecimentos

15. Eliminação da conta da Aplicação

16. Alterações neste contrato

17. Assistência para a Aplicação

18. Dados de análise de falhas

19. Acordo rela�vo aos dados transmi�dos

20. Rescisão

21. Limitação de garan�as

22. Informações importantes sobre os limites da nossa responsabilidade

23. Indemnização

24. Controlos de exportação

25. Avisos

26. Transferência de direitos

27. Forças de intervenção

28. Renúncia

29. Cláusulas independentes

30. Lei aplicável

31. Contrato integral

32. Termos relacionados com a Apple se u�lizar a versão da Aplicação para iOS

33. Termos legais adicionais

34. Clicar no botão "Aceitar"

1. Introdução

Leia este Contrato de Licença de U�lizador Final (o "Contrato") com cuidado antes de o aceitar e instalar a aplicação móvel
myMerlinTM(a "Aplicação").  A Aplicação liga-se a e transmite dados do seu monitor cardíaco inserível ("ICM") para a Rede de
Tratamento do Paciente Merlin.net™ (os "Serviços"). Os dados transmi�dos através da Aplicação serão transferidos e
armazenados nos EUA.

Antes de poder u�lizar a Aplicação, ser-lhe-á pedido que aceite este Contrato. AO CLICAR NO BOTÃO "ACEITAR" ABAIXO, O
UTILIZADOR CONCORDA COM ESTE CONTRATO.  CASO NÃO ESTEJA DE ACORDO COM O PRESENTE CONTRATO, NÃO LHE
CONCEDEREMOS A LICENÇA DA APLICAÇÃO, PELO QUE NÃO DEVERÁ UTILIZAR (NEM TENTAR UTILIZAR) A APLICAÇÃO.

AO ACEITAR ESTE CONTRATO E UTILIZAR A APLICAÇÃO, O UTILIZADOR AFIRMA QUE É MAIOR DE IDADE E PODE CELEBRAR
ESTE CONTRATO E QUE CONCORDA EM NOME PRÓPRIO OU EM NOME DE OUTRO INDIVÍDUO EM NOME DO QUAL TEM
AUTORIDADE EFETIVA PARA VINCULAR JURIDICAMENTE ESSE INDIVÍDUO A ESTE CONTRATO. OS PAIS OU TUTORES LEGAIS
DEVEM LER ESTE CONTRATO SE A APLICAÇÃO SE DESTINAR A SER UTILIZADA POR CRIANÇAS AO SEU CUIDADO.



SE O UTILIZADOR SE TRATAR DE UM INDIVÍDUO QUE ESTEJA A INSTALAR, UTILIZAR OU ACEDER À APLICAÇÃO EM NOME DE,
OU PARA BENEFÍCIO DE, QUALQUER CORPORAÇÃO, PARCERIA OU OUTRA ENTIDADE COM A QUAL ESTÁ ASSOCIADO (UMA
"ORGANIZAÇÃO"), O UTILIZADOR CONCORDA COM ESTE CONTRATO EM NOME PRÓPRIO E EM NOME DESSA ORGANIZAÇÃO,
E DECLARA E GARANTE QUE TEM A AUTORIDADE LEGAL PARA VINCULAR ESSA ORGANIZAÇÃO A ESTE CONTRATO. 

As referências a "si", "seu" ou "u�lizador" neste Contrato incluem o indivíduo que u�liza a Aplicação e (quando aplicável)
qualquer organização desse �po. 

LEIA TAMBÉM (A) AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE NAS SECÇÕES 6, 7 E 22 E (B) AS LIMITAÇÕES DA
GARANTIA NA SECÇÃO 21. ESTAS SECÇÕES LIMITAM OS SEUS RECURSOS E A NOSSA RESPONSABILIDADE.

Este Contrato cons�tui um vínculo legal entre o U�lizador e a Abbo� rela�vamente à u�lização, por parte do U�lizador, da
Aplicação. Este Contrato abrange:

A sua instalação e u�lização da Aplicação (incluindo qualquer atualização, correções de erros ou versões
modificadas) num disposi�vo móvel e

Quaisquer manuais, instruções, descrições, especificações ou outros materiais, em cópia impressa ou em formato
eletrónico, fornecidos pela Abbo� (a "Documentação") que descrevam a u�lização da Aplicação ou estejam
relacionados com a mesma.

Ao aceitar e u�lizar a Aplicação num Disposi�vo Móvel, o U�lizador concorda que (a) a sua u�lização está relacionada com
a avaliação e/ou uso clínico da Aplicação com o seu ICM e (b) se u�lizar a Aplicação para fins clínicos, o seu profissional de
saúde lhe receitou o ICM. A Aplicação foi desenhada exclusivamente para u�lização com ICMs da Abbo�.

Os Dados acessíveis na Aplicação ou através da mesma podem conter imprecisões técnicas ou erros �pográficos. A Aplicação
pode ser alterada ou atualizada sem no�ficação prévia. Poderemos modificar o presente Contrato a qualquer momento e o
U�lizador será no�ficado durante uma u�lização subsequente da Aplicação. O U�lizador terá a oportunidade de aceitar
quaisquer alterações.

2. Termos essenciais deste contrato

Os termos essenciais que se seguem têm, neste Contrato, os significados abaixo indicados:

Aplicação A aplicação móvel myMerlinTM recebe e transmite periodicamente dados do seu ICM ou o U�lizador pode enviar
manualmente uma transmissão do seu ICM para o sistema de monitorização remota da Rede de Tratamento do Paciente
Merlin.net™. 

Dados. Os seus dados pessoais, incluindo dados de saúde e quaisquer outras informações disponíveis através da Aplicação ou
nela residentes, incluindo informações que o U�lizador introduza na Aplicação, certas informações acerca do seu ICM ou
recolhidas pelo mesmo, apresentadas ou transmi�das através da Aplicação, e determinadas informações acerca do seu
Disposi�vo Móvel.

Disposi�vo móvel. Um smartphone ou disposi�vo portá�l, seja um disposi�vo de propriedade pessoal ou disponibilizado ao
U�lizador pela sua clínica e/ou profissional de saúde ou por ou em nome da Abbo�, u�lizado para instalar e u�lizar a
Aplicação (por exemplo, um disposi�vo digital móvel Apple‡ iPhone‡ ou um disposi�vo digital móvel Samsung Galaxy‡ ).

U�lizador, si, seu e/ou sua. Qualquer u�lizador individual da Aplicação com um ICM da Abbo�.

Nós, nos, nosso e/ou Abbo�. Pacese�er, Inc., uma subsidiária integral da Abbo� Laboratories. "Nós", "nos" e "nosso"
também se pode referir a Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC e empresas afiliadas da Abbo�, incluindo a sua empresa
afiliada local da Abbo� e os centros do serviço de assistência técnica da PCN Merlin.net™ na medida em que ajudem a
executar os Serviços. A definição de "nós e nossa" não deve ser interpretada como incluindo a afiliada local da Abbo� ou
quaisquer outras afiliadas da Abbo� como parte ou partes deste Contrato. 

Quaisquer palavras a seguir aos termos "incluindo", "inclui/em", "em par�cular", "por exemplo" ou qualquer expressão
similar serão interpretadas como sendo apenas ilustra�vas e não limitarão a generalidade das palavras gerais relacionadas.

3. As suas informações pessoais



A UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO E DOS SERVIÇOS TAMBÉM ESTÁ SUJEITA AO AVISO DE PRIVACIDADE DA APLICAÇÃO, O QUAL
EXPLICA COMO TRATAMOS AS SUAS INFORMAÇÕES PESSOAIS, INCLUINDO INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM A SAÚDE QUE
O UTILIZADOR NOS FORNECE ATRAVÉS DO SUA UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO.

Para os u�lizadores residentes no Espaço Económico Europeu ("EEE"), Reino Unido, México e Suíça: A sua clínica e/ou
profissional de saúde são os responsáveis pelo tratamento das suas informações pessoais, incluindo dados relacionados com
a saúde, transmi�dos através da Aplicação e dos Serviços. Deverá consultar a sua clínica e/ou profissional de saúde quanto à
polí�ca de privacidade dos mesmos, bem como dirigir-lhes quaisquer dúvidas acerca do tratamento das suas informações
pessoais. O U�lizador poderá encontrar informações sobre como a Abbo� trata os seus Dados no nosso Aviso de Privacidade
para a Aplicação.

A Abbo� também é o responsável pelo tratamento das suas informações pessoais, incluindo dados relacionados com a saúde,
para fins de tratamento especificados e limitados, conforme descrito no nosso Aviso de Privacidade para a Aplicação. O seu
consen�mento explícito é solicitado através da Aplicação e cons�tui a base legal para a Abbo� ser capaz de desiden�ficar,
pseudonimizar, agregar e/ou anonimizar as suas informações pessoais para realizar a análise de dados. Nos casos em que
tenha sido solicitado o consen�mento do U�lizador para o tratamento das suas informações pessoais, o U�lizador pode
re�rar o consen�mento a qualquer momento entrando em contacto connosco. Qualquer re�rada do consen�mento não
afetará a legalidade do tratamento com base no seu consen�mento antes da re�rada. Tenha também em atenção que,
quando o U�lizador re�ra o consen�mento, a Abbo� apenas interromperá o tratamento das suas informações pessoais
relacionadas com a re�rada do consen�mento. A Abbo� con�nuará a tratar informações pessoais quando es�ver sob uma
obrigação contratual ou outra obrigação legal nesse sen�do, por exemplo, para cumprir o quadro regulamentar para
disposi�vos médicos no EEE, Reino Unido, Suíça ou noutra jurisdição aplicável.

4. Informações sobre a Aplicação e a PCN Merlin.net™

A Abbo� é o fabricante do seu ICM. A Abbo� desenvolveu a Aplicação e detém as autorizações e/ou registos relevantes para
a mesma, quando exigido pelas leis aplicáveis.

A Aplicação permite a transmissão rápida e automa�zada de informações recolhidas do seu ICM e carregadas através da
Aplicação para uma base de dados privada e segura. Através da PCN Merlin.net™, o seu profissional de saúde pode ver
quando seu coração começa a bater de forma diferente. O u�lizador também pode capturar os seus próprios sintomas,
u�lizando a Aplicação, quando algo não parece estar bem, como por exemplo sen�r-se tonto ou a desmaiar, se �ver falta de
ar ou se sen�r que o seu coração está com palpitações ou a bater muito depressa. A Aplicação envia automa�camente os
dados do seu ritmo cardíaco para a sua clínica, com base nas definições definidas pelo seu profissional de saúde. A Aplicação
irá ajudar o seu profissional de saúde a monitorizar o seu ritmo cardíaco e sintomas e a modificar seu o tratamento, sem ser
necessário que o U�lizador visite pessoalmente uma clínica com a mesma frequência.  Deve manter o seu disposi�vo móvel

ligado à rede Wi-Fi ou ao dados móveis/telemóvel e garan�r que a tecnologia sem fios Bluetooth®
[1]

 é man�da "LIGADA"
para que o seu ICM e a Aplicação sejam emparelhados e comuniquem, e deve u�lizar a Aplicação de modo a que o seu
ritmo cardíaco possa ser monitorizado remotamente pelo seu profissional de saúde.

 

5. Registo na Aplicação

Para efetuar o registo, é necessário introduzir algumas informações pessoais na Aplicação, incluindo a data de nascimento e o
número de série do ICM através do ecrã da Aplicação, e informações do perfil do paciente na PCN Merlin.net™, em par�cular,
o seu endereço de e-mail e número de telefone ("Informações de registo"). Para qualquer emparelhamento posterior da
Aplicação com o seu ICM, por exemplo, se comprar um novo smartphone, pode ser necessário obter um código de
autorização e emparelhar a Aplicação com o seu ICM para u�lizar a Aplicação. O U�lizador concorda em fornecer informações
precisas e completas ao registar-se connosco. O U�lizador reconhece e concorda que a Aplicação foi desenhada e concebida
para uso pessoal e individual. O U�lizador deve no�ficar-nos imediatamente se tomar conhecimento de um incidente ou
violação de segurança que afete a sua conta da Aplicação, incluindo quando acreditar que as suas informações de registo
podem ter sido comprome�das.

6. Nenhum aconselhamento médico

NEM A APLICAÇÃO, NEM OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DA MESMA, SÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DO PACIENTE. OS
UTILIZADORES DEVEM ESTAR CIENTES DE QUE A APLICAÇÃO É UM SERVIÇO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES PARA PERMITIR
A MONITORIZAÇÃO DO SEU ICM PELO SEU PROFISSIONAL DE SAÚDE. A APLICAÇÃO NÃO SE DESTINA A SUBSTITUIR O
ACONSELHAMENTO MÉDICO PROFISSIONAL E A ABBOTT NÃO É UM PRESTADOR OU FORNECEDOR DE QUALQUER SERVIÇO



DE SAÚDE ATRAVÉS DA APLICAÇÃO. OS INDIVÍDUOS DEVEM SEMPRE CONSULTAR OS SEUS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
QUALIFICADOS COM QUALQUER QUESTÃO QUE POSSAM TER RELATIVAMENTE A UMA CONDIÇÃO MÉDICA, INCLUINDO
QUAISQUER PERGUNTAS OU PREOCUPAÇÕES SOBRE UMA CONDIÇÃO CARDÍACA. O UTILIZADOR NUNCA DEVE DISPENSAR
O ACONSELHAMENTO MÉDICO PROFISSIONAL NEM ATRASAR A PROCURA DO MESMO EM FUNÇÃO DOS DADOS OU DE
QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO TRANSMITIDOS PELA APLICAÇÃO OU NELA CONTIDOS. O U�lizador deve seguir as
orientações usuais definidas pelo seu profissional de saúde quando as suas leituras forem irregulares ou se ocorrerem outras
alterações na sua condição médica relacionadas com o seu coração ou outras. 

NÃO FORNECEMOS ACONSELHAMENTO OU CUIDADOS MÉDICOS AOS UTILIZADORES. O UTILIZADOR DEVERÁ CONTACTAR
O SEU PROFISSIONAL DE SAÚDE OU OS SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA LOCAIS SE SUSPEITAR DA EXISTÊNCIA DE UMA
EMERGÊNCIA MÉDICA. A ABBOTT NÃO É RESPONSÁVEL POR NOTIFICAR O PROFISSIONAL DE SAÚDE DE UM INDIVÍDUO
ACERCA DE QUAISQUER ALTERAÇÕES NAS SUAS LEITURAS.  O nosso pessoal do serviço de assistência técnica não é
qualificado nem está autorizado a falar sobre a substância, o significado ou as possíveis consequências de quaisquer Dados
acessíveis ou transmi�dos através da Aplicação.

A Aplicação foi desenhada para ajudar indivíduos e os seus profissionais de saúde a melhor gerir o ritmo cardíaco de um
paciente através de informação, análise e comunicação. O U�lizador e o seu profissional de saúde são os únicos responsáveis
por comunicar os seus Dados, fornecer feedback, discu�r e recomendar opções de teste e tratamento. A Abbo� não
recomenda nem endossa nenhum teste, produto, procedimento ou opinião específica. A SUA DECISÃO DE TOMAR UMA AÇÃO
COM BASE EM QUALQUER INFORMAÇÃO TRANSMITIDA OU ARMAZENADA NA APLICAÇÃO OU QUALQUER INFORMAÇÃO
RECEBIDA DE FUNCIONÁRIOS, AGENTES OU FORNECEDORES DA ABBOTT ESTÁ POR SUA CONTA E RESPONSABILIDADE.

PARA OS UTILIZADORES RESIDENTES NO EEE, REINO UNIDO E SUÍÇA:  AS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS AO UTILIZADOR
ATRAVÉS DA APLICAÇÃO NÃO CONSTITUEM UM REGISTO MÉDICO ELETRÓNICO. SE O UTILIZADOR CONSIDERAR NECESSÁRIO,
A SEU CRITÉRIO, ADICIONAR QUALQUER INFORMAÇÃO RECOLHIDA ATRAVÉS DA SUA APLICAÇÃO AO SEU REGISTO MÉDICO,
PODERÁ OBTER CÓPIAS DESSAS INFORMAÇÕES PARA ADICIONAR AO SEU REGISTO MÉDICO SOLICITANDO A IMPRESSÃO DAS
MESMAS.

7. U�lização de produtos de terceiros

Tenha em atenção de que terceiros podem oferecer serviços, so�ware e aplicações móveis não autorizados que podem alegar
ser compa�veis com a Aplicação e/ou o seu ICM, mas que não são autorizados pela Abbo� para esse uso. A ABBOTT NÃO
RECOMENDA UTILIZAR A APLICAÇÃO OU O SEU ICM COM PRODUTOS DE TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS. SE O FIZER, A
RESPONSABILIDADE É INTEIRAMENTE SUA. OS PRODUTOS DE TERCEIROS NÃO AUTORIZADOS ESTÃO FORA DO CONTROLO DA
ABBOTT; A ABBOTT NÃO É RESPONSÁVEL POR ESTES PRODUTOS, NÃO REIVINDICA A VALIDADE, EXATIDÃO, FIABILIDADE OU
ESTADO DE QUALQUER UM DESTES PRODUTOS, NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER RECLAMAÇÕES RELACIONADAS
COM OS MESMOS E NÃO SERÁ LEGALMENTE RESPONSÁVEL RELATIVAMENTE A QUALQUER SERVIÇO, SOFTWARE, APLICAÇÃO
OU OUTRO PRODUTO DE TERCEIROS NÃO AUTORIZADO.

 

8. Direitos de propriedade

O U�lizador reconhece e concorda que a Abbo�, as suas afiliadas, os seus fornecedores ou os seus licenciadores possuem ou
licenciam todos os direitos legais, �tulos e interesses de e para todos os aspetos da Aplicação, da Documentação e de
quaisquer partes melhoradas, atualizadas, modificadas, personalizadas ou adicionais, incluindo, entre outros, os gráficos, a
interface do u�lizador, os scripts e o so�ware u�lizados para implementar a Aplicação e qualquer so�ware ou documento
fornecido ao U�lizador como parte de e/ou em associação à Aplicação, incluindo os Direitos de Propriedade Intelectual que
existem nele, registados ou não, e em qualquer lugar do mundo em que possam exis�r. Para a finalidade deste Contrato,
"Direitos de Propriedade Intelectual" significa qualquer direito de autor, patente, segredo comercial, imagem comercial,
marca comercial, direitos de obtenção, fundo de comércio, direitos de design, tecnologia, arte, direitos de so�ware (incluindo
código fonte), base de dados e direitos ou formas semelhantes ou equivalentes de proteção que subsistem ou subsis�rão,
agora ou no futuro, em qualquer suporte agora conhecido ou futuramente inventado, em qualquer parte do mundo. O
U�lizador concorda em abster-se de qualquer ação que diminua estes direitos ou os coloque em questão.

O U�lizador também concorda que a Aplicação contém informações proprietárias e confidenciais (incluindo código de
so�ware) protegidas pelos Direitos de Propriedade Intelectual aplicáveis e outras leis, incluindo, entre outros, os direitos de
autor. O U�lizador concorda que não u�lizará estas informações ou materiais proprietários de modo algum, exceto conforme
expressamente permi�do por este Contrato. Nenhuma parte da Aplicação pode ser reproduzida de forma alguma ou por
qualquer meio, exceto conforme expressamente permi�do neste Contrato ou quando permi�do pela lei aplicável, e o



U�lizador não deve remover nenhuma iden�ficação do produto, avisos de direitos de autor ou restrições de propriedade. A
cópia não autorizada da Aplicação ou o não cumprimento das restrições deste Contrato (ou outra violação da licença aqui
concedida) resultará na rescisão automá�ca deste Contrato e o U�lizador concorda que esta ação cons�tuirá dano imediato e
irreparável à Abbo�, às suas afiliadas, e/ou aos seus licenciadores, para o qual quaisquer compensações monetárias seriam
uma solução inadequada e que medidas cautelares seriam uma solução apropriada para essa violação. Para os u�lizadores
residentes na Alemanha: o seu direito de provar que não ocorreu nenhum dano permanece inalterado pelo precedente.
Algumas das disposições anteriores podem ser ineficazes em certos países/estados/províncias/jurisdições, portanto os
reconhecimentos e termos acima podem não ser aplicáveis ao U�lizador na sua totalidade. Para os u�lizadores residentes na
Argélia: a cópia não autorizada da Aplicação ou o não cumprimento das restrições deste Contrato (ou outra violação da
licença aqui concedida) resultará na rescisão automá�ca deste Contrato após o termo do prazo de cinco dias de pré-aviso,
salvo se a violação for corrigida durante o período de cinco dias.

A estrutura, organização e código da Aplicação são segredos comerciais valiosos e informações confidenciais da Abbo�, das
suas afiliadas e/ou dos seus licenciadores. O U�lizador não deve remover nenhuma iden�ficação do produto, avisos de
direitos de autor ou restrições de propriedade da Aplicação. O U�lizador reconhece que não tem qualquer direito de aceder à
Aplicação na forma de código fonte.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ e Merlin.net™ e as marcas relacionadas, são marcas comerciais da Pacese�er, Inc. em
várias jurisdições (as "Marcas comerciais da Abbo�").  Todo e qualquer fundo de comércio derivado da u�lização das marcas
comerciais da Abbo�, nos termos deste Contrato, será válido apenas em bene�cio da Pacese�er, Inc. Outras marcas
comerciais de terceiros incluídas ou acessíveis durante a u�lização da Aplicação são marcas comerciais dos respe�vos
proprietários e todo o fundo de comércio associado a essas marcas registadas será concedido aos respe�vos proprietários da
marca registada. Nenhuma licença ou direito, expresso ou implícito, é concedido ao U�lizador em qualquer uma das marcas
registadas acima e o U�lizador concorda ainda que não deve remover, ocultar ou alterar nenhum aviso de propriedade
(incluindo avisos de marca comercial e direitos de autor) que possa ser afixado ou con�do na Aplicação ou na PCN
Merlin.net™. Nenhuma u�lização de qualquer marca comercial, nome comercial ou imagem comercial da Abbo� pode ser
feita sem a autorização prévia por escrito da Abbo�, exceto para iden�ficar o produto ou serviços da empresa. A Abbo�, as
suas afiliadas, os seus fornecedores e os seus licenciadores reservam todos os direitos não concedidos expressamente ao
U�lizador neste Contrato. 

Partes da Aplicação podem incluir material fornecido por terceiros nos quais subsistem os Direitos de Propriedade Intelectual.
Os licenciadores de tais materiais de terceiros mantêm todos os respe�vos direitos, �tulos e interesses em tais materiais de
terceiros e todas as suas cópias, incluindo, entre outros, todos e quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual. A u�lização
deste material de terceiros e os direitos associados são por este meio reconhecidos pelo U�lizador, exceto e somente na
medida em que a confirmação acima seja ineficaz em certos países/estados/províncias/jurisdições.

Não obstante qualquer coisa em contrário, a Abbo� não transfere ao U�lizador qualquer propriedade ou Direitos de
Propriedade Intelectual na Aplicação, na Documentação ou em qualquer outra tecnologia, informação ou material, e tal como
entre as partes, a Abbo�, as suas afiliadas e os seus licenciadores mantêm a propriedade exclusiva de todos os direitos, �tulos
e interesses de e para todos os aspetos da Aplicação, da Documentação e de todas as outras tecnologias, informações e
materiais, assim como toda e qualquer cópia ou modificação (independentemente de quem as faça e sempre que forem
feitas), incluindo, entre outros, todos os direitos de propriedade intelectual com relação a todo e qualquer um dos itens
acima.

9. Concessão e âmbito da licença

O U�lizador pode transferir a Aplicação para um Disposi�vo Móvel para ver, u�lizar e apresentar a Aplicação e o Serviços com
a finalidade única de avaliar o uso potencial e pessoal da Aplicação com o seu ICM. A Aplicação é licenciada, e não vendida, ao
U�lizador pela Abbo�. Em função da sua conformidade com este Contrato, e somente enquanto o U�lizador es�ver
autorizado pela Abbo� a u�lizar a Aplicação, por este meio permi�mos que o U�lizador, de forma limitada, não exclusiva,
revogável, transferível, não atribuível, não sublicenciável, instale e u�lize a aplicação num disposi�vo móvel apenas para seu
uso pessoal e não comercial (referido como a "Licença"). Se o U�lizador não cumprir qualquer um dos termos ou condições
deste Contrato, deverá interromper imediatamente a u�lização da Aplicação e remover (ou seja, desinstalar e eliminar) a
Aplicação do seu Disposi�vo Móvel.

A Licença aqui concedida não confere �tulo, direitos de propriedade, interesse ou Direitos de Propriedade Intelectual. O
U�lizador reconhece que não adquire nenhum �tulo, propriedade ou direitos de propriedade ou interesse na Aplicação, na
Documentação, em quaisquer Direitos de Propriedade Intelectual ou em qualquer outra tecnologia, informação ou material.
Qualquer fundo de comércio derivado do uso dos Direitos de Propriedade Intelectual, de acordo com os termos deste
Contrato, será válido apenas em bene�cio da Abbo�, de suas afiliadas e/ou de seus licenciadores.



OS DIREITOS NÃO EXPRESSAMENTE CONCEDIDOS AQUI SÃO RESERVADOS PELA ABBOTT, AS SUAS AFILIADAS, OS SEUS
FORNECEDORES E/OU OS SEUS LICENCIADORES, exceto apenas na medida em que o precedente seja ineficaz em certos
países/estados/províncias/jurisdições. O U�lizador concorda em u�lizar a Aplicação apenas conforme expressamente
permi�do aqui. Para os u�lizadores na Alemanha: o precedente não se aplica aos u�lizadores na Alemanha na medida
proibida pela lei de direitos de autor aplicável na Alemanha.

10. Restrições da licença

Exceto conforme expressamente definido neste Contrato ou conforme permi�do pela legislação local, o U�lizador aceita NÃO:

a. u�lizar a Aplicação em qualquer Disposi�vo Móvel que não possua, controle ou ao qual não tenha acesso legí�mo;

b. ligar a Aplicação a um ICM de qualquer terceiro sem o consen�mento desse terceiro;

c. copiar, reproduzir, republicar, carregar, publicar ou disponibilizar a Aplicação ou a Documentação, ou qualquer parte
das mesmas, de qualquer forma, na Internet ou de qualquer outra maneira para qualquer outra pessoa;

d. distribuir, vender, alugar, arrendar, sublicenciar, emprestar, traduzir, transferir, fundir, adaptar, modificar ou alterar a
Aplicação;

e. efetuar alterações ou modificações, no todo ou em parte, à Aplicação ou permi�r que a Aplicação ou qualquer parte
da mesma seja combinada ou venha a ser incorporada em quaisquer outros programas;

f. desmontar, descompilar, aplicar engenharia inversa, descodificar, criar trabalhos derivados ou de outra forma tentar
obter ou examinar o código fonte ou a documentação do design, com base no todo ou parte da Aplicação;

g. vender, alugar, arrendar, emprestar, atribuir, licenciar, sublicenciar, distribuir ou de outra forma transferir direitos para
a Aplicação ou Documentação, exceto conforme expressamente disposto neste Contrato. A Aplicação não pode ser
transferida para outro u�lizador final e deve ser desinstalada se o U�lizador transferir o Disposi�vo Móvel no qual a
Aplicação está instalada para outra pessoa. Os dados que o U�lizador armazenar na Aplicação ou transmi�r através da
Aplicação são específicos para o U�lizador. Se outro u�lizador final pretender u�lizar a Aplicação, esse u�lizador
deverá transferir a Aplicação diretamente para o respe�vo disposi�vo e criar uma nova conta;

h. remover, modificar ou ocultar qualquer iden�ficação do produto, restrições de propriedade, avisos de direitos de
autor, marca comercial, marca de serviço, slogans ou outros avisos que apareçam durante a u�lização da Aplicação;

i. fornecer ou de outra forma disponibilizar a Aplicação, no todo ou em parte (incluindo o objeto e código fonte), a
qualquer pessoa sem o nosso consen�mento prévio por escrito;

j. u�lizar a Aplicação para qualquer finalidade comercial, incluindo para tempo repar�do comercial ou de outra forma na
prestação de serviços a terceiros;

k. tentar contornar ou desa�var qualquer medida de segurança ou proteção de dados implementada por nós e não fazer
nada que possa afetar a segurança da Aplicação; nem

l. aceder, u�lizar ou copiar qualquer porção da Aplicação para desenvolver, promover, distribuir, vender ou apoiar, de
forma direta ou indireta, qualquer produto ou serviço concorrente da Aplicação.

11. Restrições de u�lização aceitável

Em associação à u�lização da Aplicação, o U�lizador deve:

1. manter qualquer código de a�vação e/ou sessão ou palavras-passe confidenciais e não divulgar os mesmos a qualquer
pessoa;

2. não u�lizar a Aplicação de forma ilegal ou ilícita, para qualquer fim ilegí�mo ou de qualquer forma inconsistente com
o presente Contrato, nem agir fraudulenta ou maliciosamente, por exemplo, ao piratear ou inserir código malicioso,
incluindo vírus ou dados prejudiciais, na Aplicação ou em qualquer sistema opera�vo;

3. não carregar, transferir, enviar por e-mail, transmi�r, armazenar ou disponibilizar Dados ou outras informações que
sejam ilegais, prejudiciais, ilícitos, censuráveis ou invasivos da privacidade de terceiros, incluindo em relação a
qualquer pessoa com menos de 18 anos, ou outra idade que a lei local defina como menor de idade, a menos que o
U�lizador seja um dos pais, tutor legal ou cuidador autorizado da criança;

4. não fingir ser outra pessoa, não prestar informações falsas sobre a sua iden�dade, a sua idade ou de algum modo
alegar fraudulentamente afiliação com qualquer pessoa, nem u�lize a Aplicação para estabelecer uma ligação a e
recolher Dados do ICM de outra pessoa. A Abbo� reserva o direito de rejeitar ou bloquear qualquer conta ou
endereço de e-mail que possa considerar-se uma representação falsa ou deturpação de sua iden�dade ou uma
apropriação indevida do nome ou iden�dade de outra pessoa, ou que tenha sido u�lizado para assumir o controlo
sem autorização dos Dados de outro u�lizador;



5. não infringir os nossos Direitos de Propriedade Intelectual ou de terceiros (incluindo o carregamento de qualquer
conteúdo para o qual não tenha o direito de efetuar o carregamento) nem divulgar qualquer informação confidencial
ou segredo comercial que viole um contrato de confidencialidade, emprego ou não divulgação;

6. não u�lizar a Aplicação de forma que possa danificar, desa�var, sobrecarregar, prejudicar ou comprometer os nossos
sistemas ou a nossa segurança ou interferir com outros u�lizadores;

7. u�lizar a Aplicação, incluindo os Dados transmi�dos, de uma forma que cumpra a legislação aplicável, incluindo no
que se refere a assédio ou outros atos ilícitos ou delitos, proteção de dados, privacidade e sigilo médico e

8. não recolher ou captar quaisquer informações ou dados a par�r da Aplicação ou dos nossos sistemas (excluindo os
Dados) ou tentar decifrar quaisquer transmissões para ou a par�r dos servidores que estejam a executar qualquer
serviço.

Se a sua u�lização da Aplicação ou outro comportamento ameaçar, intencionalmente ou não, a capacidade da Abbo� de
fornecer os Serviços, a Abbo� terá o direito de tomar todas as medidas razoáveis para proteger a Aplicação, o que pode
incluir a suspensão do seu acesso à Aplicação ou o encerramento da sua conta da Aplicação.   

12. Requisitos de compa�bilidade com disposi�vos móveis

A Aplicação requer a u�lização de um Disposi�vo Móvel com:

um sistema opera�vo Apple‡ iOS‡ v13.0 ou posterior ou um sistema opera�vo Google‡ Android‡ v9.0 ou posterior;

acesso à Internet (rede móvel, Wi-Fi);

tecnologia sem fios Bluetooth®1 4.0 ou superior (também conhecida como tecnologia sem fios Bluetooth®1 de baixa
energia).

A u�lização da Aplicação requer que o U�lizador a�ve determinadas funcionalidades num disposi�vo móvel, incluindo:

Dados em segundo plano para a aplicação

"Permissão de localização em todos os momentos" a�vada (apenas para Android)

Permi�r "No�ficações"

Também recomendamos que a�ve as atualizações automá�cas da Aplicação ou a aceitação de atualizações

Para obter uma lista completa de recomendações sobre a funcionalidade do Disposi�vo Móvel e a u�lização da
Aplicação, consulte as Definições da Aplicação.

13. Atualizações da Aplicação

Periodicamente, poderão ser disponibilizadas atualizações da Aplicação através do fornecedor da loja de aplicações.
Dependendo da atualização, poderá não conseguir u�lizar a Aplicação enquanto não transferir a versão mais recente da
mesma e aceitar quaisquer novos termos aplicáveis. Para u�lizar uma versão da Aplicação iden�ficada como uma atualização
pela Abbo�, o U�lizador deve primeiro ter licença para u�lizar a Aplicação original que foi iden�ficada pela Abbo� como
elegível para a atualização. Após a atualização, o U�lizador não poderá con�nuar a u�lizar a versão da Aplicação que serviu de
base para a sua elegibilidade para a atualização e o so�ware atualizado será considerado a Aplicação licenciada nos termos
deste documento; considerando que o precedente não se aplica aos u�lizadores na Alemanha, na medida proibida pelas
leis de direitos de autor aplicáveis na Alemanha. Este Contrato aplica-se a todas e quaisquer atualizações ou suplementos
para cada versão da Aplicação, a menos que a Abbo� forneça outros termos juntamente com a atualização ou complemento.
Em caso de conflito entre este Contrato e outros termos fornecidos com relação a atualizações ou complementos, esses
outros termos prevalecem. Esta secção 13 não exige que a Abbo� forneça novas funções ou funcionalidades, cujo preço seja
definido separadamente pela Abbo�, ou quaisquer produtos futuros. 

14. Reconhecimentos

a. O presente Contrato aplica-se à Aplicação, incluindo eventuais atualizações à mesma, salvo se estas �verem termos
separados, caso em que se aplicarão esses termos.

b. Caso transfira a Aplicação a par�r de uma loja de aplicações, o U�lizador declara que é proprietário do Disposi�vo
Móvel que está a u�lizar para aceder à Aplicação e transferir uma cópia da mesma ou que obteve permissão dos
proprietários desse disposi�vo. O U�lizador e os proprietários dos disposi�vos poderão ter de pagar aos respe�vos
fornecedores de serviços pelo acesso à Internet ou pela u�lização de dados no Disposi�vo Móvel. De acordo com este



Contrato, o U�lizador aceita a responsabilidade pela u�lização, bem como todas as despesas, taxas ou impostos
relacionados com a u�lização da Aplicação ou com qualquer Disposi�vo Móvel, quer seja ou não o seu proprietário.

c. O U�lizador deve transferir e instalar, no seu Disposi�vo Móvel, a versão mais recente da Aplicação que esteja
disponível.

d. O U�lizador é responsável por obter, manter e pagar por todo o hardware e todas as telecomunicações e outros
suprimentos ou serviços não fornecidos pela Abbo� que sejam necessários para receber, aceder a ou u�lizar a
Aplicação.

e. Caso a sua clínica ou o seu profissional de saúde lhe tenha fornecido um Disposi�vo Móvel que contenha a Aplicação,
o U�lizador reconhece e concorda que o Disposi�vo Móvel permanece propriedade da Abbo� e que não pode efetuar
qualquer tenta�va para modificar, melhorar ou alterar o Disposi�vo Móvel.

f. Ao u�lizar a Aplicação, o U�lizador reconhece e aceita que as transmissões através da Internet, incluindo transmissões
de Dados, nunca são totalmente privadas ou seguras. O U�lizador entende que as transmissões através da Internet
poderão ser lidas ou interceptadas por terceiros, ainda que exista um aviso especial de que uma determinada
transmissão está encriptada.

g. O U�lizador reconhece que a Aplicação ou qualquer funcionalidade ou parte da mesma pode não estar disponível em
todos os idiomas ou em todos os países e a Abbo� não declara que a Aplicação, ou qualquer funcionalidade ou parte
da mesma, seja apropriada ou esteja disponível para uso em qualquer local específico.

15. Eliminação da conta da Aplicação

O U�lizador pode eliminar (ou seja, desinstalar) a Aplicação em qualquer momento. Tenha em atenção que o seu profissional
de saúde terá configurado uma conta própria na PCN Merlin.net™ para criar um perfil de paciente específico para o U�lizador
e que a eliminação da Aplicação pode não ter qualquer efeito na conta ou perfil de paciente criado pelo seu profissional de
saúde. A Abbo� não se responsabiliza por reter, armazenar ou criar cópias de segurança das informações na Aplicação. O
U�lizador é o único responsável por reter, manter, armazenar e criar cópias de segurança (eletronicamente e/ou com cópias
impressas) de qualquer informação que pretenda preservar. A Abbo� não é responsável pelo acesso, uso ou alteração não
autorizados das suas informações. Se enviar por e-mail, criar uma cópia de segurança, ou capturar uma imagem das suas
informações na Aplicação, ou de outro modo par�lhar as suas informações pessoais ou relatórios com terceiros, essas
informações poderão não estar encriptadas e a Abbo� não poderá gerir a privacidade ou a segurança dessas informações. O
U�lizador deve tomar os passos que considerar adequados para proteger a segurança dessas informações. Salvo disposição
em contrário na lei, o U�lizador concorda que a sua conta da Aplicação não é transferível e que quaisquer direitos de ter a
Aplicação ou qualquer informação armazenada na Aplicação terminarão após a sua morte.

Se, além de eliminar a Aplicação, pretender re�rar o seu consen�mento para o tratamento das suas informações pessoais
pela Abbo�, siga as instruções na secção 3 deste Contrato.

16. Alterações neste contrato

Poderemos alterar este Contrato periodicamente e no�ficar o U�lizador sobre estas alterações através de qualquer meio
razoável, incluindo a apresentação de um Contrato revisto no ecrã numa u�lização subsequente da Aplicação e exigindo a
leitura, consen�mento explícito e acordo por parte do U�lizador com os novos termos antes de poder con�nuar a u�lizar a
Aplicação. Se aceitar, estes termos entrarão em vigor imediatamente, mas não se aplicarão a nenhuma disputa entre o
U�lizador e a Abbo� que surgir antes da data em que publicámos o Contrato revisto e que incorpora estas alterações, ou de
outra forma o no�ficámos sobre tais alterações. No caso de o U�lizador se recusar a aceitar essas alterações, teremos o
direito de rescindir este Contrato e a sua u�lização da Aplicação. O U�lizador concorda que a Abbo� não se responsabiliza
perante o U�lizador ou qualquer terceiro por qualquer modificação ou cessação da Aplicação.

Para os u�lizadores residentes na Alemanha: o U�lizador será no�ficado sobre quaisquer alterações neste Contrato quando
iniciar a Aplicação. As alterações serão consideradas aceites pelo U�lizador, a não ser que informe a Abbo� por escrito ou
u�lizando um meio eletrónico acordado pela Abbo�. Chamaremos a sua atenção para este facto quando as alterações forem
anunciadas. Se o U�lizador decidir opor-se a qualquer alteração, deverá fazê-lo dentro de seis (6) semanas após a receção do
anúncio da alteração. 

Para os u�lizadores residentes no EEE, Reino Unido e Suíça: o U�lizador será no�ficado sobre quaisquer alterações neste
Contrato ao iniciar sessão na Aplicação. As alterações serão consideradas aceites pelo U�lizador, a não ser que informe a
Abbo� por escrito ou u�lizando um meio eletrónico acordado pela Abbo�. A Abbo� chamará a sua atenção para este facto
quando as alterações forem anunciadas. Se o U�lizador decidir opor-se a qualquer alteração, deverá fazê-lo dentro de seis (6)
semanas após a receção do anúncio da alteração. Em caso de objeção, a Abbo� pode encerrar a conta da Aplicação após um



aviso prévio de quatro (4) semanas. Caso contrário, esta secção 16 não se aplica a u�lizadores localizados no EEE, Reino Unido
e Suíça.

Para os u�lizadores residentes na Argélia: Qualquer alteração referida na presente Secção 16 relacionada com os elementos
essenciais do Contrato ou as caracterís�cas dos Serviços apenas produzirá efeitos depois de o U�lizador ter sido no�ficado da
alteração com cinco dias de antecedência e de ter aceite essa alteração durante este período de aviso.

17. Assistência para a Aplicação

Está disponível um serviço de assistência técnica gratuita e os nossos agentes entrarão em contacto consigo após o implante
para fornecer serviços relacionados com a Aplicação, incluindo instruções sobre a u�lização, emparelhamento da Aplicação
com o Disposi�vo Móvel e resolução de problemas básicos do Aplicação e Disposi�vo Móvel. Também pode contactar
diretamente os nossos serviços de apoio ao cliente se necessitar do serviço de assistência técnica com a Aplicação. 

Todos os dados, comentários ou materiais que o U�lizador fornecer para receber assistência rela�vamente à Aplicação,
incluindo dados de feedback, tais como perguntas, comentários, sugestões ou outros ("Comentários"), serão considerados
não confidenciais e não proprietários. A Abbo� não terá nenhuma obrigação de qualquer �po com relação a este Feedback e
estará livre para reproduzir, u�lizar, divulgar, exibir, apresentar, transferir, criar trabalhos derivados e distribuir o Feedback
para outras pessoas sem limitação, exceto informações pessoais, incluindo dados relacionados com a saúde, que possam ser
incluídos no Feedback, mas estão abrangidos pela secção 19 deste Contrato. Além disso, a Abbo� terá a liberdade de u�lizar
qualquer ideia, conceito, conhecimento ou técnica con�da em tal Feedback para qualquer finalidade, incluindo
desenvolvimento, fabrico e marke�ng de produtos que incorporem esse Feedback.

18. Dados de análise de falhas

A Abbo� comunica quando a Aplicação tem um erro crí�co ou apresenta determinados erros de so�ware, para que possamos
dar assistência e melhorar a Aplicação. Esses recursos de comunicação estão integrados no so�ware da Aplicação. Se a
Aplicação �ver um erro crí�co ou apresentar determinados erros de transmissão durante o uso normal, a Aplicação enviará
certas informações sobre o incidente à Abbo�. Algumas das informações que a Abbo� recebe para fins de resolução de
qualquer problema com a Aplicação podem incluir as suas informações pessoais ou podem ser potencialmente associadas às
suas informações pessoais. Na medida em que essas informações sejam recebidas, a Abbo� cumprirá sempre as leis
aplicáveis.

19. Acordo rela�vo aos dados transmi�dos

a. Não reivindicamos a propriedade dos Dados que o U�lizador transmite para os Serviços por meio da Aplicação. Ao
divulgar as suas informações pessoais à Abbo�, o U�lizador concede-nos uma licença não exclusiva, mundial e isenta
de direitos, para u�lizar, distribuir, reproduzir, modificar, adaptar, criar informações, publicar e traduzir esses dados
com o obje�vo de fornecer ao U�lizador os Serviços, incluindo para a finalidade de manter e melhorar a qualidade da
Aplicação e/ou dos Serviços.

b. O U�lizador concorda que este Contrato permite-nos criar, aceder a, reter e u�lizar para os nossos próprios propósitos
e com o obje�vo de divulgar para as nossas empresas afiliadas e inves�gadores terceiros, informações agregadas,
anonimizadas, pseudonimizadas ou desiden�ficadas, derivadas dos Serviços para os seguintes propósitos:

melhorar a qualidade, segurança e eficácia dos nossos disposi�vos e sistemas médicos e cardíacos e permi�r o
desenvolvimento de um tratamento inovador e eficaz de condições relacionadas com o coração, no interesse
da saúde pública;

conduzir inves�gação para entender como os nossos produtos e serviços são u�lizados, para medir o seu
desempenho e eficácia, melhorar produtos futuros e em associação com estudos de evidências do mundo real,
para fins esta�s�cos e para análise por nós mesmos ou pelas nossas empresas afiliadas e divulgar a
inves�gadores terceiros, en�dades ou profissionais de saúde ou autoridades de saúde pública;

avaliar o modo como a Aplicação e os Serviços são fornecidos e u�lizados e a respe�va eficácia (incluindo
informações demográficas, tais como geografia);

validar a funcionalidade e as atualizações da Aplicação e dos Serviços, incluindo monitorização e melhoria da
segurança da Aplicação e dos Serviços; e inves�gar, desenvolver e testar disposi�vos médicos, incluindo
funcionalidades novas e existentes, e testar e melhorar a Aplicação, os Serviços e disposi�vos médicos da
Abbo� no âmbito de desenvolvimento de produtos, análise de dados, fins esta�s�cos e de inves�gação.

20. Rescisão



Este Contrato entra em vigor com a sua aceitação do mesmo e permanece em vigor a menos que seja rescindido. O U�lizador
pode eliminar a Aplicação em qualquer momento, conforme descrito na secção 15 deste Contrato. Este Contrato será
rescindido imediatamente e sem aviso adicional no caso de o U�lizador violar e/ou não cumprir qualquer termo ou condição
deste Contrato. A Abbo� também pode rescindir ou suspender este Contrato em qualquer momento e sem aviso prévio, por
qualquer ou nenhum mo�vo. A Abbo� também pode rescindir ou suspender este Contrato se a Abbo� acreditar que o
U�lizador violou ou agiu de forma inconsistente com a letra ou o espírito deste Contrato. A Abbo� pode encerrar o seu
fornecimento de assistência rela�va à Aplicação se o U�lizador decidir descon�nuar a u�lização da Aplicação ou em qualquer
momento que a Aplicação, os Serviços e/ou o ICM deixarem de ser oferecidos.

Após qualquer rescisão ou suspensão deste Contrato:

a. o U�lizador deve interromper imediatamente todas as a�vidades autorizadas por este Contrato. O U�lizador deixará
de poder u�lizar a Aplicação, incluindo qualquer uso da Aplicação para acesso a Dados; considerando que o
precedente não se aplica aos u�lizadores na Alemanha, na medida proibida pelas leis de direitos de autor aplicáveis
na Alemanha;

b. A Abbo� pode, sem responsabilidade perante o U�lizador ou terceiros, suspender, desa�var ou encerrar
imediatamente o acesso do U�lizador à Aplicação, às Informações de Registo e a todos os materiais associados, sem a
obrigação de fornecer acesso subsequente a esses materiais;

c. o U�lizador deve interromper o uso, desinstalar e destruir todas as cópias da Aplicação e da Documentação e

d. todos os direitos concedidos ao U�lizador sob este Contrato, incluindo quaisquer licenças, cessarão.

Para os u�lizadores residentes na Argélia:  em caso de violação e/ou incumprimento de quaisquer termos ou condições do
presente Contrato, o U�lizador irá receber um pré-aviso de cinco dias para remediar a violação, exceto se tal violação for
impossível de remediar ou se o cumprimento da obrigação se tornar impossível devido à culpa ou recusa do U�lizador em
cumprir as suas obrigações. Se a Abbo� rescindir ou suspender o presente Contrato, o U�lizador irá receber um pré-aviso de
cinco dias antes da rescisão e será compensado por tal rescisão, em conformidade com a lei argelina obrigatória. A Abbo�
poderá rescindir ou suspender o presente contrato se considerar que o U�lizador violou ou agiu de forma incompa�vel com a
letra ou espírito do presente Contrato enviando ao U�lizador um pré-aviso de cinco dias da rescisão para remediar a violação,
exceto quando tal violação for impossível de remediar ou o cumprimento da obrigação se tornar impossível devido à culpa ou
recusa do U�lizador em cumprir as suas obrigações. A Abbo� pode interromper a sua prestação de assistência à Aplicação se
o u�lizador optar por deixar de u�lizar a Aplicação; ou, a qualquer momento, se a Aplicação, os Serviços e/ou o ICM deixarem
de ser oferecidos, o U�lizador irá receber um pré-aviso de cinco dias sobre a rescisão.

 

21. Limitação de garan�as

A Aplicação é fornecida para permi�r o envio de transmissões de Dados do seu ICM através do seu Disposi�vo Móvel para a
PCN Merlin.net™ para acesso pelo seu profissional de saúde. O UTILIZADOR RECONHECE E CONCORDA EXPRESSAMENTE QUE
A UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO É DA SUA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE E QUE TODO O RISCO RELATIVO À QUALIDADE,
DESEMPENHO, EXATIDÃO E ESFORÇO SATISFATÓRIOS DEPENDE DE SI. 

A Aplicação não se des�na a ser u�lizada num Disposi�vo Móvel que tenha sido alterado ou personalizado para remover,
subs�tuir ou contornar o kernel, configuração do sistema ou restrições de u�lização aprovados pelo fabricante ou que de
algum modo violem a garan�a do fabricante. A u�lização da Aplicação pode afetar adversamente a operação de outros
so�wares e disposi�vos. Qualquer conteúdo criado para ou incluído na Aplicação tem o obje�vo de fornecer informações
para permi�r a transmissão de Dados. A APLICAÇÃO NÃO SE DESTINA A SER UTILIZADA NA OU PARA A PRÁTICA DE MEDICINA
OU PARA A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS OU SERVIÇOS MÉDICOS, NEM SE DESTINA A FORNECER SERVIÇOS OU CUIDADOS
MÉDICOS INDIVIDUALIZADOS. 

ATÉ O MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A ABBOTT, AS SUAS AFILIADAS E OS SEUS FORNECEDORES TERCEIROS
FORNECEM A APLICAÇÃO E OS SERVIÇOS COMO SÃO E CONFORME DISPONÍVEIS COM TODAS AS FALHAS E DEFEITOS E SEM
QUALQUER OUTRA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, E PELO PRESENTE REJEITA TODAS AS OUTRAS GARANTIAS E
CONDIÇÕES, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE TÍTULOS E NÃO
INFRAÇÃO, QUAISQUER GARANTIAS, DEVERES OU CONDIÇÕES IMPLÍCITOS DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UMA
FINALIDADE E QUALIDADE ESPECÍFICAS E DE AUSÊNCIA DE VÍRUS. NENHUMA INFORMAÇÃO OU CONSELHO FORNECIDOS
PELA ABBOTT OU POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA ABBOTT VERBALMENTE OU POR ESCRITO CRIARÁ UMA
GARANTIA. A APLICAÇÃO NÃO DEVE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO DO CRITÉRIO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE, DA
SUPERVISÃO MÉDICA DIRETA OU DE UMA INTERVENÇÃO DE EMERGÊNCIA; OU PARA USO DE EMERGÊNCIA OU PARA
TRANSMISSÃO OU INDICAÇÃO DE QUALQUER ALARME EM TEMPO REAL OU DADOS CRÍTICOS EM TERMOS DE TEMPO.



TODOS OS DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO MÉDICO DO PACIENTE DEVEM SER REALIZADOS POR UM PROFISSIONAL DE
SAÚDE QUALIFICADO. NEM A ABBOTT, NEM QUALQUER UMA DAS SUAS EMPRESAS AFILIADAS, É RESPONSÁVEL POR
QUALQUER DIAGNÓSTICO, DECISÃO OU AVALIAÇÃO REALIZADOS POR UM UTILIZADOR OU QUALQUER LESÃO QUE UM
UTILIZADOR POSSA SOFRER EM RESULTADO DE QUALQUER DECISÃO COM BASE NO CONTEÚDO DA APLICAÇÃO E DA
DOCUMENTAÇÃO.

Embora u�lizemos salvaguardas comercialmente razoáveis para proteger Dados, tais como a encriptação dos mesmos quando
armazenados localmente na Aplicação ou quando são transferidos entre o ICM e a Aplicação através da tecnologia sem fios
Bluetooth®1, não garan�mos a privacidade, segurança, auten�cidade ou não corrupção de qualquer informação transmi�da
através de ou armazenada em qualquer sistema, Disposi�vo Móvel ou disposi�vo inteligente que contenha a Aplicação e
esteja ligado à Internet. A ABBOTT NÃO DECLARA NEM OFERECE GARANTIAS RELATIVAMENTE À EXATIDÃO,
INTEGRALIDADE, FIABILIDADE OU ATUALIDADE DE QUALQUER DADO FORNECIDO PELO UTILIZADOR OU TERCEIROS, OU
QUALQUER CONTEÚDO GERADO PELOS DADOS ARMAZENADOS NA APLICAÇÃO. EM PARTICULAR, A ABBOTT NÃO DECLARA
NEM OFERECE GARANTIAS QUE QUALQUER INFORMAÇÃO BASEADA NESTES DADOS ESTEJA EM CONFORMIDADE COM OS
REGULAMENTOS OFICIAIS QUE EXIGEM A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES. 

A Abbo�, as suas afiliadas e fornecedores terceiros NÃO garantem que as funções con�das na Aplicação atendam aos seus
requisitos ou que a sua operação seja ininterrupta ou isenta de erros ou que quaisquer erros sejam corrigidos. O so�ware, tal
como aquele u�lizado na Aplicação, está inerentemente sujeito a erros e a potencial incompa�bilidade com outro so�ware e
hardware de computador. O U�lizador não deve u�lizar a Aplicação para qualquer finalidade em que uma possível falha possa
causar danos ou lesões significa�vos a pessoas ou propriedades materiais ou imateriais. 

EM NENHUM CASO A ABBOTT FORNECE QUALQUER GARANTIA OU DECLARAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A QUALQUER
HARDWARE OU SOFTWARE DE TERCEIROS OU À EXATIDÃO DOS DADOS EXIBIDOS NA APLICAÇÃO, E A ABBOTT ISENTA-SE DE
QUALQUER RESPONSABILIDADE COM RESPEITO A QUALQUER FALHA NOS MESMOS. A ABBOTT ISENTA-SE DE TODA E
QUALQUER RESPONSABILIDADE QUE POSSA RESULTAR DE AÇÕES OU REIVINDICAÇÕES CONTRA A ABBOTT OU QUALQUER
UMA DAS SUAS AFILIADAS, AGENTES OU CESSIONÁRIOS OU OUTROS TERCEIROS, CONFORME SE TORNE APLICÁVEL AO
LONGO DESTE CONTRATO, EXCETO EM CASO DE FRAUDE OU NEGLIGÊNCIA GRAVE.

Alguns países/estados/províncias/jurisdições não permitem a exclusão de garan�as implícitas nem limitações na duração das
garan�as implícitas, pelo que as isenções de responsabilidade acima podem não ser aplicáveis ao U�lizador na sua totalidade.
Na medida em que a lei aplicável exigir que forneçamos garan�as, o U�lizador concorda que o âmbito e a duração de tal
garan�a devem ter a extensão mínima exigida de acordo com a lei aplicável.

Para os u�lizadores residentes na Alemanha e Suíça: além desta subsecção para u�lizadores na Alemanha e na Suíça, a
secção 21 não se aplica a u�lizadores na Alemanha e na Suíça. Em vez disso, a Aplicação e os Serviços são fornecidos "como
são" e "conforme disponíveis" aos u�lizadores na Alemanha e na Suíça. Enquanto procuramos evitar períodos de ina�vidade
extensos e impedimentos significa�vos à usabilidade da Aplicação e dos Serviços, na medida do possível, não garan�mos
acessibilidade e usabilidade sem erros e ininterruptas da Aplicação ou de qualquer uma das funções nela con�das. Os direitos
legais de garan�a do U�lizador permanecem inalterados pelo precedente.

Para os u�lizadores residentes no Reino Unido: nada nesta secção 21 afetará as garan�as estatutárias em relação à qualidade
sa�sfatória, adequação à finalidade ou exa�dão da descrição.

Para os u�lizadores residentes na Austrália: nada na secção 21 afeta os seus direitos em relação às garan�as dos
consumidores na Lei da Concorrência e do Consumidor de 2010 (Cth). Os nossos bens e serviços são fornecidos com garan�as
que não podem ser excluídas ao abrigo da lei australiana de defesa do consumidor. Em caso de falhas substanciais do serviço,
o U�lizador tem direito a:

a. cancelar o seu contrato de serviço connosco e

b. um reembolso pela parte não u�lizada ou uma compensação pelo seu valor reduzido.

O U�lizador também tem o direito de escolher um reembolso ou subs�tuição por falhas substanciais nos bens. Se uma falha
nos bens ou um serviço não corresponder a uma falha substancial, o U�lizador tem direito à re�ficação da falha num prazo
razoável. Se isso não for feito, o U�lizador tem direito a um reembolso pelos bens e a cancelar o contrato pelo serviço e obter
um reembolso por qualquer parte não u�lizada. O U�lizador também tem direito a ser compensado por qualquer outra perda
ou dano razoavelmente previsível decorrente de uma falha nos bens ou serviços.

Para os u�lizadores residentes na Argélia: nada nesta secção 21 limitará ou isentará a nossa responsabilidade de:



a. fornecer ao U�lizador uma garan�a para a Aplicação e os Serviços de acordo com o Ar�go 13 da lei N.º 09-03, de 25
de fevereiro de 2009 (com as respe�vas alterações), rela�va à proteção do consumidor e à repressão da fraude; ou

b. por quaisquer defeitos na Aplicação e Serviços que surjam no período de seis meses a par�r da data em que a
Aplicação e os Serviços foram disponibilizados pela primeira vez ao U�lizador, de acordo com o Decreto Execu�vo n.º
13-327 de 26 de setembro de 2013 que estabelece os termos e condições para a implementação da garan�a de bens e
serviços. 

22. Informações importantes sobre os limites da nossa responsabilidade

NA MÁXIMA EXTENSÃO SOB A LEI APLICÁVEL, EM NENHUM CASO A ABBOTT, AS SUAS AFILIADAS OU OS SEUS
FORNECEDORES TERCEIROS SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS MONETÁRIOS, INCLUINDO QUALQUER DANO ESPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRETO, CONSEQUENCIAL, EXEMPLAR OU PUNITIVO, EXCETO:

a. Para os u�lizadores residentes em Nova Jérsia: nada neste Contrato excluirá os danos que possam ser recuperados
por um consumidor ao abrigo da lei da Nova Jérsia, se aplicável, que podem incluir a Lei de Danos Puni�vos da Nova
Jérsia, Lei de Responsabilidade por Produtos da Nova Jérsia, Código Comercial Uniforme da Nova Jérsia e a Lei da
Fraude ao Consumidor da Nova Jérsia.

b. Para os u�lizadores residentes na Alemanha: A Abbo� não será responsável por qualquer violação culposa das
obrigações contratuais materiais (obrigações cardinais). As obrigações cardinais são obrigações contratuais que têm de
ser cumpridas para permi�r a devida execução do presente Contrato e às quais o U�lizador pode regularmente
recorrer. A responsabilidade da Abbo� ficará, de outra forma, limitada a negligência grosseira e má conduta
voluntária. No caso de qualquer responsabilidade por parte da Abbo� devido a uma violação por negligência ligeira
das obrigações cardinais ou má conduta ligeira por parte de simples agentes indiretos, a responsabilidade da Abbo�
estará limitada aos danos habitualmente previsíveis. Tal não afetará qualquer responsabilidade contratual obrigatória,
em par�cular a responsabilidade da Abbo� em relação a perda de vida, lesão corporal ou doença ou responsabilidade
relacionada com a Lei sobre Responsabilidade por Produtos da Alemanha. À exceção desta subsecção aplicável aos
u�lizadores na Alemanha, a secção 22 não se aplica aos u�lizadores residentes na Alemanha.

c. Para os u�lizadores residentes no Reino Unido e Suíça: nada neste Contrato exclui a nossa responsabilidade por
morte ou danos pessoais decorrentes de negligência ou deturpação fraudulenta relacionada com a Aplicação.

d. Para os u�lizadores residentes na Austrália: nada nas secções 21 e 22 afeta os seus direitos em relação às garan�as
dos consumidores na Lei da Concorrência e do Consumidor de 2010 (Cth). Independentemente de qualquer outra
disposição destes termos e condições, se a Lei da Concorrência e do Consumidor de 2010 (Cth) ou qualquer outra
legislação indicar que existe uma garan�a em relação a bens ou serviços fornecidos, e a nossa responsabilidade pela
violação dessa garan�a não possa ser excluída, embora possa ser limitada, a nossa responsabilidade por tal violação é
limitada a, no caso de um fornecimento de bens, subs�tuir os bens ou fornecer bens equivalentes ou reparar os bens,
ou, no caso da prestação de serviços, prestar os serviços novamente ou pagar o custo da nova prestação de serviços.

e. Para os u�lizadores residentes na Argélia: nada neste Contrato excluirá a nossa responsabilidade por danos
decorrentes de atos ilícitos (incluindo negligência) nem por danos decorrentes de fraude ou negligência grave da
Abbo�. Exceto nos casos de fraude ou negligência grave da Abbo�, apenas seremos responsáveis por perdas que
eram previsíveis no momento da celebração do Contrato.

A LIMITAÇÃO PRECEDENTE ESTENDE-SE A QUAISQUER DANOS POR PERDA DE LUCROS, POR PERDA DE DADOS OU OUTRAS
PERDAS IMATERIAIS, POR PERDA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELA APLICAÇÃO (INCLUINDO
INTERCETAÇÃO NÃO AUTORIZADA DESTAS INFORMAÇÕES POR TERCEIROS), POR INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIO, POR LESÕES
PESSOAIS, POR PERDA DE PRIVACIDADE DECORRENTE DE OU RELACIONADA COM O USO OU INCAPACIDADE DE USAR A
APLICAÇÃO OU SOFTWARE DE TERCEIROS E/OU HARDWARE DE TERCEIROS USADOS OU QUE PODEM SER USADOS COM A
APLICAÇÃO, POR PERDA DEVIDO A QUALQUER VÍRUS OU OUTROS MATERIAIS TECNOLOGICAMENTE NOCIVOS QUE POSSAM
INFETAR O SEU DISPOSITIVO DEVIDO À TRANSFERÊNCIA DA APLICAÇÃO OU QUALQUER APLICAÇÃO
MÓVEL/MATERIAL/WEBSITE LIGADO À MESMA OU DE ALGUM MODO ASSOCIADO COM QUALQUER DISPOSIÇÃO DESTE
CONTRATO, MESMO QUE A ABBOTT, AS SUAS AFILIADAS OU QUALQUER FORNECEDOR TERCEIRO TENHAM SIDO
INFORMADOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS E MESMO SE O RECURSO FALHAR NO SEU OBJETIVO ESSENCIAL.

AS LIMITAÇÕES PRECEDENTES SERÃO APLICÁVEIS INDEPENDENTEMENTE DE OS DANOS SURGIREM SOB CONTRATO,
LEGISLAÇÃO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE ESTRITA OU QUALQUER OUTRA TEORIA.

Excetuando as informações que o U�lizador par�lha com o seu profissional de saúde através da Aplicação, quando o
U�lizador decide par�lhar as suas informações pessoais, incluindo dados relacionados com a saúde, da Aplicação com
terceiros, incluindo aplicações de terceiros, o U�lizador reconhece e concorda que, no máximo permi�do por lei, nem a



Abbo� nem os seus parceiros de negócios são responsáveis pela decisão do U�lizador de par�lhar e/ou divulgar as suas
informações pessoais, incluindo dados relacionados com a saúde, e pelo presente o U�lizador liberta a Abbo� e os seus
parceiros de negócios de qualquer responsabilidade que possa surgir da recolha ou outro tratamento das suas informações
pessoais por parte de terceiros.

SEM LIMITAR O PRECEDENTE E NÃO OBSTANTE QUAISQUER PERDAS EM QUE POSSA INCORRER E ATÉ AO MÁXIMO
PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA ABBOTT, DAS SUAS AFILIADAS E DE QUALQUER UM DOS
SEUS FORNECEDORES SOB QUALQUER DISPOSIÇÃO, CONTIDA OU ASSOCIADA A ESTE CONTRATO, E OS SEUS RECURSOS PARA
TODO O ANTERIOR SERÃO LIMITADOS A:

a. A CORREÇÃO, REPARAÇÃO OU RETIFICAÇÃO DE QUALQUER FALHA NA APLICAÇÃO, MESMO QUE QUALQUER PERDA
TENHA SIDO PREVISÍVEL OU CONTEMPLADA PELAS PARTES, OU

b. QUANDO APLICÁVEL, O MAIOR VALOR PAGO REALMENTE PELO UTILIZADOR PELA APLICAÇÃO OU US $10,00.

Alguns outros países/estados/províncias/jurisdições podem proibir ou limitar a exclusão ou limitação de responsabilidade,
certas garan�as implícitas ou danos incidentais ou consequentes; somente na medida em que essa lei se aplique ao U�lizador,
algumas ou todas as isenções, limitações ou exclusões de responsabilidade acima podem não ser aplicáveis a si e poderá ter
certos direitos adicionais sob a lei aplicável.

23. Indemnização

Na extensão máxima permi�da pela lei aplicável, o U�lizador concorda em indemnizar, defender e isentar a Abbo�, as suas
afiliadas e os seus respe�vos oficiais, diretores, funcionários, agentes, sucessores, cessionários e licenciadores de e contra
toda e qualquer reivindicação, dano, demandas, responsabilidades, julgamento, prémios, perdas, custos e despesas (incluindo
com advogados e especialistas) feitas por terceiros devido a ou decorrentes de, ou relacionadas a (i) a u�lização, ou a�vidades
relacionadas com a u�lização, da Aplicação pelo U�lizador; e (ii) qualquer violação ou suposta violação deste Contrato ou leis,
regulamentos ou direitos de terceiros, incluindo qualquer violação de propriedade intelectual de terceiros pelo U�lizador ou
outras pessoas do seu agregado familiar ou organização, ou ligadas de outra forma à u�lização da Aplicação por parte do
u�lizador ou destas outras pessoas, incluindo atos negligentes, omissões e conduta dolosa. Para os u�lizadores residentes na
Alemanha:  O seu direito de provar que não ocorreu nenhum dano permanece inalterado pelo precedente. 

24. Controlos de exportação

A Aplicação está sujeita às restrições de controlo de exportação dos Estados Unidos, incluindo quaisquer embargos dos
Estados Unidos ou outras regras e regulamentos federais que restringem as exportações. Não disponibilizaremos
conscientemente a Aplicação ao U�lizador se o mesmo es�ver, e confirmar que não está, (a) localizado ou residente ou
naturalizado em qualquer país abrangido por um embargo ou sanção comercial do governo dos EUA (consulte
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx para obter mais informações sobre
sanções dos EUA); ou (b) em qualquer lista do governo dos EUA de u�lizadores finais restritos (por exemplo, incluindo a lista
de "Cidadãos Especialmente Designados" disponível em h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-
List/Pages/default.aspx).

25. Avisos

Os avisos decorrentes ou relacionados com o presente Contrato devem ser feitos por escrito e enviados por correio pré-pago
para Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, EUA. Se �vermos de contactar o U�lizador ou
de o avisar por escrito, fá-lo-emos por e-mail (nos casos em que o respe�vo endereço nos tenha sido previamente
comunicado) ou por correio pré-pago para a morada que o U�lizador nos �ver fornecido no seu pedido da Aplicação.

26. Forças interven�vas

Não seremos responsáveis por qualquer falha ou atraso na execução das nossas obrigações ao abrigo do presente Contrato
que sejam provocados por qualquer ato ou evento para além do nosso controlo razoável, incluindo falhas em redes de
telecomunicações públicas ou privadas ("Força Interven�va"). Se ocorrer uma Força Interven�va que afete o desempenho das
nossas obrigações ao abrigo deste Contrato: (i) as nossas obrigações ao abrigo deste Contrato serão suspensas e o período de
tempo para o desempenho das nossas obrigações será aumentado pela duração da Força de Intervenção; e (ii) tomaremos as
medidas razoáveis para encontrar uma solução através da qual as nossas obrigações ao abrigo deste Contrato possam ser
realizadas apesar da Força de Intervenção.

27. Transferência de direitos



Poderemos, sem o consen�mento prévio por escrito do U�lizador, atribuir, transferir, renovar, delegar ou subcontratar todo e
qualquer um dos nossos direitos e obrigações ao abrigo deste Contrato a outra organização, mas tal não afetará os direitos do
U�lizador nem as nossas obrigações ao abrigo do presente Contrato. O U�lizador só poderá transferir os seus direitos ou
obrigações ao abrigo do presente Contrato após o nosso consen�mento por escrito.

28. Renúncia

Se não conseguirmos insis�r em que o U�lizador cumpra qualquer uma das suas obrigações ao abrigo deste Contrato ou se
não exercermos os nossos direitos contra o U�lizador ou se nos atrasarmos a fazê-lo, tal não significa que renunciámos aos
nossos direitos contra o U�lizador nem que o mesmo não tem de cumprir essas obrigações. Se renunciarmos a uma falta por
parte do U�lizador, só o faremos por escrito e tal não significa que iremos automa�camente renunciar a qualquer falta futura
por parte do U�lizador.

29. Cláusulas Independentes

Cada uma das condições do presente Contrato funciona separadamente. Se um tribunal ou uma autoridade competente
decidir que uma dessas condições é nula, ilegal ou não aplicável, as restantes condições permanecerão plenamente em vigor.

30. Lei aplicável

Os termos deste Contrato são regidos e interpretados pelas leis do Estado de Illinois, Estados Unidos, independentemente da
escolha de disposições legais. No caso de qualquer conflito entre leis, regras e regulamentos de outros países e os dos Estados
Unidos, as leis, regras e regulamentos dos Estados Unidos deverão prevalecer na medida do possível. Não obstante o acima
exposto, em caso de tal infração ou ameaça de infração das obrigações do U�lizador com relação à confidencialidade ou
propriedade intelectual, teremos direito a uma isenção equita�va, incluindo uma ordem de restrição, uma injunção,
desempenho específico e qualquer outra medida que possa ser disponibilizada em qualquer tribunal de jurisdição
competente. O U�lizador concorda que este Contrato será totalmente executável no Estado de Illinois e concorda que a
jurisdição e o local são adequados nos tribunais estaduais e federais localizados no Estado de Illinois, Estados Unidos da
América, com relação a quaisquer procedimentos decorrentes de presente Contrato ou o relacionamento entre as partes. As
partes concordam que a Convenção das Nações Unidas sobre Contratos não rege este Contrato para a Venda Internacional de
Bens.

Para os u�lizadores residentes no EEE, Reino Unido e Suíça: à exceção desta secção aplicável aos u�lizadores no EEE, Reino
Unido e Suíça, a secção 30 do Contrato não se aplicará a u�lizadores no EEE, Reino Unido e Suíça, exceto no que diz respeito a
este Contrato não ser regido pela Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Bens. Para
esses u�lizadores, é aplicável a legislação aplicável do país de residência do U�lizador.

Para os u�lizadores residentes no EEE: a resolução alterna�va de li�gios é um processo em que um órgão independente
considera os factos de um li�gio e procura resolvê-lo, sem necessidade de ir a tribunal. Se o U�lizador não es�ver sa�sfeito
com a forma como lidamos com qualquer reclamação, poderá pretender entrar em contacto com a Plataforma de Resolução
de Li�gios em Linha da Comissão Europeia.

Para os u�lizadores residentes na Austrália: nada na secção 30exclui ou pretende excluir a aplicação da Lei da Concorrência e
do Consumidor de 2010 (Cth) quando relevante.

Para os u�lizadores residentes na Argélia:  estamos estabelecidos no Estado de Illinois. Por conseguinte, a lei que rege este
Contrato baseia-se na nossa ligação a essa jurisdição. Embora este Contrato esteja sujeito à jurisdição e foro dos tribunais
estaduais e federais do Estado do Illinois, nada no presente Contrato prejudicará a capacidade de uma parte de instaurar ou
defender processos em qualquer outro tribunal de jurisdição competente. 

31. Contrato integral

Este Contrato cons�tui o contrato integral entre o U�lizador e a Abbo� e subs�tui e ex�ngue todas as comunicações,
contratos, promessas, seguros, garan�as, declarações, propostas e entendimentos prévios ou contemporâneos entre nós,
sejam eles verbais ou escritos, relacionados com este assunto. O U�lizador e a Abbo� concordam que não teremos outra via
de recurso em relação a qualquer afirmação, declaração, seguro ou garan�a (quer tenham sido feitos de forma inocente ou
negligente) que não estejam previstos no presente Contrato. Cada uma das partes concorda que não terá o direito de
reclamar por qualquer declaração inocente ou errada com base numa afirmação con�da neste Contrato. No caso de um
conflito entre as versões em inglês e outras que não sejam em inglês deste Contrato, a versão em inglês prevalecerá. As
secções 5, 15, 19, 21, 22, 23 e 30 a 34 sobreviverão à rescisão deste Contrato.



32. Termos relacionados com a Apple se u�lizar a versão da Aplicação para iOS

Além dos outros termos e condições deste Contrato, e não obstante qualquer disposição em contrário neste Contrato, esta
provisão adicional é aplicável ao uso da Aplicação compa�vel com o sistema opera�vo iOS da Apple Inc. ("Apple") pelo
U�lizador. A Apple não é uma das partes deste Contrato e não é proprietária da Aplicação, nem é responsável pela mesma. A
Apple não fornece nenhuma garan�a sobre a Aplicação, exceto, se aplicável, o reembolso do preço de compra. A Apple não se
responsabiliza pela manutenção ou outros serviços de assistência da Aplicação e não se responsabiliza por quaisquer outras
reivindicações, perdas, responsabilidades, danos, custos ou despesas em relação à Aplicação, incluindo reivindicações de
responsabilidade de produtos de terceiros, reivindicações de que a Aplicação não está em conformidade com qualquer
requisito legal ou regulamentar aplicável, reivindicações decorrentes da proteção do consumidor ou legislação semelhante e
reivindicações relacionadas com a violação de propriedade intelectual. Quaisquer dúvidas ou reclamações relacionadas com a
u�lização da Aplicação, incluindo aquelas que estejam relacionadas com direitos de propriedade intelectual, devem ser
encaminhadas à Abbo� de acordo com a secção Avisos deste Contrato. A licença concedida pelo presente ao U�lizador está
limitada a uma licença não transferível para u�lização da Aplicação num produto da marca Apple que execute o sistema
opera�vo iOS da Apple e que pertença ao U�lizador, ou seja controlado pelo mesmo, ou conforme permi�do pelas Regras de
U�lização estabelecidas nos termos de serviço da App Store (loja de aplicações) da Apple. O U�lizador deve cumprir os
termos de qualquer contrato de terceiros aplicável durante a u�lização da Aplicação, tais como o contrato de serviço de dados
da rede sem fios. A Apple e as suas subsidiárias são terceiros beneficiários deste Contrato e, mediante a aceitação deste
Contrato pelo U�lizador, terão o direito (e considera-se que aceitaram o direito) de fazer cumprir este Contrato contra o
U�lizador como um terceiro beneficiário; não obstante o exposto, o direito da Abbo� de celebrar, rescindir ou terminar
qualquer variação, renúncia ou acordo nos termos deste Contrato não está sujeito ao consen�mento de terceiros.

33. Termos legais adicionais

a. Este Contrato não cria, e não deve ser interpretado como tal, qualquer relação de parceria, joint venture, empregador-
empregado, agência ou franqueador-franqueado entre o U�lizador e a Abbo�.

b. Se alguma cláusula deste Contrato for considerada ilegal, nula ou por qualquer mo�vo inexequível, essa cláusula será
considerada separável deste Contrato e não afetará a validade e aplicabilidade de qualquer cláusula remanescente.

c. O U�lizador não pode atribuir, transferir ou sublicenciar qualquer um ou todos os seus direitos ou obrigações sob este
Contrato sem o nosso consen�mento prévio e expresso por escrito.

d. Podemos atribuir, transferir ou sublicenciar qualquer um ou todos os nossos direitos ou obrigações sob este Contrato
sem restrição.

e. Nenhuma renúncia por qualquer uma das partes de qualquer violação ou inadimplência nos termos deste Contrato
será considerada uma renúncia a qualquer violação ou inadimplência anterior ou subsequente.

f. Todos os termos definidos no singular devem ter os mesmos significados quando usados no plural, quando apropriado
e salvo especificação em contrário. Qualquer uso do termo "incluindo" ou variações do mesmo neste Contrato serão
interpretados como se seguidos da expressão "entre outros".

g. Os Avisos para o U�lizador (incluindo avisos de alterações a este Contrato) podem ser feitos via publicação na
Aplicação ou por e-mail (incluindo, em cada um dos casos, através de ligações) ou por correio normal. Entre outros,
uma versão impressa deste Contrato e de qualquer aviso fornecido em formato eletrónico será admissível em
processos judiciais ou administra�vos baseados ou relacionados com este Contrato na mesma extensão e sujeitos às
mesmas condições que outros documentos e registos comerciais originalmente gerados e man�dos em formato
impresso.

h. A Abbo� não será responsável por qualquer falha no cumprimento de qualquer obrigação devido a qualquer causa
fora de seu controlo.

Se qualquer provisão deste Contrato for considerada por um tribunal de jurisdição competente como contrária à lei, tal
provisão será alterada e interpretada de modo a melhor alcançar os obje�vos da provisão original na extensão máxima
permi�da por lei e as demais provisões deste Contrato permanecerão em pleno vigor e efeito.

34. Clicar no botão "Aceitar"

O UTILIZADOR RECONHECE QUE LEU ESTE CONTRATO E COMPREENDE TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES E QUE CONCORDA
EM SER VINCULADO AOS MESMOS.

AO CLICAR NO BOTÃO "ACEITAR" OU AO UTILIZAR OU ACEDER À APLICAÇÃO:

O UTILIZADOR GARANTE QUE É MAIOR DE IDADE E PODE CELEBRAR ESTE CONTRATO;



O UTILIZADOR INDICA QUE PRETENDE QUE A SUA AÇÃO SIRVA DE ASSINATURA DESTE CONTRATO, COM A MESMA
FORÇA E EFEITO DE UMA ASSINATURA MANUAL;

O UTILIZADOR GARANTE QUE, SE ESTIVER A INSTALAR, A UTILIZAR OU A ACEDER À APLICAÇÃO EM NOME DE
OUTRO INDIVÍDUO, DISPÕE DE AUTORIDADE EFETIVA PARA VINCULAR JURIDICAMENTE ESSE INDIVÍDUO A ESTE
CONTRATO.

SE O UTILIZADOR SE TRATAR DE UM INDIVÍDUO QUE ESTEJA A INSTALAR, UTILIZAR OU ACEDER À APLICAÇÃO EM
NOME DE, OU PARA BENEFÍCIO DE, UMA ORGANIZAÇÃO, O UTILIZADOR CONCORDA COM ESTE CONTRATO EM
NOME PRÓPRIO E EM NOME DESSA ORGANIZAÇÃO, E DECLARA E GARANTE QUE TEM A AUTORIDADE LEGAL PARA
VINCULAR ESSA ORGANIZAÇÃO A ESTE CONTRATO.

SE NÃO ACEITAR TODOS OS TERMOS DESTE CONTRATO, NÃO CLIQUE NO BOTÃO ACEITAR E NÃO UTILIZE A APLICAÇÃO.

™ indica uma marca comercial do grupo de empresas Abbo�.

‡ indica uma marca comercial de terceiros, a qual é propriedade do respe�vo �tular.

© 2021 Abbo�. Todos os direitos reservados

Fim do Contrato.



[1]
 Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.


