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Abbo� pune la dispoziție aplicația myMerlin™ („Aplicația”), care transmite date către rețeaua de îngrijire a pacienților
Merlin.net™ („Merlin.net”) (denumite împreună „Serviciile”) , as�el încât medicul sau clinicianul dvs. să poată monitoriza de
la distanță monitorul dvs. cardiac și să vă ofere un tratament medical.  Pacese�er, Inc. (o companie Abbo�) pune la dispoziție
Merlin.net.

Ne angajăm să vă protejăm informațiile personale. No�ficarea și consimțământul privind confidențialitatea („no�ficarea
privind confidențialitatea”) explică modul în care ges�onăm informațiile dvs. personale pentru Servicii și ce facem pentru a vă
păstra informațiile personale în siguranță.  Înțelegem că în această No�ficare privind confidențialitatea sunt incluse o mulțime
de informații.  Dorim să vă oferim un rezumat scurt și ușor de accesat al modului în care ges�onăm, protejăm, păstrăm,
stocăm și divulgăm informațiile dvs. personale. Pentru mai multe informații, consultați +Despre Servicii și +Securitatea
informațiilor personale de mai jos.
 
ACEST REZUMAT NU ESTE COMPLET. PENTRU A ÎNȚELEGE INTEGRAL MODUL ÎN CARE PROCESĂM INFORMAȚIILE DVS.
PERSONALE, TREBUIE SĂ CITIȚI SECȚIUNILE RELEVANTE ALE NOTIFICĂRII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA DE MAI JOS.

Când configurați Aplicația, u�lizăm informații personale care includ data dvs. de naștere și seria dispozi�vului pe care îl
folosiți.  Folosim adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon în scopuri de auten�ficare în �mpul asocierii monitorului dvs.
cardiac.  Această Aplicație ne transmite informații de la dispozi�vul dvs. și, în cazul în care contactați serviciul nostru de
asistență tehnică, vom păstra evidențe separate asociate cererii dvs. de asistență tehnică.  De asemenea, u�lizăm informațiile
dvs. personale introduse de furnizorul dvs. de îngrijiri medicale în Merlin.net.  Pentru mai multe informații, consultați
+Colectarea și procesarea informațiilor dvs. personale și +Prevederi specifice țării de mai jos.

U�lizăm informațiile personale pentru: (1) a vă pune la dispoziție Serviciile; (2) a respecta obligațiile legale, inclusiv pe cele
asociate siguranței, calității și îmbunătățirii dispozi�velor medicale și (3) a efectua cercetări odată ce informațiile personale au
fost deziden�ficate, pseudonimizate, colectate și/sau anonimizate, as�el încât să nu vă putem iden�fica după nume.  Realizăm
cercetări pentru a înțelege modul în care sunt u�lizate produsele și serviciile noastre, eficiența acestora și pentru studii cu
dovezi din viața reală.  Pentru mai multe informații, consultați +U�lizarea informațiilor dvs. personale direct de către Abbo�,
+Dispozi�vele medicale și alte cerințe legale, +Cercetare, +Păstrarea informațiilor personale de mai jos.
 
Limităm cu strictețe persoanele cărora le partajăm informațiile dvs. personale și nu vom vinde niciodată informațiile terțelor,
părți pentru a obține beneficii comerciale.  Partajăm informațiile personale cu companiile noastre afiliate pentru a ajuta la
susținerea și furnizarea de asistență tehnică pentru Servicii, în scopuri de conformitate, pentru a efectua cercetări sau
proceduri pentru depanare/diagnoză, precum și o analiză mai amplă în scopul detectării problemelor de sistem. Pentru mai
multe informații, consultați +Divulgarea informațiilor personale de către noi și +Accesul Abbo� la informațiile personale
atunci când asigură servicii furnizorului dvs. de îngrijiri medicale de mai jos.

Când locația dvs. vă garantează anumite drepturi în legătură cu informațiile dvs. personale, vom răspunde acestor solicitări. 
Pentru mai multe informații, consultați +Modul în care u�lizatorii pot accesa și corecta informațiile personale și drepturile
acestora de mai jos.
 
Stocăm informațiile personale privind Serviciile pe servere din Statele Unite ale Americii. Pentru mai multe informații,
consultați +Stocarea datelor și +Transferurile transfrontaliere ale informațiilor personale de mai jos. De asemenea, vă
recomandăm să verificați +PREVEDERI SPECIFICE ȚĂRII, pentru că pot exista prevederi suplimentare, care se aplică în funcție
de țara dvs. de reședință.
 
În primă fază, contactați și direcționați toate întrebările privind Serviciile către clinica dvs.  Clinica dvs. este „operatorul”
datelor dvs. personale atunci când vă furnizează îngrijiri medicale.  Suntem „procesatorul” informațiilor dvs. personale în
numele dvs., pentru a vă furniza Serviciile dvs. și clinicii dvs.  Dacă aveți întrebări sau comentarii privind confidențialitatea, ne
puteți contacta prin e-mail la privacy@abbo�.com. Dacă vă aflați în Spațiul Economic European, puteți contacta responsabilul
nostru european pentru protecția datelor sau contactați autoritatea locală de protecția a datelor. Detaliile de contact ale
responsabilului european Abbo� pentru protecția datelor, ca și alte informații u�le de contact, sunt disponibile la www.EU-
DPO.abbo�.com. Pentru mai multe informații, consultați +Contactați-ne de mai jos.



 
Dacă actualizăm această No�ficare privind confidențialitatea cu modificări materiale, vă vom aver�za prin e-mail sau prin
Aplicație la următoarea u�lizare a Aplicației.  Pentru mai multe informații, consultați +Modificări aduse acestei no�ficări
privind confidențialitatea de mai jos.
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Pacese�er, Inc. (o companie Abbo�) furnizează rețeaua de îngrijire a pacienților Merlin.net™ („Merlin.net”).  Abbo�
furnizează aplicația mobilă myMerlin™ („App”) (împreună, Merlin.net și Aplicația sunt denumite „Serviciile”).  Pe parcursul
acestei no�ficări privind confidențialitatea, referințele la „Abbo�,” „noi,” „nouă, ne” și „nostru, noștri, noastră, noastre,” se
referă la grupul de companii Abbo�, cu sediul în Abbo� Park, Illinois, Statele Unite ale Americii.

Recunoaștem importanța protecției și confidențialității datelor și ne angajăm să protejăm informațiile personale, inclusiv
informațiile asociate sănătății. Această no�ficare privind confidențialitatea descrie modul în care informațiile dvs. personale
sunt colectate și u�lizate de către Abbo� când u�lizați Serviciile.

Ci�ți cu atenție această no�ficare privind confidențialitatea înainte de a vă înregistra pentru a u�liza Aplicația, deoarece
no�ficarea se aplică procesării, transferului și stocării informațiilor dvs. personale, inclusiv datele asociate sănătății, de către
Abbo� și anumite companii afiliate, conform descrierii de mai jos. De asemenea, aceasta se aplică procesării informațiilor dvs.
personale de către companiile noastre afiliate, dacă este necesar pentru a soluționa o problemă de asistență clienți în legătură
cu Serviciile.

Această no�ficare privind confidențialitatea nu se aplică informațiilor personale procesate sau colectate de alte companii
afiliate sau subsidiare ale Abbo� sau prin alte metode, cum ar fi alte website-uri ale Abbo�, alte centre de apel pentru clienți
ale Abbo�.  Informațiilor personale procesate sau colectate prin aceste metode sau u�lizării Merlin.net de către medicul dvs.
li se pot aplica alte poli�ci de confidențialitate.
 
Când vă înregistrați și u�lizați această Aplicație, acceptați această no�ficare privind confidențialitatea și:

declarați că aveți cel puțin vârsta legală pentru a accepta această no�ficare privind confidențialitatea; și
dacă sunteți sau nu de acord ca, în numele dvs. personal sau în numele unei alte persoane pentru care aveți
împuternicire legală, să acceptați oficial această no�ficare privind confidențialitatea.

PRIN ACCEPTUL SAU ACORDUL DVS. LA NOTIFICAREA ȘI CONSIMȚĂMÂNTUL PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA, CONFIRMAȚI
ÎN MOD EXPLICIT CĂ ATUNCI CÂND UTILIZAȚI APLICAȚIA ȘI SERVICIILE ACCEPTAȚI ACEASTĂ NOTIFICARE PRIVIND
CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROCESAREA ȘI TRANSFERUL INFORMAȚIILOR PERSONALE, INCLUSIV AL INFORMAȚIILOR ASOCIATE
SĂNĂTĂȚII, AȘA CUM SE INDICĂ ÎN ACEASTĂ NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA.
 
ACOLO UNDE SE IMPUNE PRIN LEGISLAȚIA DIN ȚARA DVS. DE REȘEDINȚĂ, CÂND FACEȚI CLIC PE „ACCEPT” SAU PE „SUNT DE
ACORD”, ÎNSEAMNĂ CĂ VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL EXPLICIT CU PRIVIRE LA PROCESAREA INFORMAȚIILOR DVS. PERSONALE,
INCLUSIV A INFORMAȚIILOR ASOCIATE SĂNĂTĂȚII ȘI CU PRIVIRE LA TRANSFERUL INFORMAȚIILOR DVS. PERSONALE PE
SERVERELE ABBOTT, LOCALIZATE ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII.
 
ACORDUL DVS. ESTE OFERIT DE BUNĂ VOIE ȘI CONFIRMAȚI CĂ NU SUNTEȚI SUB NICIO OBLIGAȚIE LEGALĂ SĂ OFERIȚI
INFORMAȚII PERSONALE CĂTRE ABBOTT.
 



+Despre noi

Abbo� este producătorul Aplicației, al monitorului cardiac inserabil („ICM”) Confirm Rx™ și al monitorului cardiac inserabil Jot
Dx™.

Pacese�er, Inc. (o companie afiliată a St. Jude Medical, LLC și o companie subsidiară deținută în totalitate de către Abbo�
Laboratories) cu sediul la 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Statele Unite ale Americii, este furnizorul
Merlin.net.

Furnizorul dvs. de îngrijiri medicale este operator al datelor dvs. personale, în scopul de a vă asigura îngrijirile medicale.
Furnizorul dvs. de îngrijiri medicale este responsabil pentru modul în care sunt procesate datele și pentru asigurarea faptului
că informațiile transmise prin Servicii respectă legile aplicabile privind protecția și confidențialitatea datelor. Mențiunea
„operator” se bazează pe definiția sa din legislația privind protecția datelor din SEE, Regatul Unit și Elveția și, acolo unde este
cazul, are semnificația echivalentă a termenilor similari din legislațiile privind protecția și confidențialitatea datelor din țara
dvs. de reședință.

Abbo� este operatorul informațiilor personale atunci când u�lizăm informațiile personale pentru: (1) a vă pune la dispoziție
Serviciile; (2) a respecta obligațiile legale, inclusiv pe cele asociate siguranței, calității și îmbunătățirii dispozi�velor medicale;
și (3) a efectua cercetări referitoare la Servicii. Pentru mai multe informații, consultați +U�lizarea informațiilor dvs. personale
direct de către Abbo�.

+Despre Servicii

Merlin.net este un sistem de îngrijiri la distanță, care păstrează informațiile transmise de la monitorul dvs. cardiac inserabil
prin Servicii.

Serviciile permit transmisia promptă și automată a informațiilor colectate de la monitorul dvs. cardiac inserabil și încărcate
prin Aplicație într-o bază de date privată și securizată a Abbo�. Prin Merlin.net, furnizorul dvs. de îngrijiri medicale poate
vedea când inima dvs. începe să bată diferit.  Aplicația trimite informații despre inima dvs. către clinica dvs., pe baza setărilor
stabilite de furnizorul dvs. de îngrijiri medicale.  Serviciile îl ajută pe furnizorul dvs. de îngrijiri medicale să monitorizeze ritmul
cardiac și să vă modifice tratamentul fără a fi nevoie să mergeți personal la clinică.

Trebuie să vă păstrați dispozi�vul mobil conectat la WiFi sau la date celulare/mobile și trebuie să u�lizați Aplicația, as�el încât
datele privind ritmul dvs. cardiac să poată fi monitorizate de la distanță de furnizorul dvs. de îngrijiri medicale.  Înainte de a
putea u�liza Serviciile, furnizorul dvs. de îngrijiri medicale trebuie să vă înregistreze pe Merlin.net.  Odată ce ați introdus data
dvs. de naștere și seria monitorului dvs. cardiac inserabil în Aplicație, poate fi necesar să obțineți un cod de ac�vare, putând
alege ca acesta să vă fie trimis.  Odată ce ați introdus acest cod de ac�vare în Aplicație, trebuie să vă asigurați că tehnologia

wireless Bluetooth®
[1]

 este menținută „ACTIVATĂ” pentru a asocia monitorul dvs. cardiac inserabil cu Aplicația.  Mențineți
„No�ficări” „ACTIVATE”, pentru a primi actualizări de stare și mementouri. Aplicația vă va informa după ce procesul de
configurare s-a finalizat.

La intervale regulate, Aplicația se va conecta la monitorul dvs. cardiac inserabil și va transmite informații despre cum
funcționează monitorul cardiac inserabil.  De asemenea, Aplicația va transfera informații despre ritmul dvs. cardiac către
furnizorul de îngrijiri medicale, care va putea primi alerte și actualizări și se va putea conecta la Merlin.net, pentru a vă
monitoriza ritmul cardiac.  

+Colectarea și procesarea informațiilor dvs. personale

Când u�lizați Aplicația, sunt procesate categoriile următoare de informații:

seria monitorului dvs. cardiac inserabil și data dvs. de naștere;

adresa dvs. de e-mail și/sau numărul de telefon, pentru a vă putea trimite un cod de ac�vare;

data, luna și ora sunt transmise de pe monitorul dvs. cardiac inserabil către Merlin.net;

informații despre denumirea și numărul de model al monitorului dvs. cardiac inserabil;

rapoarte periodice, care indică modul în care monitorul dvs. cardiac inserabil interacționează cu Aplicația și modul în
care Aplicația interacționează cu serverele Abbo� de la ul�mul raport;

informații despre performanța Aplicației, inclusiv rapoarte privind erorile survenite; și

rapoarte periodice de jurnal, care înregistrează ac�vitatea Aplicației de la ul�mul raport de întreținere.



Aplicația se conectează la și transmite date de pe monitorul dvs. cardiac inserabil către Merlin.net. Serviciile referitoare la
Merlin.net u�lizează informații personale suplimentare, inclusiv date privind sănătatea, pe care furnizorul dvs. de îngrijiri
medicale le introduce atunci când creează un profil de pacient pentru dvs. pe Merlin.net. Aceste informații personale pot
include numărul de telefon sau adresa dvs. de e-mail, modelul și seria monitorului dvs. cardiac inserabil și alte câmpuri
opționale, incluzând sexul, rasa, limba preferată, observații clinice și funcționarea monitorului dvs. cardiac inserabil, datele
tratamentului și ale transmisiilor, informații despre starea dvs., un număr de pacient alocat la nivel clinic sau un alt
iden�ficator de pacient. Furnizorul dvs. de îngrijiri medicale poate introduce și informațiile unei persoane de contact în caz de
urgență pentru dvs. Este posibil ca Abbo� să aibă nevoie să acceseze aceste informații personale pentru a susține și întreține
Serviciile.
 
+U�lizarea informațiilor dvs. de către furnizorul dvs. de îngrijiri medicale

Furnizorul dvs. de îngrijiri medicale va colecta informațiile personale ca parte din tratamentul dvs. medical și va introduce
informațiile în baza de date Merlin.net. Furnizorul dvs. de îngrijiri medicale u�lizează Serviciile ca ajutor în monitorizarea
monitorului dvs. cardiac inserabil și a ritmului dvs. cardiac.
 
Furnizorul dvs. de îngrijiri medicale sau clinica vă procesează informațiile personale în următoarele scopuri:

pentru a vă oferi îngrijiri medicale, inclusiv un tratament medical con�nuu prin monitorizarea monitorului dvs. cardiac
inserabil și a ritmului cardiac, pentru a ajuta as�el la oferirea îngrijirilor medicale;

pentru a garanta companiei Abbo� acces la informațiile dvs. personale și pentru a oferi asistență tehnică pentru
Servicii, inclusiv pentru a primi asistență tehnică și clinică, cum ar fi asistență la depanarea, efectuarea unui upgrade
sau rezolvarea problemelor asociate Serviciilor sau la interpretarea datelor; și

oriunde altundeva este necesar conform legislației în vigoare.

+Accesul Abbo� la informațiile personale atunci când asigură servicii furnizorului dvs. de îngrijiri
medicale

Procesăm informațiile dvs. personale ca procesator în numele furnizorului dvs. de îngrijiri medicale sau al clinicii.  Această
procesare se realizează conform instrucțiunilor oferite de furnizorul dvs. de îngrijiri medicale sau de clinică și este asociată
următoarelor scopuri:

pune la dispoziție Serviciile furnizorului dvs. de îngrijiri medicale, pentru a monitoriza monitorul dvs. cardiac inserabil,
ritmul cardiac dvs. și simptomele dvs.;

pentru a oferi furnizorului dvs. de îngrijiri medicale asistență tehnică și clinică; de exemplu, asistență la depanarea,
efectuarea unui upgrade sau rezolvarea problemelor; sau

acolo unde există acordul furnizorului dvs. de îngrijiri medicale, pentru a obține acces la informațiile dvs. medicale
pentru a asista furnizorul la interpretarea datelor transmise de pe monitorul dvs. cardiac inserabil.

În funcție de locația dvs., putem oferi servicii de asistență furnizorului dvs. de îngrijiri medicale sau clinicii din locațiile aflate
în: Suedia; alte zone din Europa, în special dacă avem filiale în țara dvs. de reședință; sau din alte centre din Statele Unite ale
Americii și Malaezia. De asemenea, este posibil să u�lizăm terțe părți pentru a furniza asistență tehnică și clinică furnizorului
dvs. de îngrijiri medicale sau clinicii.  Acolo unde folosim terțe părți pentru a ne ajuta să asigurăm asistență pentru Servicii
furnizorului dvs. de îngrijiri medicale sau clinicii, stabilim măsuri adecvate pentru a proteja confidențialitatea, integritatea și
securitatea informațiilor dvs. personale.
 
Mențiunea „procesator” se bazează pe definiția sa din legislația privind protecția datelor din SEE, Regatul Unit și Elveția și,
acolo unde este cazul, are semnificația echivalentă a termenilor similari din legislațiile privind protecția și confidențialitatea
datelor din țara dvs. de reședință.
 
+U�lizarea informațiilor dvs. personale de către Abbo�
 
Abbo� vă procesează informațiile personale, inclusiv informațiile personale asociate sănătății, în calitate de operator, în
următoarele scopuri:

pentru a vă pune la dispoziție Serviciile în conformitate cu Acordul de licență pentru u�lizatorul final al Aplicației;



pentru a păstra evidențe privind contactul dvs. cu Abbo� atunci când contactați Abbo� direct privind Serviciile;

pentru a oferi Serviciile furnizorului dvs. de îngrijiri medicale sau clinicii, inclusiv asistență pentru clienți privind
monitorul cardiac inserabil;

acolo unde este impus prin legislația în vigoare care guvernează u�lizarea și clasificarea dispozi�velor medicale,
inclusiv în scopuri de supraveghere post-vânzare a dispozi�velor medicale, de management al calității, inclusiv de
dezvoltare și îmbunătățire a produselor, de siguranță, performanță și vigilență;

acolo unde este necesar, pentru a publica, exercita sau proteja drepturile legale; și

în orice alt mod necesar conform legislației în vigoare.

Când furnizorul dvs. de îngrijiri medicale creează un profil de pacient pentru dvs. în Merlin.net și acolo unde este necesar
conform legislației în vigoare, v-ați oferit consimțământul explicit pentru ca Abbo� să deziden�fice, pseudonimizeze, colecteze
și/sau anonimizeze informațiile dvs. personale pentru efectuarea cercetărilor. Pentru mai multe informații, consultați
secțiunea +Cercetare.
 
Mențiunea „operator” se bazează pe definiția sa din legislația privind protecția datelor din SEE, Regatul Unit și Elveția și, acolo
unde este cazul, are semnificația echivalentă a termenilor similari din legislațiile privind protecția și confidențialitatea datelor
din țara dvs. de reședință.

+Stocarea datelor

Primim date transmise de Aplicație și monitorul cardiac inserabil înainte ca acestea să fie stocate pe serverele Merlin.net, care
se află în Statele Unite ale Americii.  Când informațiile dvs. personale sunt găzduite într-o altă țară decât țara dvs. de
reședință, este posibil ca acestea să se supună legislației din țara gazdă, care poate să nu fie echivalentă cu legislația din țara
dvs. de reședință. Pentru a vă proteja informațiile personale, am implementat măsuri de securitate și controale adecvate. În
vreme ce Statele Unite au o legislație care guvernează informațiile asociate sănătății pacientului, aceasta poate să nu fie
echivalentă legislației privind confidențialitatea sau protecția datelor din țara dvs. de reședință.

Consultați, de asemenea, +Securitatea informațiilor personale și +Transferurile transfrontaliere ale informațiilor personale.

+Dispozi�vele medicale și alte cerințe legale

Abbo� poate u�liza informațiile personale acolo unde este impus prin lege și, acolo unde este posibil, vom deiden�fica,
pseudonimiza, colecta și/sau anonimiza informațiile pentru a ne respecta obligațiile legale în calitate de producător de
dispozi�ve medicale. Aceste informații sunt păstrate în siguranță de către Abbo� și nu vor fi u�lizate pentru a vă iden�fica
individual după nume sau adresa de e-mail, cu excepția situației în care suntem obligați legal să includem aceste informații.
Acolo unde această u�lizare a informațiilor personale este supusă cerințelor legale, nu avem nevoie de acord.
 
Cerințele legale pentru care Abbo� ca u�liza aceste informații sunt:

pentru a garanta siguranța con�nuă a unui monitor cardiac inserabil și orice dezvoltare viitoare;

pentru a monitoriza și îmbunătăți calitatea, securitatea și eficiența dispozi�velor și sistemelor medicale;

pentru a valida upgrade-urile și pentru a menține Merlin.net și/sau alte aplicații mobile sigure și securizate;

pentru a efectua o analiză mai largă în scopul de a iden�fica problemele de sistem de interes public în domeniul
sănătății publice;

pentru a cerceta, dezvolta și testa dispozi�vele medicale, inclusiv caracteris�cile și funcționalitățile noi și existente,
precum și pentru a testa și îmbunătăți Merlin.net și/sau alte aplicații mobile asociate, pentru dezvoltarea produselor;
și

acolo unde se impune prin lege, inclusiv pentru a răspunde ins�tuțiilor de reglementare competente, de aplicare a
legii, autorităților guvernamentale, pentru a adresa procedurile de securitate națională sau în caz de epidemie,
procedurile legale, hotărârile judecătoreș�, solicitările guvernamentale sau procedurile legale care ne sunt trimise; sau
pentru a proteja siguranța, drepturile sau proprietatea clienților noștri, a publicului, Abbo� sau altora și pentru a
exercita, stabili sau apăra drepturile legale ale Abbo� sau acolo unde considerăm că este necesar pentru a inves�ga,
preveni sau acționa în legătură cu ac�vitățile ilegale, suspiciunile de fraudă, situațiile care implică amenințări
potențiale la siguranța persoanelor, încălcările acestei No�ficări privind confidențialitatea sau ca dovezi în situațiile de
li�giu în care suntem implicați.

 



U�lizăm termenii „deiden�fica” și „pseudonimiza” în mod interșanjabil. Legea privind portabilitatea asigurării de sănătate din
Statele Unite (HIPAA) descrie informațiile deziden�ficate ca informații în cadrul cărora „nu există nicio bază rezonabilă pentru
a crede că informațiile pot fi u�lizate pentru a iden�fica o persoană”. Regulamentul general de protecție a datelor al UE
(2016/679) (RGPD) definește „pseudonimizarea” ca „procesarea datelor personale as�el încât datele personale să nu mai
poată fi atribuite unui anumit subiect al datelor fără u�lizarea informațiilor suplimentare”. Datele anonimizate sunt informații
care nu se asociază unei persoane și prin care nu poate fi iden�ficată o persoană; acest �p de date nu sunt acoperite de obicei
în legislația privind protecția și confidențialitatea datelor.
 
Pentru mai multe informații despre RGPD, consultați +Spațiul Economic European, Regatul Unit, Insulele Cayman, Elveția şi
Thailanda de mai jos.

+Cercetare
Acolo unde se impune prin lege, furnizorul dvs. de îngrijiri medicale va trebui să vă ceară acordul explicit pentru a ne permite
să deiden�ficăm sau să pseudonimizăm, colectăm și/sau anonimizăm informațiile dvs. personale pentru a efectua cercetări în
scopuri limitate. 

Dacă un set de date este u�lizat în scopuri de cercetare, datele nu vor include numele, adresa, numărul de telefon sau adresa
dvs. de e-mail. Luăm măsuri pentru a ne asigura că nu există niciun mo�v rezonabil pentru care datele dvs. deziden�ficate sau
pseudonimizate să poată fi u�lizate pentru a vă iden�fica individual. Datele u�lizate în cercetare pot include modelul și seria
monitorului cardiac inserabil, intervalele dintre data implantului și datele ulterioare de vizitare, data implantului și informațiile
demografice precum locul de reședință și vârsta.

Realizăm cercetări u�lizând aceste date deziden�ficate sau pseudonimizate, sau date colectate, sta�s�ce și/sau anonimizate
în următoarele scopuri:

pentru a îmbunătăți calitatea, securitatea și eficiența dispozi�velor medicale cardiace și sistemelor noastre cardiace, și
pentru a permite dezvoltarea tratamentelor inovatoare și eficiente pentru afecțiunile cardiace, în interesul sănătății
publice;

pentru a realiza cercetări, în scopuri sta�s�ce și de analiză, și pentru a le divulga cercetătorilor terți, en�tăților sau
specialiș�lor de îngrijiri medicale sau autorităților de sănătate publică;

pentru a evalua eficiența Serviciilor și modul în care acestea sunt furnizate și u�lizate;

pentru a valida funcționalitatea și upgrade-urile Serviciilor, inclusiv monitorizarea și îmbunătățirea siguranței și
securității acestor servicii;

pentru a cerceta, dezvolta și testa dispozi�vele medicale, inclusiv caracteris�cile și funcționalitățile, și pentru a testa și
îmbunătăți Serviciile și dispozi�vele noastre medicale pentru dezvoltarea produselor, analiza datelor și în scopuri
sta�s�ce și de sondaje; și

în interes public, în domeniul sănătății publice, inclusiv acolo unde Serviciile și dispozi�vele medicale sunt eligibile
pentru rambursare medicală sau sunt eligibile în alt mod pentru asigurare socială, privată sau fonduri publice.

Dacă vi se cere vreodată să par�cipați la un studiu clinic și acolo unde este solicitat prin legislația în vigoare, vi se va cere să
furnizați un consimțământ separat, oferit în cunoș�nță de cauză, către centrul de cercetare, înainte de a par�cipa într-un
as�el de studiu, iar par�ciparea dvs. este complet voluntară.  Cercetarea din această secțiune nu se referă la par�ciparea într-
un studiu clinic.

Pentru mai multe informații despre RGPD, consultați +Spațiul Economic European, Regatul Unit, Insulele Cayman, Elveția şi
Thailanda de mai jos.

+Păstrarea informațiilor personale

Informațiile colectate de pe monitorul dvs. cardiac inserabil vor fi păstrate pe o perioadă de maximum șapte (7) ani de la data
celei mai recente transmisii (mai exact, data la care ați u�lizat ul�ma oară monitorul cardiac inserabil și/sau Aplicația),
excepție făcând condițiile impuse prin lege.

Secțiunea +Ștergerea informațiilor dvs. din Merlin.net explică modul în care puteți solicita furnizorului dvs. de îngrijiri
medicale sau clinicii să vă șteargă informațiile din rețeaua de îngrijire a pacienților Merlin.net.

+Divulgarea informațiilor dvs. personale de către Noi



Putem partaja informațiile dvs. personale după cum urmează:

Partajăm informațiile personale furnizorilor terți pentru a asigura, menține, găzdui și susține Serviciile. De exemplu,
acolo unde oferim informațiile dvs. personale furnizorilor terți pentru a ne asista cu punerea la dispoziție a Serviciilor,
aceș�a sunt obligați să mențină informațiile dvs. personale confidențiale și securizate și să le u�lizeze numai în mod
strict necesar.

Acolo unde este posibil, Abbo� u�lizează furnizori de servicii terți pentru a raporta erorile de sistem, as�el încât să
putem susține și îmbunătăți Serviciile și, în as�el de cazuri, informațiile trimise unor as�el de terțe părți nu vor implica
u�lizarea informațiilor dvs. personale.

Android cere aprobarea permisiunilor pentru serviciile de localizare, pentru a putea conecta aplicațiile la dispozi�ve
Bluetooth®1. Serviciile de localizare Google includ caracteris�ci care colectează date precise privind locația
u�lizatorului, inclusiv semnale GPS, senzorii dispozi�vului, punctele de acces Wi-Fi și ID-urile pilonilor cu celule de
transmisie mobilă. Aceste informații vor fi colectate de către Google dacă un u�lizator oferă acces la locația acestuia. 
Pentru mai multe informații privind prac�cile de confidențialitate ale Google în privința acestor date, consultați site-ul
web de asistență Android. Nu vom u�liza informațiile dvs. personale derivate din serviciile de localizare ale Google.

Nu vom vinde și nu vom licenția informațiile dvs. personale terțelor părți decât în legătură cu vânzarea, fuzionarea sau
transferul unei linii sau divizii de produse, as�el încât cumpărătorul să poată con�nua să vă ofere Serviciile. În scopuri
de dezambiguizare, nu vă vom vinde niciodată informațiile personale terțelor părți pentru scopuri comerciale.

Putem să partajăm informațiile deziden�ficate, pseudonimizate, colectate și/sau anonimizate companiilor noastre
afiliate, furnizorului dvs. de îngrijiri medicale sau clinicii, cercetătorilor terți sau asiguratorilor, pentru a demonstra
eficiența Serviciilor sau după cum este necesar pentru rambursări medicale. Aceste informații nu vor fi u�lizate pentru
a vă iden�fica personal.

Ne rezervăm dreptul de a divulga informațiile dvs. personale ca răspuns solicitărilor autorizate de informații, survenite
din partea autorităților guvernamentale, pentru a adresa situații de siguranță națională sau când este impus al�el prin
lege. Mai mult, acolo unde este permis sau solicitat prin lege, putem divulga informațiile pe care le colectăm de la dvs.
acolo unde considerăm că este necesar pentru a inves�ga, preveni sau acționa ca răspuns la ac�vitățile ilegale,
suspiciunile de fraudă, situațiile care implică amenințări potențiale la siguranța persoanelor, încălcările aceste
No�ficări privind confidențialitatea sau ca dovezi în situațiile de li�giu în care suntem implicați. Informațiile dvs.
personale pot fi supuse legislației străine și pot fi accesate de către guvernele, curțile judecătoreș�, ins�tuțiile de
aplicare a legii și agențiile de reglementare din alte țări.

+Securitatea informațiilor personale

Abbo� a implementat controale de securitate pentru protejarea informațiilor dvs. personale împotriva distrugerii accidentale
sau din rea-voință și a pierderii accidentale, modificării, divulgării și accesului neautorizat.

Informațiile primite de pe monitorul dvs. cardiac inserabil sunt criptate înainte de transmisie, pentru a garanta securitatea și
confidențialitatea acestora. Serviciile includ mai multe măsuri de securitate pentru a îmbunătăți securitatea profilului dvs. de
pacient și pentru a preveni accesul neautorizat la sau divulgarea informațiilor dvs. personale. Numai persoanele autorizate de
către furnizorul dvs. de îngrijiri medicale sau de clinică, inclusiv personalul lor autorizat, vor avea acces la profilul dvs. de
pacient și numai prin ID-uri și parole unice. Abbo� a implementat diverse controale de securitate și acces pentru a asigura
numai accesul persoanelor autorizate din cadrul Abbo� la datele pseudonimizate, colectate și deziden�ficate.

U�lizăm tehnologia wireless Bluetooth®1 4.0 sau mai recentă pentru a transmite diferite seturi de informații personale între
dispozi�ve medicale și dispozi�vele iOS sau Android. Toate informațiile asociate măsurătorilor pe care le colectăm de pe
monitorul dvs. cardiac inserabil sunt transmise prin tehnologia Bluetooth.

Rețineți că Serviciile pot să nu fie disponibile în perioadele de întreținere de ru�nă.

+Transferurile transfrontaliere ale informațiilor personale

Informațiile colectate prin Servicii vor fi transferate către și stocate în Statele Unite ale Americii. Legislația de protecție a
datelor din SUA poate să nu ofere o protecție pentru informațiile personale echivalentă cu cea din Uniunea Europeană,
Regatul Unit, Elveția sau țara dvs. de reședință.  Datele dvs. personale vor fi transferate în temeiul clauzelor contractuale
standard aprobate în UE și Elveția.  De asemenea, sunteți de acord în mod explicit cu transferul informațiilor dvs. personale
către serverele Abbo� din Statele Unite ale Americii.



Dacă ne contactați direct și solicitați asistență tehnică, informațiile dvs. personale (inclusiv datele asociate stării de sănătate)
pot fi accesate de către echipele noastre de îngrijiri de la distanță din SUA, Uniunea Europeană sau Malaezia (transferurile
către Malaezia nu se aplică celor care locuiesc în Uniunea Europeană, Regatul Unit sau Elveția).  Transferurile de date ale
Abbo� în cadrul companiei sunt reglementate printr-un acord de transfer de date care oferă măsuri de protecție adecvate.
 
PRIN UTILIZAREA ACESTEI APLICAȚII ȘI PRIN ACCEPTAREA ACESTEI NOTIFICĂRI PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI
CONSIMȚĂMÂNTUL, VĂ INFORMĂM CU PRIVIRE LA ACESTE TRANSFERURI ALE INFORMAȚIILOR DVS. PERSONALE CĂTRE
STATELE UNITE ALE AMERICII, SUEDIA ȘI/SAU MALAEZIA (TRANSFERURILE CĂTRE MALAEZIA NU SE APLICĂ CELOR CARE
LOCUIESC ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, REGATUL UNIT SAU ELVEȚIA) ȘI CU PRIVIRE LA ACCESUL LA INFORMAȚIILE DVS.
PERSONALE, INCLUSIV LA INFORMAȚIILE ASOCIATE SĂNĂTĂȚII, CARE POATE FI SOLICITAT ÎN CIRCUMSTANȚE EXCEPȚIONALE
PENTRU A RĂSPUNDE LA SOLICITĂRILE DE ASISTENȚĂ PE CARE LE FACEȚI DVS. SAU MEDICUL DVS. ACESTE ȚĂRI POT SĂ NU
OFERE UN NIVEL ECHIVALENT DE PROTECȚIE PENTRU INFORMAȚIILE DVS. PERSONALE, ÎN COMPARAȚIE CU LEGISLAȚIA DE
PROTECȚIE SAU CONFIDENȚIALITATE A DATELOR DIN ȚARA DVS. DE REȘEDINȚĂ.
 
+Modul în care Abbo� transmite comunicate de marke�ng și alte materiale

Nu vă vom trimite în mod voit informații publicitare sau de marke�ng decât dacă ați optat pentru primirea acestor �puri de
comunicări din partea noastră în legătură cu alte produse și servicii pe care le oferim.  
 
Nici Abbo�, nici companiile sau licențiatorii săi afiliați nu vor trimite copiilor informații publicitare sau de marke�ng.
 
Nu vom vinde informațiile dvs. personale terțelor părți în scopuri de marke�ng direct.
 
Rețineți că este posibil să vă trimitem informații de �p non-marke�ng despre actualizări necesare pentru Aplicație sau servicii
sau despre probleme legate de siguranța produsului.
 
+Modul în care Abbo� protejează confidențialitatea copiilor

Copiii pot fi înregistrați pe Merlin.net de către un furnizor de îngrijiri medicale sau o clinică. Un părinte/tutore poate înceta în
orice moment colectarea informațiilor personale ale copilului, inclusiv informații asociate sănătății; pentru aceasta, trebuie să
contacteze furnizorul de îngrijiri medicale sau clinica și să solicite ștergerea contului. Prin această acțiune, contul asociat
copilului de pe Merlin.net va fi șters, însă noi vom păstra informațiile colectate și deziden�ficate și, dacă este necesar, vom
păstra anumite informații personale conform legii.

+Modul în care u�lizatorii pot accesa și corecta informațiile personale și drepturile acestora

Pentru a exercita orice drepturi privind protecția sau confidențialitatea datelor, trebuie să contactați în primă fază furnizorul
dvs. de îngrijiri medicale sau clinica. Nu putem corecta și nici modifica datele colectate de pe monitorul cardiac inserabil, care
au fost încărcate.

În funcție de locul dvs. de reședință, puteți avea dreptul de a: (a) accesa informațiile personale pe care le deținem despre dvs.;
(b) solicita să corectăm informațiile personale incorecte pe care le deținem despre dvs.; (c) șterge informațiile personale pe
care le deținem despre dvs.; (d) restricționa procesarea informațiilor personale pe care le deținem despre dvs.; (e) obiecta la
procesarea informațiilor personale pe care le deținem despre dvs.; și/sau (f) primi informațiile personale pe care ni le-ați
furnizat conform consimțământului dvs., într-un format comun, structurat și care poate fi ci�t de dispozi�ve; puteți, de
asemenea, dispune ca aceste informații personale să fie transmise unei alte companii. Rețineți că Abbo� nu este obligată prin
lege să aleagă sau să mențină sisteme care sunt compa�bile tehnic cu alte companii. Este posibil ca Abbo� să nu poată
transmite direct informațiile personale unei alte părți sau către altă companie.

La rândul lor, copiii pot avea dreptul să acceseze informațiile personale deținute despre ei. Acolo unde primim o solicitare de
acces pentru informațiile personale ale unui copil de la părintele/tutorele acestuia, putem răspunde direct părintelui/tutorelui
copilului sau putem recomanda ca aceș�a să ia legătura cu medicul sau clinica unde este tratat copilul lor. Vom încerca
întotdeauna să verificăm iden�tatea persoanei care solicită acces la informațiile copilului, fie că solicitarea vine de la însuși
copilul sau de la un părinte sau tutore.

Pentru a solicita exercitarea acestor drepturi, vă rugăm ca în primă fază să contactați furnizorul dvs. de îngrijiri medicale sau
clinica, acestea fiind operatorul informațiilor dvs. personale cu scopul de a vă furniza îngrijiri medicale. Acolo unde noi suntem
operatorul informațiilor dvs. personale, puteți să ne contactați u�lizând metodele stabilite în secțiunea +Contactați-ne.

+Ștergerea informațiilor dvs. din Merlin.net



Dacă vi s-a implantat un monitor cardiac inserabil, singurul mod prin care furnizorul dvs. de îngrijiri medicale vă poate
monitoriza este prin Merlin.net. Prin urmare, dacă alegeți să nu fiți înscris pe Merlin.net, acest lucru va afecta capacitatea
furnizorului dvs. de îngrijiri medicale de a vă monitoriza starea și poate afecta capacitatea acestora de a vă trata.
 
Dacă doriți să vi se șteargă informațiile de pe Merlin.net, trebuie să contactați furnizorul dvs. de îngrijiri medicale sau clinica.
Dacă solicitați ștergerea informațiilor dvs. de pe Merlin.net și aveți în con�nuare monitor cardiac inserabil, furnizorul dvs. de
asistență medicală nu vă va putea monitoriza ritmul cardiac de la distanță. Rețineți că, dacă furnizorul dvs. de îngrijiri medicale
sau clinica vă șterge informațiile de pe Merlin.net, vom păstra informațiile colectate și deziden�ficate și, dacă este necesar,
vom păstra anumite informații personale conform legii.

+Contactați-ne

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau reclamații cu privire la prelucrarea informațiilor dvs. personale în scopul îngrijirii dvs.
medicale sau doriți să vă exercitați drepturile de protecție a datelor, contactați direct furnizorul de îngrijiri medicale sau
clinica. 
 
Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații privind prac�cile noastre de confidențialitate, contactați-ne făcând clic pe linkul
„Contact Us” (Contactați-ne) de pe unul dintre site-urile noastre web sau trimiteți-ne un e-mail la cnprivacy@abbo�.com.
Alterna�v, ne puteți scrie la adresa:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, SUA
 
În cazul u�lizatorilor din SEE, Regatul Unit și Elveția, pentru detalii suplimentare de contact, consultați și informațiile de mai
jos, din secțiunea aferentă regiunii dvs.
 
Pentru u�lizatorii din Brazilia: Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații privind prac�cile noastre de confidențialitate sau
doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile stabilite în secțiunea +Modul în care u�lizatorii pot accesa și corecta
informațiile personale și drepturile acestora, contactați-ne făcând clic pe linkul „Contact Us” (Contactați-ne) de pe unul dintre
site-urile noastre web sau trimiteți un e-mail Ofițerului local privind confidențialitatea, Juliana Ruggiero, la
privacybrasil@abbo�.com. Alterna�v, ne puteți scrie la adresa:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566 – 905
 
 
În toate comunicările către noi, vă rugăm să includeți adresa de e-mail u�lizată pentru a vă înregistra în această Aplicație,
precum și o explicație detaliată a solicitării dvs.
 
+Modificări aduse acestei no�ficări privind confidențialitatea

Această No�ficare privind confidențialitatea este revizuită în mod regulat. Dacă efectuăm modificări substanțiale prac�cilor
noastre de confidențialitate, acestea vor fi reflectate printr-o versiune actualizată a acestei No�ficări privind
confidențialitatea. Veți fi informați cu privire la actualizările aduse acestei No�ficări privind confidențialitatea prin e-mail sau
prin Aplicație cu următoarea ocazie când u�lizați Aplicația.

Fără prejudicii aduse drepturilor dvs. conform legislației în vigoare, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica această
No�ficare privind confidențialitatea fără no�ficare prealabilă, pentru a reflecta progresul tehnologic, modificările legale și de
reglementare, precum și bunele prac�ci ale companiei, în măsura în care aceasta nu modifică prac�cile de confidențialitate
stabilite în această No�ficare privind confidențialitatea.

+PREVEDERI SPECIFICE ȚĂRII

+SUA

Abbo� funcționează ca asociat de afaceri al furnizorului dvs. de îngrijiri medicale prin punerea la dispoziție a acestei Aplicații
către dvs. în conformitate cu Health Insurance Portability and Accountability Act (Legea privind portabilitatea și
responsabilitatea privind asigurările de sănătate) și cu reglementările de implementare ale acesteia (denumită colec�v
„HIPAA”). Ca urmare, informațiile personale, inclusiv informațiile asociate sănătății, care sunt colectate prin această Aplicație,



sunt guvernate de HIPAA; putem u�liza și divulga informațiile dvs. personale în conformitate cu obligațiile noastre ca asociat
de afaceri și conform descrierii din această No�ficare privind confidențialitatea și consimțământul.

+California

Secțiunea 1798.83 din Codul Civil al Californiei permite rezidenților Statului California să solicite anumitor companii cu care
rezidentul din California a stabilit o relație de afaceri o listă cu toate terțele părți către care compania a divulgat anumite
informații care pot fi iden�ficate personal, în scopuri de marke�ng direct, pentru anul calendaris�c imediat anterior. Abbo�
are obligația de a răspunde solicitării unui client o singură dată pe durata oricărui an calendaris�c. Pentru a efectua această
solicitare, trimiteți o scrisoare către Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117.  În solicitare,
atestați faptul că sunteți rezident în California și oferiți o adresă actuală din California pentru a vă putea răspunde. Rețineți că
nu toate instanțele de partajare a informațiilor sunt acoperite de cerințele Drepturilor privind confidențialitatea din California
și că numai instanțele de partajare a informațiilor care sunt acoperite vor fi incluse în răspunsul nostru.
 
Dacă aveți întrebări privind conformitatea Abbo� cu California Consumer Privacy Act (Legea privind confidențialitatea
consumatorilor din California) (CCPA) și cu drepturile dvs. conform CCPA, accesați h�ps://www.abbo�.com/privacy-
policy.html.
 
+Argen�na

În calitate de ins�tuție de supervizare a Legii nr. 25.326, Agenția de acces la informațiile publice are jurisdicție asupra tuturor
acuzațiilor și reclamaților aduse de cei afectați în drepturile lor pentru încălcările reglementărilor în vigoare privind protecția
informațiilor personale.
 
+Australia

Dacă doriți să efectuați o plângere cu privire la o încălcare a Privacy Act (Legii privind confidențialitatea), a Australian Privacy
Principle (Principiului de confidențialitate din Australia) („APPs”) sau a unui cod de confidențialitate care ni se aplică, sau dacă
aveți întrebări sau nelămuriri legate de No�ficarea noastră privind confidențialitatea sau de modul în care ges�onăm
informațiile dvs. personale, contactați-ne u�lizând detaliile de mai sus, iar noi vom lua măsuri rezonabile pentru a inves�ga și
a vă răspunde.
Dacă după acest proces nu sunteți mulțumit(ă) cu răspunsul nostru, puteți depune o plângere la Biroul comisarului de
informații. Consultați h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, pentru a obține formularele de reclamație
relevante sau contactați ofițerul comisarului de informații. Este improbabil să divulgăm informațiile dvs. personale peste
ocean, cu excepția limitelor impuse de Privacy Act 1988 (Legea privind confidențialitatea din 1988) (Cth), decât dacă vă
no�ficăm în scris. Putem transfera informațiile dvs. personale către Statele Unite. Sunteți de acord cu această divulgare și cu
faptul că prin acest acord, Principiul privind confidențialitatea din Australia 8.1 nu se mai aplică, iar noi nu trebuie să luăm
măsuri rezonabile pentru a ne asigura că des�natarul de peste ocean nu încalcă s�pulările APPs în legătură cu informațiile
respec�ve.
 
+Brazilia

În cazul actualizărilor acestei No�ficări privind confidențialitatea, care necesită o nouă luare a consimțământului, veți fi
no�ficat prin datele de contact pe care ni le-ați furnizat.
 
Consimțământ: Pentru a procesa informațiile personale privind sănătatea dvs., trebuie să acordați Abbo� consimțământul
de a u�liza Aplicația. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment contactându-ne la privacy@abbo�.com.
 
Baza legală pentru procesarea informațiilor dvs. personale: Abbo� prelucrează informațiile dvs. pe baza următorului temei
juridic, as�el cum este stabilit în Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Consimțământ privind procesarea informațiilor legate de sănătate atunci când creați un cont în Aplicație, pentru a
stoca informații referitoare la Servicii;

Consimțământul privind procesarea informațiilor legate de sănătate atunci când contactați linia noastră de asistență
pentru clienți, dacă este necesar, pentru ca noi să răspundem la întrebările dvs. sau la cererea dvs. de asistență, cum
ar fi soluționarea problemelor de performanță sau, atunci când este necesar, pentru a partaja informațiile cu
procesatorii noștri terți, pentru a rezolva problemele de service.

Consimțământ când ne partajați datele dvs. de diagnoză/depanare (inclusiv date legate de sănătate), de pe dispozi�vul
dvs. mobil, prin intermediul Aplicației, dacă este necesar, pentru ca noi să răspundem la solicitarea dvs. de asistență,
cum ar fi diagnos�carea și depanarea oricăror probleme de performanță.



Consimțământ când partajați informațiile dvs. personale, inclusiv informații referitoare la sănătate, cu partenerii noștri
terți

Interesele legi�me de afaceri ale Abbo� și consimțământul atunci când deziden�ficăm, pseudonimizăm, colectăm
și/sau anonimizăm datele pentru a înțelege mai bine modul în care interacționați cu și u�lizați Serviciile.

Drepturile dvs.: Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile stabilite în secțiunea in�tulată + Modul în care u�lizatorii
pot accesa și corecta informațiile personale și drepturile acestora și dacă ne contactați prin e-mail, vă rugăm să in�tulați
subiectul e-mailului corespunzător (de exemplu, „Solicitare de corectare” sau „Solicitare de acces” sau cu oricare alt drept
aplicabil, pe rândul cu subiectul e-mailului.) Vom face tot posibilul să răspundem solicitărilor rezonabile în �mp u�l sau, cel
puțin, conform cerințelor legale în vigoare. Aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea dvs. locală de protecție a
datelor dacă sunteți nemulțumit(ă) de orice aspect al modului în care Abbo� procesează datele dvs. personale.
 
+China (exclusiv Hong Kong, Macao și Taiwan)

Prin acceptarea sau acordul cu această No�ficare privind confidențialitatea, se consideră că ați fost informat(ă) și că ați
acceptat în cunoș�nță de cauză colectarea informațiilor dvs. personale, inclusiv numărul de iden�ficare personală și informații
asociate sănătății, precum și u�lizarea informațiilor personale conform tuturor condițiilor s�pulate în prezentul document. 
Pentru u�lizatorii cu vârstă sub 14 ani, consimțământul trebuie dat de părintele/tutorele acestora. Dacă descoperim că
informațiile personale ale unui minor sub vârsta de 14 ani au fost colectate fără consimțământul părintelui/tutorelui său, vom
încerca să ștergem datele relevante cât mai repede posibil.  Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin
contactarea furnizorului dvs. de îngrijiri medicale. Rețineți că dacă vă retrageți consimțământul, aceasta va afecta abilitatea
furnizorului dvs. de îngrijiri medicale să vă monitorizeze de la distanță dispozi�vul, iar aceasta poate afecta tratamentul dvs. 
Dacă vă retrageți consimțământul, Abbo� va păstra informațiile colectate și deiden�ficate și, dacă este necesar, vom păstra
anumite informații personale conform legii.

 
În mod legal, nu suntem obligați să obținem consimțământul pentru a colecta sau u�liza informațiile dvs. personale, inclusiv
informații asociate sănătății, în anumite circumstanțe în cazul în care colectarea sau u�lizarea informațiilor dvs. personale,
inclusiv informațiile asociate sănătății este:

asociată îndeplinirii obligațiilor impuse prin legi și reglementări;

asociată direct securității naționale sau apărării naționale;

asociată direct siguranței publice, sănătății publice sau intereselor publice majore;

asociată direct unei inves�gații criminale, acuzații sau proces, sau aplicării unei sen�nțe etc.;

necesară pentru a păstra drepturile și interesele de bază ale indivizilor (cum ar fi dreptul la viață și la proprietate) acolo
unde obținerea acordului nu ar fi realizabilă;

realizată pentru datele personale pe care dvs., pacienții dvs. sau părinții/tutorele acestora (în cazul copiilor cu vârstă
sub 14 ani) au fost puse la dispoziție public;

realizată pentru datele personale care au fost obținute din surse publice oficiale, cum ar fi rapoartele de ș�ri oficiale
sau informațiile guvernamentale publice;

necesară pentru semnarea și aplicarea unui contract conform solicitării dvs., a pacientului dvs. sau a
părintelui/tutorelui pacientului dvs. dacă pacientul are o vârstă sub 14 ani; sau

necesară pentru menținerea funcționării securizate și stabile a produselor sau serviciilor furnizate, cum ar fi
descoperirea și rezolvarea problemelor tehnice ale produselor sau serviciilor.

Alături de alte drepturi pe care le aveți conform acestei No�ficări privind confidențialitatea, aveți următoarele drepturi
suplimentare:

Dreptul de a obiecta la o decizie care se bazează pe procesarea automată. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să
nu vă supuneți unei decizii care se bazează exclusiv pe procesarea automată, fără intervenție umană.

Dacă aveți întrebări sau dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi cu privire la informațiile dvs. personale, inclusiv la
informațiile asociate sănătății, contactați în primă fază furnizorul dvs. de îngrijiri medicale. Dacă ne contactați, vom lucra
împreună cu furnizorul dvs. de îngrijiri medicale și vom face tot ce este posibil pentru a răspunde în mod prompt tuturor
solicitărilor rezonabile, conform cerințelor legale în vigoare. Putem solicita o taxă administra�vă rezonabilă în cazul solicitărilor
repetate într-un interval de 3 luni. Dacă există o modificare substanțială adusă acestei No�ficări privind confidențialitatea,
putem publica modificările sub forma unui anunț public.



 
Solicitările de exercitare a drepturilor dvs. care ne sunt adresate nu pot fi procesate dacă acestea sunt nerezonabile sau
repe��ve. Nu vom putea procesa solicitarea dvs. dacă:

solicitarea dvs. se referă la obligațiile noastre conform legislației și reglementărilor în vigoare;

solicitarea dvs. este asociată direct securității naționale sau securității apărării naționale;

solicitarea dvs. este asociată direct siguranței publice, sănătății publice sau intereselor publice majore;

solicitarea dvs. este asociată direct cu o cercetare penală, o urmărire penală, o sen�nță sau o executare a unei
sen�nțe;

există dovezi suficiente pentru a confirma că solicitarea dvs. a fost efectuată prin rea-voință sau abuzându-vă
drepturile;

răspunsul la solicitarea dvs. ar prejudicia interesele dvs. legale sau interesele legale ale altor persoane sau organizații;
sau

solicitarea dvs. lezează secretele noastre comerciale.

Cu excepția situației în care se solicită legal ștergerea sau ca urmare a solicitării dvs., Abbo� poate păstra informațiile dvs.
personale, inclusiv informațiile asociate sănătății pe care ni le oferiți pentru scopul îmbunătățirii tratamentelor pentru
pacienții care u�lizează Aplicația și produsele cardiace asociate ale Abbo�.
 
Informațiile personale, inclusiv informațiile asociate sănătății, generate și colectate de către noi în China (exclusiv Hong Kong,
Macao și Taiwan) sunt stocate în China (exclusiv Hong Kong, Macao și Taiwan). Având în vedere că Abbo� operează la nivel
global, informațiile dvs. personale pot fi transferate și accesate de către en�tăți din afara Chinei (exclusiv Hong Kong, Macao și
Taiwan).

 
Am stabilit un program cuprinzător de securitate, care este conform în toate privințele cu legislația în vigoare și cu prac�cile
din industrie pentru a vă proteja informațiile personale, inclusiv informațiile asociate sănătății. Vom efectua acțiunile
rezonabile din punct de vedere comercial pentru a ne asigura că informațiile personale, inclusiv informațiile asociate sănătății,
nu sunt colectate în mod irelevant în baza scopurilor stabilite în această No�ficare privind confidențialitatea și vom păstra
informațiile dvs. personale, inclusiv informațiile asociate sănătății exclusiv pe o perioadă de păstrare specificată în con�nuare
sau pe o perioadă mai lungă, așa cum se solicită prin legislația în vigoare. Vom actualiza și publica informațiile privind riscurile
de securitate și evaluarea impactului asupra securității informațiilor personale așa cum se solicită prin legislația în vigoare.
 
În cazul unui incident de securitate asociat informațiilor dvs. personale, inclusiv informațiilor asociate sănătății, vă vom
informa prompt, așa cum se solicită prin legislația în vigoare, prin e-mail sau prin alte metode de contact disponibile,
furnizându-vă informații generale despre incident și posibilul impact al acestuia, acțiunile de remediere pe care le-am
implementat și pe care le vom implementa, precum și cu recomandări privind acțiunile de reducere a riscurilor și remediere a
impactului. Este posibil să raportăm as�el de incidente și acțiuni de remediere agenției de reglementare, după cum este
necesar.
 
+Spațiul Economic European, Regatul Unit, Insulele Cayman, Elveția și Tailanda

Prelucrăm informațiile dvs. personale în calitate de procesator atunci când furnizăm serviciile noastre medicului sau clinicii
dvs. și putem avea acces la datele dvs. de sănătate pentru a furniza medicului sau clinicii dvs. asistență tehnică și pentru
clienți. 
 
Baza legală pentru procesarea informațiilor dvs. personale: Abbo� vă procesează informațiile personale, inclusiv informațiile
personale asociate sănătății, în calitate de operator, în următoarele baze legale, stabilite prin RGPD:

după cum este necesar pentru a asista furnizorul dvs. de îngrijiri medicale cu un diagnos�c medical, conform
contractului pe care îl avem cu acesta și după cum este necesar pentru execuția unui contract, pentru a vă pune la
dispoziție Aplicația în conformitate cu Acordul de licență pentru u�lizatorul final;

cu consimțământul dvs. și după cum este necesar pentru aplicarea unui contract (Acord de licență pentru u�lizatorul
final) pentru a menține evidențe privind contactul dvs. cu Abbo� atunci când contactați Abbo� direct; și

după cum este necesar pentru a pune la dispoziție furnizorului dvs. de îngrijiri medicale Serviciile conform contractului
nostru cu acesta, inclusiv asistența pentru clienți;

după cum este necesar pentru a pune la dispoziție furnizorului dvs. de îngrijiri medicale Serviciile conform contractului
nostru cu aceș�a și din mo�ve de interes public în sectorul de sănătate publică acolo unde este solicitat prin legislația



UE sau națională care guvernează u�lizarea și clasificarea dispozi�velor medicale, inclusiv în scopurile de supraveghere
post-comercializare a dispozi�velor medicale, de management al calității, inclusiv dezvoltarea, îmbunătățirea,
siguranța, performanța și supravegherea produselor;

după cum este necesar, pentru a publica, exercita sau proteja drepturile legale; și

după cum este necesar în orice alt mod în interesul public major, conform legislației în vigoare.

Când furnizorul dvs. de îngrijiri medicale a creat un profil de pacient pentru dvs. în Merlin.net, v-ați oferit acordul explicit
pentru ca Abbo� să deiden�fice, pseudonimizeze, colecteze și/sau anonimizeze informațiile dvs. personale pentru efectuarea
cercetărilor. Realizăm cercetări u�lizând aceste date deziden�ficate sau pseudonimizate, sau date colectate, sta�s�ce și/sau
anonimizate în următoarele scopuri:

în interes public în sectorul de sănătate publică pentru a îmbunătăți calitatea, securitatea și eficiența Dispozi�velor și
sistemelor noastre, și pentru a permite dezvoltarea tratamentelor inovatoare și eficiente pentru afecțiunile cardiace;

pentru a realiza cercetări, în scopuri sta�s�ce și de analiză, și pentru a le divulga cercetătorilor terți, en�tăților sau
specialiș�lor de îngrijiri medicale sau autorităților de sănătate publică;

în interesele legi�me de afaceri ale companiei Abbo�, pentru a evalua eficiența Serviciilor și modul în care acestea
sunt furnizate și u�lizate;

în interesele îndreptățite ale Abbo� pentru a valida funcționalitatea și upgrade-urile Serviciilor, inclusiv monitorizarea
și îmbunătățirea siguranței și securității acestor servicii;

pentru a cerceta, dezvolta și testa Dispozi�vele, inclusiv caracteris�cile și funcționalitățile, și pentru a testa și
îmbunătăți Serviciile și Dispozi�vele pentru dezvoltarea produselor, analiza datelor și în scopuri sta�s�ce și de sondaje;
și

în interes public, în domeniul sănătății publice, inclusiv acolo unde Serviciile și Dispozi�vele sunt eligibile pentru
rambursare medicală sau sunt eligibile în alt mod pentru asigurare socială, privată sau fonduri publice.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea +Cercetare.
 
Procesăm, de asemenea, informațiile dvs. personale ca procesor și facem acest lucru în numele furnizorului dvs. de îngrijiri
medicale. Furnizorul dvs. de îngrijiri medicale procesează informațiile dvs. personale în următoarele baze legale, conform
legislației naționale sau a Uniunii Europene:

pentru a vă oferi îngrijiri medicale, inclusiv un tratament medical con�nuu prin monitorizarea Dispozi�vului și a stării
dvs., pentru a facilita as�el oferirea îngrijirilor medicale;

pentru a garanta companiei Abbo� acces la informațiile dvs. personale și pentru a oferi asistență tehnică pentru
Servicii, inclusiv pentru a primi asistență tehnică și clinică, cum ar fi asistență la depanarea, efectuarea unui upgrade
sau rezolvarea problemelor asociate Serviciilor sau la interpretarea datelor; și

acolo unde este solicitat în alt mod de către legislația națională sau a Uniunii Europene.

„RGPD” se referă la Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal (2016/679), adică legislația de
implementare a Statelor Membre UE, iar în cazul Marii Britanii, se referă la Legea de Protecție a Datelor din Regatul Unit din
2018, cu modificările respec�ve acestora aduse din când în când.  Acolo unde am inclus o țară mai sus, care se află în afara
Uniunii Europene, este pentru că aceste țări au legi foarte similare sau aproape echivalente cu cele ale RGPD.
 
Transferurile de date: Informațiile colectate prin Servicii vor fi transferate către și stocate în Statele Unite ale Americii. Dacă
solicitați asistență tehnică, informațiile dvs. personale (inclusiv datele asociate sănătății) vor fi accesibile pentru echipele
noastre de asistență de la distanță, exclusiv din SUA sau Suedia.  Datele dvs. personale vor fi transferate în temeiul clauzelor
contractuale standard UE.  

Ofițerul de protecție a datelor: Detaliile de contact ale ofițerului nostru European de protecție a datelor, alături cu alte
informații u�le de contact, sunt disponibile la www.eu-dpo@abbo�.com.
Drepturile dvs.: Dacă doriți să vă exercitați drepturile stabilite în secțiunea in�tulată+ Modul în care u�lizatorii pot accesa și
corecta informațiile personale și drepturile acestora și dacă ne contactați prin e-mail, vă rugăm să in�tulați subiectul e-
mailului corespunzător (de exemplu, „Solicitare de corectare” sau „Solicitare de acces” sau cu oricare alt drept aplicabil, pe
rândul cu subiectul e-mailului.) Vom face tot posibilul să răspundem solicitărilor rezonabile în �mp u�l sau, cel puțin, conform
oricărei cerinței legale în vigoare. Aveți dreptul să depuneți o reclamație la autoritatea dvs. locală de protecție a datelor dacă
sunteți nemulțumit(ă) de orice aspect al modului în care Abbo� procesează datele dvs. personale.



 
+Reprezentanți în UE

Pacese�er, Inc. a desemnat următoarele companii ca reprezentanți naționali:
 

Țara Denumire reprezentant Adresă reprezentant

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

Belgia,
Luxemburg

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

Bulgaria, Croația,
Republica Cipru,
Republica Cehă,
Islanda, Letonia,
Malta, Slovacia,
Slovenia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Grecia Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(denumire comercială: Abbo�
Medical Hellas Ltd.) În greacă:
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Εμπορική
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης și
denumirea comercială a Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Ungaria Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (denumirea prescurtată: Abbo�
Medical K�.)

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

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

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

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

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

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

Polonia Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

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



 
+Regatul Unit

Conform Legii de retragere din Uniunea Europeană din 2020, legislația Uniunii Europene va con�nua să se aplice în Regatul
Unit până la 31 decembrie 2020. Vom pune în aplicare măsuri adecvate pentru a vă proteja informațiile personale atunci când
acestea sunt transferate către Statele Unite.  Reprezentantul nostru local este Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central
Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK.
 
+Algeria, Chile, Columbia, Maroc, Pakistan, Panama, Paraguay, Arabia Saudită, Trinidad și Tobago și Tunisia

Pentru ca Abbo� să procese informațiile dvs. personale, în general, este necesar acordul dvs. Prin acceptarea condițiilor
acestei No�ficări privind confidențialitatea, se consideră că ați aprobat procesarea informațiilor dvs. personale conform
descrierii din prezentul document. Dacă doriți să vă ștergeți contul Merlin.net, trebuie să contactați furnizorul dvs. de îngrijiri
medicale sau clinica. Rețineți că dacă vă ștergeți contul, vom păstra informațiile colectate și deziden�ficate și, dacă este
necesar, vom păstra anumite informații personale conform legii.

+Franța

Pacese�er, Inc. este o companie cer�ficată alături de ASIP Santé pentru a găzdui datele personale medicale, inclusiv pentru
următoarele ac�vități:

1. furnizarea și întreținerea în condiții operaționale a locațiilor fizice care oferă infrastructura fizică a sistemului
informațional u�lizat pentru găzduirea procesării datelor medicale;

2. furnizarea și întreținerea în condiții operaționale a infrastructurii fizice a sistemului informațional u�lizat pentru
procesarea datelor medicale;

3. furnizarea și întreținerea în condiții operaționale a pla�ormei care găzduiește aplicațiile sistemului informațional;

4. furnizarea și întreținerea în condiții operaționale a infrastructurii virtuale a sistemului informațional u�lizat pentru
procesarea datelor medicale;

5. administrarea și operarea sistemului informațional care conține datele medicale;

6. salvarea datelor medicale.

Operatorul informațiilor dvs. personale în scopuri de tratament medical este medicul/clinica dvs.  Pacese�er, Inc. (o companie
afiliată a St. Jude Medical, LLC și subsidiară deținută în totalitate de Abbo� Laboratories, Inc.) cu sediul la 15900 Valley View
Court, Sylmar, California 91342, Statele Unite ale Americii este operatorul datelor personale pentru (1) a vă pune la dispoziție
această Aplicație; (2) a se conforma cu obligațiile legale, inclusiv pe cele asociate siguranței, calității și îmbunătățirii
dispozi�velor medicale; și (3) a efectua cercetări odată ce informațiile personale au fost deziden�ficate, pseudonimizate,
colectate și/sau anonimizate, as�el încât să nu vă putem iden�fica după nume. Realizăm cercetări pentru a înțelege modul în
care sunt u�lizate produsele și serviciile noastre, eficiența acestora și pentru studii cu dovezi din viața reală. Pentru mai multe
informații, consultați +U�lizarea informațiilor dvs. personale direct de către Abbo�, +Dispozi�vele medicale și alte cerințe
legale, +Cercetare, și +Păstrarea informațiilor personale. Reprezentantul nostru local este Abbo� Medical France SAS., 1-3,
esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Franța.
 
+Japonia

Consimțământul dvs. este necesar pentru ca Abbo� să poată ges�ona „datele dvs. personale care necesită o ges�onare
specială” (menționate în această No�ficare privind confidențialitatea ca informații asociate sănătății) și să poată transfera
informațiile dvs. personale, inclusiv informațiile asociate sănătății, către terțe părți din afara Japoniei (cu excepția
transferurilor către UE, pentru care guvernul japonez a emis o decizie de conformitate). Prin acceptarea sau consimțământul
dvs. pentru condițiile acestei No�ficări privind confidențialitatea, se consideră că ați aprobat procesarea informațiilor dvs.
personale, inclusiv a informațiilor asociate sănătății, conform descrierii din prezentul document.  Vă puteți retrage
consimțământul în orice moment, prin contactarea furnizorului dvs. de îngrijiri medicale. Rețineți că dacă vă retrageți
consimțământul, aceasta va afecta abilitatea furnizorului dvs. de îngrijiri medicale să vă monitorizeze de la distanță
dispozi�vul, iar aceasta poate afecta tratamentul dvs.  Dacă vă retrageți consimțământul, Abbo� va păstra informațiile
colectate și deiden�ficate și, dacă este necesar, vom păstra anumite informații personale conform legii.

+Africa de Sud



Aveți dreptul de a depune o plângere la ins�tuția de reglementare a informațiilor, cu privire la procesarea informațiilor dvs.
personale, printr-o scrisoare adresată către: Ins�tuția de reglementare a informațiilor, SALU Building, 316 Thabo Sehume
Street, PRETORIA, tel.: 012 406 4818, fax: 086 500 3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Coreea de Sud

Prin acceptarea sau acordul dvs. pentru această No�ficare privind confidențialitatea, se consideră că ați fost informat(ă) și că
ați fost de acord în mod explicit cu întregul conținut din prezentul document. Pentru u�lizatorii cu vârstă sub 14 ani,
consimțământul trebuie dat de părintele/tutorele acestora. Dacă doriți să vă ștergeți contul Merlin.net, trebuie să contactați
furnizorul dvs. de îngrijiri medicale. Rețineți că dacă vă ștergeți contul, vom păstra informațiile colectate și deziden�ficate și,
dacă este necesar, vom păstra anumite informații personale conform legii.

Această No�ficare privind confidențialitatea stabilește detaliile privind colectarea, u�lizarea, furnizarea către terțe părți,
delegarea procesării la nivel extern și transferul transfrontalier al informațiilor dvs. personale, inclusiv al informațiilor asociate
sănătății, prin Pacese�er, Inc., în legătură cu furnizarea Aplicației și a Serviciilor. Toate categoriile următoare de procesare a
informațiilor personale, inclusiv a informațiilor asociate sănătății, sunt necesare pentru prevederea Aplicației și Serviciilor. Prin
urmare, nu veți putea beneficia de această Aplicație și de aceste Servicii dacă alegeți să nu fiți de acord cu această procesare.

Puteți să vă oferiți acordul în mod colec�v pentru toate categoriile următoare de acord prin acceptarea sau prin a vă da
acordul pentru această No�ficare privind confidențialitatea:

(Necesar) Consimțământul pentru colectarea și u�lizarea informațiilor dvs. personale, inclusiv a informațiilor asociate
sănătății, conform descrierii din +Colectarea și procesarea informațiilor dvs. personale, +Accesul Abbo� la
informațiile personale atunci când asigură servicii furnizorului dvs. de îngrijiri medicale, +U�lizarea informațiilor
dvs. personale direct de către Abbo�, +Dispozi�vele medicale și alte cerințe legale +Cercetare

(Necesar) Consimțământul pentru colectarea și u�lizarea informațiilor asociate sănătății, conform descrierii din
+Colectarea și procesarea informațiilor dvs. personale, +Accesul Abbo� la informațiile personale atunci când asigură
servicii furnizorului dvs. de îngrijiri medicale, +U�lizarea informațiilor dvs. personale direct de către Abbo�,
+Dispozi�vele medicale și alte cerințe legale +Cercetare

(Necesar) Consimțământul pentru transferul transfrontalier și punerea la dispoziție a datelor medicale (date sensibile)
terțelor părți, conform descrierii din +Stocarea datelor, +Divulgarea informațiilor dvs. personale de către Noi,
+Transferurile transfrontaliere ale informațiilor personale

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin contactarea furnizorului dvs. de îngrijiri medicale. Rețineți că dacă vă
retrageți consimțământul, aceasta va afecta abilitatea furnizorului dvs. de îngrijiri medicale să vă monitorizeze de la distanță
dispozi�vul, iar aceasta poate afecta tratamentul dvs.  Dacă vă retrageți consimțământul, Abbo� va păstra informațiile
colectate și deiden�ficate și, dacă este necesar, vom păstra anumite informații personale conform legii.

+Ucraina

Acordul dvs. este necesar pentru ca Abbo� să poată procesa informațiile dvs. personale, cu excepția situațiilor în care facem
acest lucru pentru fi în conformitate cu o obligație legală conform descrierii din +Dispozi�vele medicale și alte cerințe legale.
Prin acceptarea condițiilor acestei No�ficări privind confidențialitatea, se consideră că ați aprobat procesarea informațiilor
dvs. personale conform descrierii din prezentul document. Dacă doriți să vi se șteargă informațiile de pe Merlin.net, trebuie
să contactați furnizorul dvs. de îngrijiri medicale sau clinica. Rețineți că, dacă solicitați furnizorului dvs. de îngrijiri medicale
sau clinicii să vă șteargă informațiile de pe Merlin.net, vom păstra informațiile colectate și deziden�ficate și, dacă este necesar,
vom păstra anumite informații personale conform legii.
 

TERMINAREA NOTIFICĂRII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA – ACEASTĂ NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
ARE SCOPUL DE A VĂ EXPLICA MODUL ÎN CARE ABBOTT UTILIZEAZĂ ȘI PROCESEAZĂ DATELE DVS. PERSONALE. 
ACEASTA NU ESTE UN CONTRACT ȘI NU FACE PARTE DIN ACORDUL DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL CARE
URMEAZĂ.

 

Aplicația mobilă myMerlinTM



ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL

Data versiunii: Aprilie 2021

Vă rugăm să rețineți că �tlurile din acest Acord sunt numai pentru confortul dvs. și că nu limitează, nu definesc și nu explică în
totalitate fiecare secțiune.

1. Introducere

2. Termeni-cheie ai acestui Acord

3. Informațiile dvs. personale

4. Context pentru Aplicație și rețeaua de îngrijire a pacientului Merlin.net™ („Merlin.net™ PCN”)

5. Înregistrarea în Aplicație

6. Nicio recomandare medicală

7. U�lizarea produselor terțe

8. Drepturi privind proprietatea

9. Acordarea și domeniul de aplicabilitate al licenței

10. Restricțiile licenței

11. Restricții privind u�lizarea acceptabilă

12. Cerințe privind compa�bilitatea cu dispozi�vele mobile

13. Actualizări și upgrade-uri de aplicație

14. Confirmări

15. Ștergerea contului din Aplicație

16. Modificări aduse acestui Acord

17. Asistență pentru Aplicație

18. Date privind analiza erorilor

19. Acord privind datele transmise

20. Rezilierea

21. Exonerarea de garanție

22. Informații importante privind limitele răspunderii noastre

23. Compensații

24. Controale de export

25. No�ficări

26. Transferul de drepturi

27. Forțe interpuse

28. Exonerare de răspundere

29. Clauza de separabilitate

30. Legislația în vigoare

31. Integralitatea acordului

32. Condiții referitoare la Apple dacă u�lizați versiunea iOS a Aplicației

33. Condiții legale suplimentare

34. Clic pe butonul „Accept”

1. Introducere

Ci�ți cu atenție acest Acord de licență pentru u�lizatorul final („Acordul”) înainte de a îl accepta și de a instala aplicația
mobilă myMerlinTM („Aplicația”).  Aplicația se conectează și transmite date de la monitorul dvs. cardiac inserabil („ICM”)
către rețeaua de îngrijire a pacienților Merlin.net™ („Serviciile”).  Datele transmise prin aplicație vor fi transferate și stocate în
Statele Unite.



Înainte de a putea u�liza Aplicația, vă vom solicita să acceptați acest Acord. FĂCÂND CLIC PE BUTONUL „ACCEPTˮ DE MAI
JOS, VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL CU PRIVIRE LA ACEST ACORD.  DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEST ACORD, NU VĂ VOM
ACORDA LICENȚA PENTRU APLICAȚIE ȘI NU TREBUIE SĂ UTILIZAȚI (SAU SĂ ÎNCERCAȚI SĂ UTILIZAȚI) APLICAȚIA.

PRIN ACCEPTAREA ACESTUI ACORD ȘI PRIN UTILIZAREA APLICAȚIEI, DECLARAȚI CĂ AVEȚI VÂRSTA LEGALĂ PENTRU A
PARTICIPA LA ACEST ACORD ȘI CĂ ACCEPTAȚI FIE PENTRU DVS., FIE ÎN NUMELE UNEI ALTE PERSOANE PENTRU CARE AVEȚI
AUTORITATE JURIDICĂ DE A OBLIGA ÎN MOD LEGAL PERSOANA RESPECTIVĂ LA ACEST ACORD. PĂRINȚII SAU TUTORII
TREBUIE SĂ CITEASCĂ ACEST ACORD DACĂ APLICAȚIA ESTE DESTINATĂ UTILIZĂRII DE CĂTRE UN COPIL AFLAT SUB TUTELA
LOR.

DACĂ SUNTEȚI O PERSOANĂ CARE INSTALEAZĂ, UTILIZEAZĂ SAU ACCESEAZĂ ÎN ALT MOD APLICAȚIA ÎN NUMELE SAU ÎN
BENEFICIUL UNEI CORPORAȚII, UNUI PARTENERIAT SAU AL UNEI ALTE ENTITĂȚI CU CARE V-AȚI ASOCIAT (O „ORGANIZAȚIE”),
ATUNCI ACCEPTAȚI ACEST ACORD ATÂT ÎN NUMELE DVS., CÂT ȘI AL ORGANIZAȚIEI RESPECTIVE ȘI REPREZENTAȚI ȘI GARANTAȚI
CĂ AVEȚI AUTORITATEA LEGALĂ DE A OBLIGA ÎN MOD LEGAL ORGANIZAȚIA RESPECTIVĂ LA ACEST ACORD. 

Referințele „dvs.”, „a, al, ai, ale dvs.” sau „u�lizator” din acest Acord includ atât persoanele care u�lizează Aplicația (unde este
cazul), cât și organizația respec�vă. 

DE ASEMENEA, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CAPITOLELE (A) EXONERĂRI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII, SECȚIUNILE 6, 7 ȘI 22 ȘI (B)
EXONERĂRI PRIVIND GARANȚIA, ÎN SECȚIUNEA 21. ACESTE SECȚIUNI LIMITEAZĂ DESPĂGUBIRILE ACORDATE DVS. ȘI
RESPONSABILITATEA NOASTRĂ.

Acest acord reprezintă un acord juridic între dvs. și Abbo�, referitor la u�lizarea de către dvs. Aplicației.  Acest acord
acoperă:

Instalarea și u�lizarea de către dvs. a Aplicației (inclusiv actualizări, upgrade-uri, remedii pentru erori sau versiuni
modificate ale acesteia) pe un dispozi�v mobil, și

Manualele, instrucțiunile, descrierile, specificațiile sau alte materiale, sub formă imprimată sau electronică,
furnizate de Abbo� („Documentația”), care descriu sau sunt legate de u�lizarea Aplicației.

Prin acceptarea și u�lizarea Aplicației pe un dispozi�v mobil, sunteți de acord cu faptul că (a) u�lizarea de către dvs. este
asociată cu evaluarea și/sau u�lizarea clinică a Aplicației cu monitorul dvs. cardiac inserabil și că (b) dacă u�lizați această
Aplicație în scopuri clinice, furnizorul dvs. de îngrijiri medicale a prescris monitorul cardiac inserabil pentru dvs.  Aplicația
este proiectată exclusiv pentru u�lizarea cu monitoare cardiace inserabile de la Abbo�.

Datele accesate pe sau prin intermediul Aplicației pot conține valori tehnice imprecise sau erori �pografice. Aplicația poate fi
modificată sau actualizată fără înș�ințare. Putem modifica acest Acord oricând, iar dvs. veți primi o no�ficare la următoarea
u�lizare a Aplicației. Veți avea posibilitatea să vă dați acordul pentru modificări.

2. Termeni-cheie ai acestui Acord

În cadrul acestui Acord, următorii termeni cheie au înțelesul menționat mai jos:

Aplicație. Aplicația mobilă myMerlinTM primește și transmite periodic date de la monitorul dvs. cardiac inserabil sau dvs.
puteți efectua manual o transmisie de la monitorul dvs. cardiac inserabil către sistemul de monitorizare la distanță din rețeaua
de îngrijire a pacientului Merlin.net™. 

Date. Datele dvs. personale, inclusiv datele medicale, precum și orice alte informații disponibile prin sau care sunt salvate în
aplicație, inclusiv informațiile pe care le introduceți în Aplicație, anumite informații privind sau colectate de monitorul dvs.
cardiac inserabil, afișate sau transmise prin Aplicație, precum și anumite informații cu privire la Dispozi�vul dvs. mobil.

Dispozi�v mobil. Un smartphone (telefon inteligent) sau un dispozi�v mobil, fie că este un dispozi�v deținut personal sau un
dispozi�v care vă este pus la dispoziție de către clinica și/sau furnizorul dvs. de îngrijiri medicale sau de către sau în numele
Abbo�, u�lizat pentru a instala și u�liza Aplicația (de exemplu, un dispozi�v mobil digital Apple‡ iPhone‡ sau un dispozi�v
mobil digital Samsung‡ Galaxy‡ ).

U�lizator, Dvs., dvs. și/sau a, al, ai, ale dumneavoastră/dvs. Orice u�lizator individual al aplicației, cu un monitor cardiac
inserabil de la Abbo�.



Noi, nouă, al, a, ai, ale nostru, noastră, noastre, noștri și/sau Abbo�. Pacese�er, Inc., o companie subsidiară deținută în
totalitate de Abbo� Laboratories. „Noi”, „nouă, ne, ni” și „a, al, ai ale nostru/noastre/noștri/noastre” se poate referi, de
asemenea, și la Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC și la companiile afiliate ale Abbo�, inclusiv la compania locală afiliată a
Abbo� și la centrele de asistență tehnică ale rețelei de îngrijire a pacientului Merlin.net™, în măsura în care acestea ajută la
îndeplinirea Serviciilor. Nimic din definiția termenilor „noi, nouă, ne, ni și a, al, ai ale nostru/noastre/noștri/noastre” nu poate
fi interpretat în sensul că compania dvs. locală afiliată a Abbo� sau alte companii afiliate ale Abbo� fac parte din acest Acord. 

Orice cuvinte care urmează după termeni precum „inclusivˮ, „includeˮ, „în special”, „de exempluˮ sau orice expresie similară
au scop ilustra�v și nu vor limita generalitatea cuvintelor generale conexe.

3. Informațiile dvs. personale

UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A APLICAȚIEI ȘI A SERVICIILOR ESTE SUPUSĂ, DE ASEMENEA, ȘI NOTIFICĂRII PRIVIND
CONFIDENȚIALITATEA, CARE EXPLICĂ MODUL ÎN CARE GESTIONĂM INFORMAȚIILE DVS. PERSONALE, INCLUSIV INFORMAȚIILE
ASOCIATE SĂNĂTĂȚII, PE CARE NI LE FURNIZAȚI CÂND UTILIZAȚI APLICAȚIA.

Pentru u�lizatorii din Spațiul Economic European („SEE”), Regatul Unit, Mexic și Elveția: clinica dvs. și/sau furnizorul dvs. de
îngrijiri medicale sunt operatorii datelor dvs. personale, inclusiv ai datelor medicale, și transmise prin Aplicație și Servicii.
Trebuie să consultați clinica și/sau furnizorul de îngrijiri medicale cu privire la poli�ca lor privind confidențialitatea, iar toate
întrebările legate de procesarea informațiilor dvs. personale trebuie adresate acestora. Veți găsi informații despre modul în
care Abbo� ges�onează Datele dvs. în No�ficarea noastră privind confidențialitatea în cazul u�lizării Aplicației.

Abbo� este, de asemenea, operator al informațiilor dvs. personale, inclusiv al informațiilor asociate sănătății, în scopuri de
procesare specifice și limitate, conform descrierii din No�ficarea noastră privind confidențialitatea. Acordul dvs. explicit este
solicitat prin Aplicație ca bază legală pentru ca Abbo� să poată deiden�fica, pseudonimiza, colecta și/sau anonimiza
informațiile dvs. personale pentru a analiza datele. Acolo unde vi s-a cerut consimțământul pentru procesarea informațiilor
dvs. personale, vă puteți retrage oricând acordul contactându-ne. Retragerea consimțământului nu va afecta caracterul legal
al procesării bazate pe acordul dvs. dinainte de retragere. Vă rugăm să rețineți că acolo unde vă retrageți consimțământul,
Abbo� va înceta numai procesarea informațiilor dvs. personale care sunt asociate cu retragerea consimțământului. Abbo� va
con�nua să proceseze informațiile personale acolo unde este obligată contractual sau în alt mod legal să facă acest lucru, ca
de exemplu pentru a se conforma cu cadrul de lucru de reglementare pentru dispozi�vele medicale din SEE, Regatul Unit,
Elveția sau din alte jurisdicții aplicabile.

4. Context pentru Aplicație și rețeaua de îngrijire a pacientului Merlin.net™

Abbo� este producătorul monitorului dvs. cardiac inserabil. Abbo� a dezvoltat Aplicația și deține toate autorizațiile relevante
și/sau cer�ficările aferente, acolo unde este solicitat prin legislația în vigoare.

Aplicația permite transmisia promptă și automată a informațiilor colectate de pe monitorul dvs. cardiac inserabil și încărcate
prin Aplicație într-o bază de date privată și securizată.  Prin rețeaua de îngrijire a pacientului Merlin.net™, furnizorul dvs. de
îngrijiri medicale poate vedea când inima dvs. începe să bată diferit.  De asemenea, vă puteți monitoriza propriile simptome
folosind aplicația, atunci când ceva nu este în regulă, de exemplu, dacă vă simțiți amețit(ă) sau leșinați, aveți dificultăți de
respirație sau aveți palpitații sau inima bate foarte repede.  Aplicația trimite automat informații despre ritmul dvs. cardiac
către clinică, pe baza setărilor stabilite de furnizorul dvs. de îngrijiri medicale.  Aplicația îl ajută pe furnizorul dvs. de îngrijiri
medicale să vă monitorizeze ritmul cardiac și simptomele și să vă modifice tratamentul fără a fi nevoie să mergeți personal la
clinică, la fel de frecvent.  Trebuie să vă păstrați dispozi�vul mobil conectat la WiFi sau la date celulare/mobile, să vă

asigurați că tehnologia wireless Bluetooth®
[1]

 este menținută „ACTIVATĂ” pentru a asocia monitorul dvs. cardiac inserabil
cu Aplicația și a comunica între ele și trebuie să u�lizați Aplicația as�el încât ritmul dvs. cardiac să poată fi monitorizat de la
distanță de furnizorul dvs. de îngrijiri medicale.

 

5. Înregistrarea în Aplicație

Pentru a vă înregistra, trebuie să introduceți în Aplicație câteva dintre informațiile dvs. personale, inclusiv data nașterii și
numărul de serie ICM, cu ajutorul ecranului Aplicației și informații din profilul dvs. de pacient în rețeaua de îngrijire a
pacientului Merlin.net™, și anume adresa de e-mail și numărul de telefon („Informațiile de înregistrare”).  Pentru orice
asociere ulterioară a Aplicației cu monitorul dvs. cardiac inserabil, de exemplu, dacă aveți un smartphone nou, pentru a u�liza
Aplicația poate fi necesar să obțineți un cod de autorizare și să asociați Aplicația cu monitorul dvs. cardiac inserabil.  Atunci
când vă înregistrați pe site-ul nostru, sunteți de acord să furnizați informații corecte și complete. Confirmați și sunteți de acord



cu faptul că Aplicația este proiectată și are scop de u�lizare personală, la nivel individual.  Dacă sunteți informat(ă) cu privire la
un incident sau o încălcare de securitate are vă afectează contul în Aplicație, inclusiv acolo unde credeți că Informațiile dvs. de
înregistrare au fost posibil compromise, trebuie să ne înș�ințați imediat.

6. Nicio recomandare medicală

NICI APLICAȚIA, NICI SERVICIILE DISPONIBILE PRIN ACEASTA NU SUNT SERVICII MEDICALE PENTRU PACIENȚI. UTILIZATORII
TREBUIE SĂ REȚINĂ CĂ APLICAȚIA ESTE UN SERVICIU DE GESTIONARE A INFORMAȚIILOR, CARE PERMITE FURNIZORULUI
DVS. DE ÎNGRIJIRI MEDICALE SĂ MONITORIZEZE MONITORUL DVS. CARDIAC INSERABIL.  APLICAȚIA NU ARE SCOPUL DE
SUBSTITUT PENTRU RECOMANDĂRILE MEDICALE PROFESIONALE, IAR ABBOTT NU ESTE FURNIZOR SAU PRESTATOR DE
SERVICII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE PRIN APLICAȚIE. PERSOANELE TREBUIE SĂ CONSULTE ÎNTOTDEAUNA FURNIZORUL LOR
CALIFICAT DE ÎNGRIJIRI MEDICALE CU PRIVIRE LA ORICE ÎNTREBĂRI PE CARE LE AU CU PRIVIRE LA O AFECȚIUNE MEDICALĂ,
INCLUSIV CU PRIVIRE LA ORICE ÎNTREBĂRI SAU NELĂMURIRI PRIVIND O AFECȚIUNE CARDIACĂ.  NU IGNORAȚI NICIODATĂ
RECOMANDĂRILE MEDICALE PROFESIONALE ȘI NU AMÂNAȚI UN CONSULT MEDICAL DIN CAUZA DATELOR SAU A
INFORMAȚIILOR TRANSMISE CĂTRE SAU INCLUSE ÎN APLICAȚIE. Ar trebui să urmați recomandările obișnuite stabilite de
furnizorul dvs. de îngrijiri medicale atunci când datele colectate sunt neregulate sau dacă aveți alte modificări ale afecțiunii
dvs. medicale în legătură cu inima sau de altă natură. 

NOI NU OFERIM RECOMANDĂRI SAU ÎNGRIJIRI MEDICALE UTILIZATORILOR. DACĂ SUSPECTAȚI O URGENȚĂ MEDICALĂ,
TREBUIE SĂ APELAȚI LA FURNIZORUL DVS. DE ÎNGRIJIRI MEDICALE SAU LA SERVICIILE LOCALE DE URGENȚĂ. ABBOTT NU
RĂSPUNDE PENTRU NOTIFICAREA FURNIZORULUI DE ÎNGRIJIRI MEDICALE AL UNEI PERSOANE DACĂ APAR MODIFICĂRI LA
NIVELUL DATELOR COLECTATE ALE ACESTEIA.  Personalul departamentului nostru de asistență tehnică nu este calificat sau
autorizat să vă furnizeze informații despre importanța, semnificația sau posibilele consecințe ale Datelor accesibile pe sau
transmise prin aplicație.

Aplicația este proiectată pentru a ajuta persoanele și furnizorul de îngrijiri medicale al acestora să ges�oneze mai bine ritmul
cardiac al pacientului prin informații, analiză și comunicare. Singurele en�tăți responsabile cu comunicarea Datelor, furnizarea
feedbackului și discutarea și recomandarea testelor și opțiunilor de tratament sunt dvs. și furnizorul dvs. de îngrijiri medicale.
Abbo� nu recomandă și nu aprobă anumite teste, produse, proceduri sau opinii.  DECIZIA DVS. DE A ACȚIONA ÎN FUNCȚIE DE
INFORMAȚIILE TRANSMISE CĂTRE SAU STOCATE ÎN APLICAȚIE SAU CONFORM ORICĂROR ALTOR INFORMAȚII PRIMITE DE LA
ANGAJAȚII, AGENȚII SAU FURNIZORII ABBOTT ESTE PE RISCUL DVS. EXCLUSIV.

PENTRU UTILIZATORII DIN SEE, REGATUL UNIT ȘI ELVEȚIA:  INFORMAȚIILE DISPONIBILE PT. DVS. PRIN APLICAȚIE NU
REPREZINTĂ O FIȘĂ MEDICALĂ ELECTRONICĂ.  ÎN CAZUL ÎN CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE NECESAR, LA UNICA DVS. DISCREȚIE,
SĂ ADĂUGAȚI INFORMAȚIILE COLECTATE PRIN APLICAȚIE LA FIȘA DVS. MEDICALĂ, PUTEȚI OBȚINE COPII ALE INFORMAȚIILOR
RESPECTIVE PENTRU A LE ADĂUGA ÎN FIȘA DVS. MEDICALĂ ÎN FORMAT TIPĂRIT.

7. U�lizarea produselor terțe

Rețineți că există terțe părți care pot oferi servicii, aplicații so�ware și aplicații mobile neautorizate, despre care pre�nd că
sunt compa�bile cu Aplicația și/sau cu monitorul dvs. cardiac inserabil, dar care nu sunt autorizate de Abbo� în acest sens.
ABBOTT NU RECOMANDĂ UTILIZAREA APLICAȚIEI SAU A MONITORULUI DVS. CARDIAC INSERABIL CU PRODUSE
NEAUTORIZATE ALE TERȚELOR PĂRȚI. DACĂ ALEGEȚI SĂ FACEȚI ACEST LUCRU, ESTE PE PROPRIUL DVS. RISC.  PRODUSELE
NEAUTORIZATE ALE TERȚELOR PĂRȚI SE AFLĂ ÎN AFARA CONTROLULUI ABBOTT; ABBOTT NU RĂSPUNDE PENTRU ACESTE
PRODUSE ȘI NU PRETINDE VALIDITATEA, ACURATEȚEA, FIABILITATEA SAU STAREA ACESTOR PRODUSE ȘI NU POATE FI FĂCUTĂ
RESPONSABILĂ PENTRU RECLAMAȚII ASOCIATE CU ȘI NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIO PRIVINȚĂ PENTRU SERVICIILE, APLICAȚIILE
SOFTWARE, APLICAȚIILE SAU ALTE PRODUSE ALE TERȚELOR PĂRȚI.

 

8. Drepturi privind proprietatea

Confirmați și sunteți de acord că Abbo�, companiile sale afiliate, furnizorii sau licențiatorii săi dețin sau licențiază toate
drepturile, �tlurile și interesele legale în privința și cu referire la toate aspectele Aplicației, Documentației și a oricăror
componente actualizate, cu upgrade, modificate, personalizate sau suplimentare ale acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la,
grafică, interfața de u�lizator, scripturile și so�ware-ul u�lizat pentru implementarea Aplicației, orice so�ware sau documente
furnizate către dvs. ca parte din și/sau în legătură cu Aplicația, inclusiv toate Drepturile de proprietate intelectuală care există
în cadrul acestora, fie că sunt sau nu înregistrate și indiferent unde anume în lume se află acestea. În scopul acestui Acord,
„Drepturile de proprietate intelectuală” înseamnă orice drepturi de autor, brevet, secret comercial, imagine comercială,
marcă comercială, drepturi legate de prezentare, reputație, drepturi de design, tehnologie, artă, drepturi de so�ware



computerizat (inclusiv cod sursă), bază de date și alte drepturi sau forme de protecție echivalente care există sau vor exista
acum sau în viitor, pe orice suport cunoscut acum sau inventat în viitor, în orice locație din lume. Sunteți de acord să nu
acționați în niciun fel care să reducă aceste drepturi sau care să le pună la îndoială.

De asemenea, sunteți de acord că Aplicația conține informații confidențiale și privind proprietatea intelectuală (inclusiv codul
so�ware) care sunt protejate prin Drepturile de proprietate intelectuală și alte legi în vigoare, inclusiv, dar fără a se limita la,
drepturile de autor.  Sunteți de acord să nu u�lizați aceste informații sau materiale sub proprietate în niciun fel, cu excepția
modului în care se permite în mod expres prin acest Acord. Nicio parte din Aplicație nu poate fi reprodusă în nicio formă sau
metodă, cu excepția cazului în care se permite în mod expres prin acest Acord sau acolo unde este permis prin legislația
aplicabilă, și nu veți elimina niciun element de iden�ficare a produsului, no�ficări privind drepturile de autor sau restricții de
proprietate. Copierea neautorizată a Aplicației sau nerespectarea restricțiilor din acest Acord (sau alte încălcări ale licenței
garantate prin prezentul document) va duce la rezilierea automată a acestui Acord și sunteți de acord că aceasta va cons�tui o
daună imediată și ireparabilă către Abbo�, companiile sale afiliate și/sau licențiatorii săi, pentru care despăgubirile financiare
ar fi o remediere nepotrivită, și că remediul potrivit pentru o as�el de încălcare ar fi un ordin de interzicere.  Pentru
u�lizatorii din Germania:  Dreptul dvs. de a dovedi că nu au apărut daune nu este afectat de către cele mai sus-menționate.
Anumite prevederi mai sus-menționate pot să nu fie valabile în anumite țări/state/provincii/jurisdicții, deci este posibil ca
toate confirmările și condițiile de mai sus să nu vi se aplice în totalitate.  Pentru u�lizatorii din Algeria:  Copierea neautorizată
a Aplicației sau nerespectarea restricțiilor din acest Acord (sau alte încălcări ale licenței garantate prin prezentul document)
cauzează rezilierea automată a acestui Acord după expirarea unui preaviz de cinci zile, dacă nu remediați situația în perioada
de cinci zile.

Structura, organizarea și codul Aplicației sunt secrete comerciale de valoare și informații confidențiale ale Abbo�, companiile
afiliate ale acesteia și/sau licențiatorii săi. Se interzice eliminarea din Aplicație a iden�ficării, produsului, a no�ficărilor privind
drepturile de autor sau a restricțiilor privind proprietatea. Recunoașteți faptul că nu aveți niciun drept de a avea acces la
aplicație sub formă de cod sursă.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ și Merlin.net™ și mărcile asociate, sunt mărci comerciale ale Pacese�er, Inc. în diferite
jurisdicții („Mărcilor comerciale Abbo�”).  Orice și toate beneficiile derivate din u�lizarea Mărcilor comerciale Abbo�
conform condițiilor din acest Acord se vor aplica exclusiv în folosul Pacese�er, Inc. Alte mărci comerciale terțe incluse sau
accesate în �mpul u�lizării Aplicației sunt mărci comerciale ale deținătorilor respec�vi ai acestora, iar toate beneficiile
asociate cu acestea se vor aplica în folosul deținătorilor respec�vi ai mărcilor comerciale.  Nu vi se garantează nicio licență sau
niciun drept expres sau implicit pentru niciuna dintre mărcile menționate mai sus și sunteți în con�nuare de acord să nu
eliminați, ascundeți sau modificați în niciun fel no�ficările de proprietate (inclusiv no�ficările privind marca comercială și
drepturile de autor) care pot fi prezente sau conținute în Aplicație sau în rețeaua de îngrijire a pacientului Merlin.net™.  Nu se
acceptă nicio u�lizare a mărcii comerciale, denumirii comerciale sau imaginii comerciale Abbo� fără acordul prealabil scris al
Abbo�, cu excepția scopului de iden�ficare a produsului sau serviciilor companiei. Abbo�, companiile afiliate și furnizorii și
licențiatorii acesteia își rezervă toate drepturile care nu vă sunt garantate în mod expres în acest Acord. 

Există porțiuni din Aplicație care includ materiale furnizate de către terți în care există Drepturi de proprietate intelectuală.
Licențiatorii acestor materiale terțe dețin toate drepturile, �tlurile și interesele respec�ve pentru aceste materiale terțe și
pentru toate copiile acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, orice și toate Drepturile de proprietate intelectuală.  Prin
prezentul document confirmați u�lizarea acestor materiale terțe și drepturile asociate acestora, cu excepția situației în care și
numai în măsura în care confirmarea mai sus-menționată nu se aplică în anumite țări/state/provincii/jurisdicții.

Fără a aduce a�ngere oricăror dispoziții contrare, Abbo� nu transferă u�lizatorului proprietatea sau Drepturile de proprietate
intelectuală din Aplicație, Documentație și alte tehnologii, informații sau materiale, iar în ceea ce privește relația dintre părți,
Abbo�, companiile sale afiliate și licențiatorii săi afiliați dețin proprietatea exclusivă a tuturor drepturilor, �tlurilor și
intereselor în și cu referire la toate aspectele Aplicației, Documentației și tuturor tehnologiilor, informațiilor și materialelor,
precum și toate copiile și modificările incluse (indiferent de cine și când le realizează), inclusiv, dar fără a se limita la, toate
Drepturile de proprietate intelectuală cu privire la oricare dintre și la toate cele mai sus-menționate. 

9. Acordarea și domeniul de aplicabilitate al licenței

Puteți descărca Aplicația pe un dispozi�v mobil pentru a vizualiza, u�liza și afișa Aplicația și Serviciile în unicul scop de
evaluare a u�lizării potențiale a Aplicației și a u�lizării de către dvs. a Aplicației împreună cu monitorul dvs. cardiac inserabil. 
Abbo� vă licențiază și nu vă vinde Aplicația. În funcție de acceptarea acestui Acord din partea dvs. și numai atâta �mp cât
Abbo� vă permite să u�lizați Aplicația, vă permitem prin prezentul document să u�lizați aplicația pe un Dispozi�v mobil
exclusiv în scop personal, necomercial, pe bază limitată, neexclusivă, revocabilă, netransferabilă, neatribuibilă, non-
sublicențiabilă (denumită „Licență”).  În cazul în care nu respectați oricare dintre condițiile acestui Acord, trebuie să încetați
imediat u�lizarea Aplicației și să eliminați (adică să instalați sau să ștergeți) Aplicația de pe Dispozi�vul dvs. mobil.



Licența garantată prin prezentul document nu conferă niciun �tlu, niciun drept de proprietate, niciun interes sau Drepturi de
proprietate intelectuală. Sunteți de acord să nu achiziționați niciun �tlu, proprietate sau drepturi de proprietate sau interese
rela�v la Aplicație, Documentație, oricare dintre Drepturile de proprietate intelectuală incluse în aceasta sau orice alte
tehnologii, informații sau materiale. Orice beneficii derivate din u�lizarea Drepturilor de proprietate intelectuală conform
condițiilor din acest Acord se vor aplica exclusiv în folosul Abbo�, al companiilor sale afiliate și/sau al licențiatorilor săi.

DREPTURILE CARE NU SE GARANTEAZĂ ÎN MOD EXPLICIT ÎN PREZENTUL DOCUMENT SUNT REZERVATE DE CĂTRE ABBOTT,
COMPANIILE SALE AFILIATE, FURNIZORII SĂI ȘI/SAU LICENȚIATORII SĂI, cu excepția exclusivă măsurii în care acestea nu se
aplică în anumite țări/state/provincii/jurisdicții. Sunteți de acord să u�lizați Aplicația exclusiv conform permisiunilor exprese
din prezentul document. Pentru u�lizatorii germani:  cele mai sus-menționate nu se aplică u�lizatorilor germani, în măsura
interzicerii acestora prin legislația privind drepturile de autor din Germania.

10. Restricțiile licenței

Cu excepția situației în care se specifică în mod expres în acest Acord sau dacă acest lucru este permis de legile locale, sunteți
de acord să NU:

a. u�lizați Aplicația pe niciun Dispozi�v mobil pe care nu îl dețineți, controlați sau la care nu vi s-a acordat acces legi�m;

b. conectați Aplicația la un monitor cardiac inserabil al unei terțe părți fără consimțământul respec�vei părți;

c. copiați, reproduceți, republicați, încărcați, postați sau să puneți al�el la dispoziție Aplicația sau Documentația, sau o
parte a acestora, în nicio formă, pe internet sau în alt mod către alte persoane;

d. distribuiți, vindeți, închiriați, concesionați, sublicențiați, împrumutați, traduceți, transferați, uniți, adaptați, variați sau
modificați aplicația;

e. efectuați modificări la Aplicație, în întregime sau asupra unei părți din aceasta și să nu permiteți combinarea Aplicației
sau a unei părți din aceasta cu, sau încorporarea în niciun alt program;

f. dezasamblați, decompilați, realizați procedee de inginerie inversă, decodați, creați bunuri derivate sau încercați în alt
fel să obțineți sau să examinați codul sursă sau documentația de design, pe baza Aplicației în întregime sau a unei părți
din aceasta;

g. vindeți, închiriați, concesionați, împrumutați, atribuiți, licențiați, sublicențiați, distribuiți sau transferați în orice alt mod
drepturile la Aplicație sau Documentație, cu excepția modului în care se specifică în mod expres în acest Acord.
Aplicația nu poate fi transferată către un alt u�lizator final și va fi dezinstalată dacă transferați Dispozi�vul mobil pe
care este instalată Aplicația unei alte persoane. Datele pe care le stocați în sau pe care le transmiteți u�lizând Aplicația
vă sunt specifice dvs. Dacă un alt u�lizator final dorește să u�lizeze Aplicația, acesta/aceasta trebuie să descarce
Aplicația direct pe dispozi�vul său și să își creeze un cont nou;

h. eliminați, modificați sau ascundeți iden�ficarea produsului, restricțiile de proprietate, drepturile de autor, mărcile
comerciale, mărcile de servicii, mo�o-urile sau alte no�ficări care apar în �mpul u�lizării Aplicației;

i. furnizați sau să puneți la dispoziție în alt fel Aplicația în întregime sau parțial (inclusiv obiectul și codul sursă), sub nicio
formă niciunei persoane fără consimțământul nostru scris prealabil;

j. u�lizați Aplicația în niciun scop comercial, inclusiv de partajare în sistem �me-sharing comercial, sau în alt mod pentru
a furniza servicii terțelor părți;

k. încercați să ocoliți sau să dezac�vați în vreun fel măsurile de securitate sau de protecție a datelor pe care le-am
implementat și să nu acționați în niciun alt fel care ar afecta securitatea Aplicației; și

l. accesați, u�lizați sau copiați nicio parte din Aplicație pentru a dezvolta, promova, distribui, vinde sau sprijini direct sau
indirect orice produs sau serviciu concurent al Aplicației.

11. Restricții privind u�lizarea acceptabilă

În legătură cu u�lizarea Aplicației de către dvs., trebuie:

1. să păstrați confidențiale toate codurile și parolele de ac�vare și/sau de sesiune și să nu le divulgați nimănui;

2. să nu u�lizați Aplicația în niciun mod ilegal sau dăunător, pentru niciun scop ilegal și în niciun mod care încalcă acest
Acord și, de asemenea, să nu acționați în mod fraudulos sau rău-intenționat, de exemplu, prin coruperea sau
introducerea unui cod rău-intenționat, inclusiv viruși sau date dăunătoare, în Aplicație sau vreun sistem de operare;

3. să nu încărcați, descărcați, să nu trimiteți prin e-mail, să nu transmiteți, să nu stocați sau să nu puneți al�el la
dispoziție Date sau alte informații ilegale, dăunătoare, care lezează sau sunt inacceptabile sau care încalcă
confidențialitatea altcuiva, inclusiv cu referire la persoane sub 18 ani sau de o altă vârstă considerată minoră conform



legii, cu excepția cazului în care sunteți părintele sau tutorele copilului sau dacă acesta se află în îngrijirea dvs.
autorizată;

4. să nu pre�ndeți să fiți cine nu sunteți sau să reprezentați incorect cine sunteți, vârsta dvs. sau să reprezentați incorect
în orice alt mod afilierea dvs. cu o altă persoană, sau să u�lizați Aplicația pentru a vă conecta la sau pentru a colecta
Date de pe monitorul cardiac inserabil al unei alte persoane. Abbo� își rezervă dreptul de a respinge sau de a bloca
orice cont sau adresă de e-mail care poate fi considerată întruchiparea sau reprezentarea incorectă a iden�tății dvs.,
sau care își asumă în mod ilegal numele sau iden�tatea unei alte persoane, sau care a fost u�lizată pentru a fura
Datele unui alt u�lizator;

5. să nu încălcați Drepturile noastre de proprietate intelectuală sau pe cele ale unor terți (inclusiv să nu încărcați conținut
pe care nu aveți dreptul să îl încărcați) și să nu divulgați nicio informație confidențială sau secret comercial prin
încălcarea confidențialității, a contractului de muncă sau a acordului de nedivulgare a datelor;

6. să nu u�lizați aplicația într-un mod care ar putea defecta, dezac�va, suprasolicita, limita sau compromite sistemele sau
securitatea noastră sau ar putea interfera cu alți u�lizatori;

7. să u�lizați Aplicația, inclusiv transmisia de Date, într-un mod care respectă toate legile aplicabile, inclusiv pe cele
legate de hărțuire sau răspundere delictuală, protecția datelor, confidențialitate și secret medical; și

8. să nu colectați sau adunați nicio informație sau date de la aplicație sau de la sistemele noastre (exceptând datele) și să
nu încercați să descifrați nicio transmisie către sau de la serverele care rulează vreun serviciu.

Dacă u�lizați aplicația sau dacă un alt comportament amenință intenționat sau neintenționat abilitatea Abbo� de a furniza
Serviciile, Abbo� va avea dreptul să ia toate măsurile necesare pentru protejarea Aplicației, ceea ce poate include
suspendarea accesului dvs. la Aplicație sau rezilierea contului dvs. din Aplicație.   

12. Cerințe privind compa�bilitatea cu dispozi�vele mobile

Aplicația necesită u�lizarea de către dvs. a unui Dispozi�v mobil cu:

un sistem de operare Apple‡ iOS‡ v13.0 sau cu o versiune ulterioară sau un sistem de operare Google‡ Android‡ v9.0
sau cu o versiune ulterioară;

acces la internet (mobil, Wi-Fi);

tehnologia wireless Bluetooth®1 4.0 sau o versiune ulterioară (denumită, de asemenea, tehnologia wireless
Bluetooth®1 cu nivel redus de energie).

U�lizarea Aplicației implică deținerea unei anumite funcționalități pe Dispozi�vul mobil, inclusiv:

Datele de fundal ale Aplicației

„Permisiune de localizare în orice moment” ac�vată (numai pentru Android)

Permiteți „No�ficări”

De asemenea, vă recomandăm să ac�vați actualizările automate ale Aplicației sau acceptarea actualizărilor

Pentru o listă completă cu recomandări despre funcționalitatea Dispozi�vului mobil și u�lizarea Aplicației, accesați
Setările Aplicației.

13. Actualizări și upgrade-uri de aplicație

Din când în când, este posibil să fie disponibile actualizări pentru Aplicație prin furnizorul magazinului de aplicații. În funcție
de actualizare, este posibil să nu puteți u�liza Aplicația până nu descărcați cea mai recentă versiune și acceptați noile condiții
care se pot aplica. Pentru a u�liza o versiune de Aplicație iden�ficată ca fiind un upgrade Abbo�, trebuie mai întâi să aveți
licență pentru u�lizarea Aplicației originale, care a fost iden�ficată de Abbo� ca fiind eligibilă pentru upgrade.  După upgrade,
nu mai puteți u�liza versiunea Aplicației care a format baza eligibilității dvs. la upgrade, iar so�ware-ul cu upgrade va fi
considerat Aplicația licențiată în con�nuare; cele mai sus-menționate nu se vor aplica U�lizatorilor germani, în măsura în
care acestea sunt interzise prin legislația privind drepturile de autor în vigoare în Germania. Acest Acord se aplică oricărei și
tuturor actualizărilor sau suplimentelor fiecărei versiuni a Aplicației, cu excepția cazului în care Abbo� oferă alte condiții
alături de actualizare sau de supliment. În cazul unui conflict între acest Acord și alte condiții furnizate cu privire la actualizări
sau suplimente, aceste condiții vor prevala. Această secțiune 13 nu obligă Abbo� să pună la dispoziție noi caracteris�ci și
funcționalități care se tarifează separat de Abbo� și nici produse viitoare. 



14. Confirmări

a. Acest Acord se aplică Aplicației, inclusiv tuturor actualizărilor Aplicației, cu excepția cazului în care acestea au condiții
separate, caz în care se aplică condițiile respec�ve.

b. Prin descărcarea Aplicației dintr-un magazin de aplicații, confirmați că sunteți proprietarul telefonului mobil sau că ați
obținut acordul proprietarului acestuia, dispozi�v pe care îl u�lizați pentru a accesa și descărca o copie a Aplicației.
Dvs. și proprietarii puteți fi taxați de către furnizorii de servicii pentru accesul la internet sau u�lizarea datelor pe
Dispozi�vul mobil. Dvs. vă asumați responsabilitatea, în conformitate cu acest Acord, pentru u�lizarea și toate
costurile, comisioanele sau taxele asociate u�lizării Aplicației sau legate de orice Dispozi�v mobil, indiferent dacă
acesta este sau nu deținut de dvs.

c. Veți descărca și instala pe Dispozi�vul dvs. mobil cea mai recentă versiune a Aplicației pe care v-o punem la dispoziție.

d. Dvs. vă asumați responsabilitatea pentru a întreține și plă� toate echipamentele și toate mijloacele de telecomunicații,
precum și alte materiale sau servicii care nu sunt furnizate de Abbo� și care sunt necesare pentru a primi acces la sau
u�liza Aplicația.

e. Acolo unde clinica sau furnizorul dvs. de îngrijiri medicale v-a furnizat un Dispozi�v mobil care conține Aplicația,
confirmați și sunteți de acord cu faptul că Dispozi�vul mobil rămâne proprietatea Abbo� și că nu trebuie să încercați să
modificați, să îmbunătățiți sau să transformați în niciun fel Dispozi�vul mobil.

f. Prin u�lizarea aplicației, confirmați și sunteți de acord cu faptul că transmisiunile prin internet, inclusiv transmisiunile
de date, nu sunt niciodată complet confidențiale sau securizate. Înțelegeți faptul că transmisiunile prin internet pot fi
ci�te sau interceptate de alții, chiar dacă există o no�ficare specială cu privire la criptarea unei anumite transmisiuni.

g. Confirmați că Aplicația sau orice caracteris�că a acesteia poate să nu fie disponibilă în toate limbile sau în toate țările
și că Abbo� nu face nicio reprezentare privind faptul că Aplicația sau orice altă caracteris�că a acesteia este adecvată
sau disponibilă spre u�lizare într-o anumită locație.

15. Ștergerea contului din Aplicație

Puteți șterge (adică dezinstala) în orice moment Aplicația. Rețineți că furnizorul dvs. de îngrijiri medicale și-a configurat
propriul cont pe rețeaua de îngrijire a pacientului Merlin.net™, pentru a crea un profil specific dvs. și că ștergerea Aplicației
poate să nu aibă niciun efect asupra contului sau profilului de pacient creat de către furnizorul dvs. de îngrijiri medicale. 
Abbo� nu răspunde pentru păstrarea, stocarea sau copierea de siguranță a informațiilor din Aplicație.  Dvs. vă asumați
exclusiv răspunderea pentru păstrarea, întreținerea, stocarea și copierea de siguranță (electronică și/sau în format �părit) a
informațiilor pe care doriți să le păstrați. Abbo� nu răspunde pentru accesul neautorizat la, u�lizarea sau modificarea
informațiilor dvs. Dacă trimiteți prin e-mail, copiați, efectuați o captură de ecran a informațiilor dvs. din Aplicație sau dacă
partajați în orice alt mod informațiile dvs. personale sau rapoartele dvs. către terțe părți, aceste informații pot să nu fie
criptate, iar Abbo� nu va răspunde pentru ges�onarea confidențialității sau securității informațiilor respec�ve. Pentru a
proteja securitatea acestor informații, trebuie să luați măsurile pe care le considerați adecvate. Cu excepția situației în care se
solicită al�el prin lege, sunteți de acord că contul dvs. din Aplicație nu este transferabil și că orice drepturi de a deține
Aplicația sau informațiile stocate în Aplicație vor fi reziliate după decesul dvs.

Dacă, alături de ștergerea Aplicației, doriți să vă retrageți acordul cu privire la procesarea informațiilor dvs. personale de către
Abbo�, vă rugăm să urmați instrucțiunile de la secțiunea 3 a acestui Acord.

16. Modificări aduse acestui Acord

Este posibil ca uneori să modificăm acest Acord și vă vom no�fica cu privire la aceste modificări prin orice mijloc rezonabil,
inclusiv prin afișarea unui Acord revizuit pe ecran la următoarea u�lizare a Aplicației de către dvs. și, în acest caz, trebuie să
ci�ți, să vă dați consimțământul explicit cu privire la acestea, pentru a con�nua u�lizarea Aplicației. Dacă acceptați condițiile,
acestea intră în vigoare imediat, dar nu se aplică în nicio dispută între dvs. și Abbo� care survine înainte de data la care am
postat Acordul revizuit, care încorporează aceste modificări, sau data la care v-am înș�ințat în orice alt mod cu privire la
aceste modificări. Dacă refuzați să acceptați aceste modificări, va trebui să reziliem acest Acord și să vă întrerupem u�lizarea
Aplicației.  Sunteți de acord că Abbo� nu va răspunde față de dvs. sau de terțe părți privind modificările sau întreruperea
u�lizării Aplicației.

Pentru u�lizatorii din Germania: Vă vom no�fica cu privire la modificările din acest Acord când porniți Aplicația.  Vom
considera că ați acceptat modificările cu excepția situației în care informați Abbo� în scris sau prin mijloace electronice
stabilite de către Abbo�. Vă vom atrage atenția cu privire la aceasta atunci când anunțăm modificările. Dacă decideți să
obiectați cu privire la oricare dintre modificări, trebuie să faceți acest lucru în termen de șase (6) săptămâni de la modificare. 



Pentru u�lizatorii din SEE, Regatul Unit și Elveția: vă vom no�fica cu privire la modificările din acest Acord când vă conectați
la Aplicație. Vom considera că ați acceptat modificările cu excepția situației în care informați Abbo� în scris sau prin mijloace
electronice stabilite de către Abbo�. Abbo� vă va atrage atenția cu privire la aceasta atunci când sunt anunțate modificările. 
Dacă decideți să obiectați cu privire la oricare dintre modificări, trebuie să faceți acest lucru în termen de șase (6) săptămâni
de la modificare. În cazul unei obiecții, Abbo� poate rezilia contul din Aplicație cu preaviz de patru (4) săptămâni. În caz
contrar, această secțiune 16 nu se aplică u�lizatorilor din SEE, Regatul Unit și Elveția.

Pentru u�lizatorii din Algeria: Orice modificare menționată în această Secțiune 16, care se referă la elementele esențiale ale
Acordului sau caracteris�cile Serviciilor, nu va intra în vigoare până când nu v-am trimis o no�ficare prealabilă asupra
modificării cu cinci zile și nu ați acceptat această modificare în perioada de no�ficare.

17. Asistență pentru Aplicație

Este disponibilă asistență tehnică gratuită, iar agenții noștri vă pot contacta după implant pentru a vă pune la dispoziție
serviciile asociate Aplicației, inclusiv instrucțiuni cu privire la u�lizarea acesteia, asocierea Aplicației cu Dispozi�vul dvs. mobil
și instrucțiuni pentru depanarea de bază a Aplicației și a Dispozi�vului mobil.  De asemenea, dvs. puteți contacta direct
serviciile noastre pentru clienți dacă aveți nevoie de asistență tehnică cu Aplicația. 

Datele, comentariile sau materialele pe care le furnizați pentru a primi asistență pentru Aplicație, inclusiv date de feedback,
cum ar fi întrebări, comentarii, suges�i sau alte informații similare („Feedbackul”), vor fi considerate neconfidențiale și fără
proprietate intelectuală. Abbo� nu va avea nicio obligație de niciun fel cu privire la acest Feedback și va avea libertatea de a
reproduce, u�liza, divulga, expune, afișa, transfera, crea lucrări derivate și distribui Feedbackul către alte en�tăți, fără limitare,
cu excepția informațiilor personale, inclusiv datelor asociate sănătății, care pot fi incluse în Feedback, dar care se supun
condițiilor din secțiunea 19 a acestui Acord. Mai mult, Abbo� va avea libertatea de a u�liza orice idei, concepte, know-how
sau tehnici cuprinse în acest Feedback în orice scop, inclusiv pentru dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor
care încorporează acest Feedback.

18. Date privind analiza erorilor

Abbo� raportează când Aplicația se închide neașteptat sau prezintă anumite erori de so�ware, as�el încât să putem oferi
asistență și îmbunătăți Aplicația. Aceste funcții de raportare sunt integrate în so�ware-ul Aplicației. Dacă aplicația se închide
neașteptat sau prezintă anumite erori de transmisie la u�lizarea normală, Aplicația va trimite anumite informații despre
incident către Abbo�. Unele informații pe care le primește Abbo� în scopul de soluționare a problemelor cu Aplicația pot
include informațiile dvs. personale sau pot prezenta capacitatea de a fi conectate la informațiile dvs. personale.  În măsura în
care se primesc as�el de informații, Abbo� va respecta întotdeauna legislația în vigoare.

19. Acord privind datele transmise

a. Nu ne revendicăm controlul asupra Datelor pe care le transmiteți către Servicii prin Aplicație. Prin divulgarea
informațiile dvs. personale către noi, ne oferiți o licență globală, fără plata unor drepturi de autor, neexclusivă, pentru
u�lizarea, distribuirea, reproducerea, modificarea, adaptarea, crearea informațiilor, publicarea și traducerea acestor
date în scopul de a vă furniza Serviciile, inclusiv cu obiec�vul de a menține și îmbunătăți calitatea Aplicației și/sau a
Serviciilor.

b. Acceptați faptul că acest Acord ne permite să creăm, accesăm, păstrăm și să u�lizăm în scopuri proprii și în scopul
divulgării către companiile noastre afiliate și către cercetătorii terți informațiile colectate, anonimizate,
pseudonimizate sau deiden�ficate, derivate din Servicii, în următoarele scopuri:

pentru a îmbunătăți calitatea, securitatea și eficiența dispozi�velor medicale cardiace și sistemelor noastre
cardiace, și pentru a permite dezvoltarea tratamentelor inovatoare și eficiente pentru afecțiunile cardiace, în
interesul sănătății publice;

pentru a efectua cercetări pentru a înțelege modul în care sunt u�lizate produsele și serviciile noastre, pentru a
măsura performanța și eficiența acestora, pentru a îmbunătăți produsele viitoare și în asociere cu studiile cu
dovezi din viața reală, în scopuri sta�s�ce și pentru analiză pentru uzul nostru, și pentru a le divulga
cercetătorilor terți, en�tăților sau specialiș�lor de îngrijiri medicale, sau autorităților de sănătate publică;

pentru a evalua modul în care sunt furnizate și u�lizate Aplicația și Serviciile, precum și eficiența acestora
(inclusiv informații demografice, cum ar fi detaliile geografice);

pentru a valida funcționalitatea și upgrade-urile Aplicației și Serviciilor, inclusiv monitorizarea și îmbunătățirea
siguranței și securității Aplicației și Serviciilor; și pentru a cerceta, dezvolta și testa dispozi�vele medicale,
inclusiv caracteris�cile și funcționalitățile, și pentru a testa și îmbunătăți Aplicația, Serviciile și dispozi�vele
medicale Abbo� pentru dezvoltarea produselor, analiza datelor și în scopuri sta�s�ce și de sondaje.



20. Rezilierea

Acest Acord intră în vigoare când acceptați acest Acord și va con�nua cu excepția situației în care este reziliat.  Puteți șterge
oricând Aplicația, conform descrierii din secțiunea 15 a acestui Acord. Acest Acord se va rezilia imediat și fără no�ficare
suplimentară în cazul în care încălcați și/sau încetați să respectați condițiile acestui Acord. Abbo� poate, de asemenea, rezilia
sau suspenda acest Acord oricând și fără no�ficare prealabilă, din orice sau fără niciun mo�v.  Abbo� poate rezilia sau
suspenda acest Acord dacă Abbo� consideră că ați încălcat sau ați acționat în mod inconsecvent cu privire la spiritul și litera
acestui Acord.  Abbo� poate înceta această furnizare a asistenței pentru Aplicație dacă alegeți să întrerupeți u�lizarea
Aplicației sau, oricând, dacă Aplicația, Serviciile și/sau monitorul cardiac inserabil nu mai sunt oferite.

La momentul acestei încetări sau suspendări a acestui Acord:

a. trebuie să încetați imediat toate ac�vitățile autorizate prin acest Acord. Nu veți mai putea u�liza Aplicația și nici u�liza
Aplicația pentru a accesa Datele; cele mai sus-menționate nu se aplică U�lizatorilor germani, în măsura interzicerii
acestora prin legislația privind drepturile de autor din Germania;

b. Fără nicio răspundere față de dvs. sau de terțe părți, Abbo� poate suspenda, dezac�va sau înceta imediat accesul dvs.
la Aplicație, la informațiile de înregistrare și la toate materialele asociate, fără nicio obligație de a oferi acces ulterior la
aceste materiale;

c. trebuie să întrerupeți, să dezinstalați și să distrugeți toate copiile Aplicației și Documentației; și

d. toate drepturile care v-au fost garantate prin acest Acord, inclusiv orice licențe, vor înceta.

Pentru U�lizatorii din Algeria:  În cazul în care încălcați și/sau încetați să respectați condițiile acestui Acord, vă vom acorda un
preaviz de cinci zile înainte de reziliere, pentru a remedia situația, cu excepția cazului în care situația de încălcare nu poate fi
remediată sau îndeplinirea obligației devine imposibilă din culpa sau refuzul dvs. de a vă îndeplini obligațiile.  Dacă Abbo�
încetează sau suspendă prezentul Acord, vă vom no�fica cu cinci zile înainte de reziliere și vă vom compensa pentru rezilierea
respec�vă în conformitate cu legislația algeriană obligatorie.  Abbo� poate rezilia sau suspenda prezentul Acord dacă Abbo�
consideră că ați încălcat sau ați acționat în contradicție cu litera sau spiritul prezentului Acord, cu un preaviz de cinci zile
înaintea rezilierii, pentru a remedia situația, cu excepția cazului în care situația de încălcare nu poate fi remediată sau
îndeplinirea obligației devine imposibilă din culpa sau refuzul dvs. de a vă îndeplini obligațiile.  Abbo� poate înceta această
furnizare a asistenței pentru Aplicație dacă alegeți să întrerupeți u�lizarea Aplicației sau, oricând, dacă Aplicația, Serviciile
și/sau monitorul cardiac inserabil nu mai sunt oferite, acordându-vă un preaviz de cinci zile înainte de reziliere.

 

21. Exonerarea de garanție

Aplicația vă este pusă la dispoziție pentru a putea trimite transmisii de Date de la monitorul dvs. cardiac inserabil u�lizând
Dispozi�vul mobil, către rețeaua de îngrijire a pacientului Merlin.net™, pentru ca acestea să fie accesate de către furnizorul
dvs. de îngrijiri medicale. CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ UTILIZAȚI ACEASTĂ APLICAȚIE PE RISC
PROPRIU ȘI CĂ VĂ ASUMAȚI ÎNTREGUL RISC PRIVIND O CALITATE, PERFORMANȚĂ, ACURATEȚE ȘI EFORT SATISFĂCĂTOR(-
OARE). 

Aplicația nu este des�nată u�lizării pe un Dispozi�v mobil care a fost modificat sau personalizat pentru eliminarea, înlocuirea
sau ocolirea kernelului aprobat, sistemului de configurație sau restricțiilor de u�lizare ale producătorului, sau care încalcă
garanția producătorului. U�lizarea Aplicației poate afecta nega�v operarea altor so�ware-uri și dispozi�ve. Orice conținut
creat pentru sau inclus în Aplicație are scopul de a oferi informații care permit transmisia de Date. APLICAȚIA NU ESTE
DESTINATĂ UTILIZĂRII ÎN SAU PENTRU PRACTICA MEDICINII SAU PENTRU FURNIZAREA ÎNGRIJIRII SAU SERVICIILOR MEDICALE
ȘI NICI PENTRU A FURNIZA SERVICII SAU ÎNGRIJIRI MEDICALE INDIVIDUALIZATE. 

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ABBOTT, COMPANIILE SALE AFILIATE ȘI FURNIZORII TERȚI AI
ACESTEIA PUN LA DISPOZIȚIE APLICAȚIA ȘI SERVICIILE „CA ATARE” ȘI „AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”, CU TOATE ERORILE ȘI
NEAJUNSURILE ȘI FĂRĂ NICIO ALTĂ GARANȚIE DE VREUN ALT FEL, ȘI SE EXONEREAZĂ DE ORICE ALTE GARANȚII ȘI CONDIȚII,
EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII PRIVIND TITLURILE ȘI NEÎNCĂLCAREA
PREVEDERILOR LEGALE, ORICE GARANȚII IMPLICITE, OBLIGAȚII SAU CONDIȚII DE COMERCIALIZARE, POTRIVIRE PENTRU UN
ANUMIT SCOP ȘI CALITATE, ȘI LIPSA VIRUȘILOR. NICIO INFORMAȚIE ȘI NICIO RECOMANDARE ORALĂ SAU SCRISĂ EMISĂ DE
ABBOTT SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT AL ABBOTT NU VA CREA NICIO GARANȚIE. APLICAȚIA NU SE VA UTILIZA CA
SUBSTITUT PENTRU JUDECATA MEDICALĂ A UNUI SPECIALIST, SUPRAVEGHEREA MEDICALĂ DIRECTĂ SAU PENTRU
INTERVENȚIILE DE URGENȚĂ; ȘI NICI PENTRU UTILIZARE DE URGENȚĂ SAU TRANSMISIA SAU SEMNALAREA NICIUNEI
ALARME ÎN TIMP REAL SAU A DATELOR SENSIBILE TEMPORAL. TOATE DIAGNOSTICELE ȘI TRATAMENTELE MEDICALE



PENTRU PACIENȚI VOR FI EFECTUATE DE CĂTRE UN SPECIALIST ADECVAT DE ÎNGRIJIRI MEDICALE. ABBOTT ȘI COMPANIILE
SALE AFILIATE NU RĂSPUND ȘI NU POT FI TRASE LA RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN DIAGNOSTIC, DECIZIE SAU EVALUARE
EFECTUATĂ DE CĂTRE UN UTILIZATOR ȘI PENTRU NICIO VĂTĂMARE A UTILIZATORULUI CA URMARE A DECIZIILOR BAZATE PE
CONȚINUTUL APLICAȚIEI ȘI AL DOCUMENTAȚIEI.

Cu toate că u�lizăm mijloace rezonabile comercial de protecție a Datelor, precum criptarea datelor stocate local în aplicație și
aflate în tranzit între aplicație și monitorul cardiac inserabil când se u�lizează tehnologia wireless Bluetooth®1, nu garantăm
confidențialitatea, securitatea, auten�citatea sau necoruperea informațiilor transmise prin sau stocate pe niciun sistem,
dispozi�v personal sau inteligent care conține Aplicația și este conectat la internet. ABBOTT NU FACE NICIO REPREZENTARE ȘI
NU OFERĂ NICIO GARANȚIE PRIVIND ACURATEȚEA, INTEGRALITATEA, FIABILITATEA SAU PROMPTITUDINEA DATELOR PE
CARE NI LE FURNIZAȚI SAU PE CARE LE FURNIZEAZĂ TERȚELE PĂRȚI, ȘI NICI PRIVIND CONȚINUTUL GENERAT DE DATELE PE
CARE LE STOCAȚI ÎN APLICAȚIE. ÎN SPECIAL, ABBOTT NU FACE NICIO REPREZENTARE ȘI NU OFERĂ NICIO GARANȚIE PRIVIND
FAPTUL CĂ INFORMAȚIILE BAZATE PE ACESTE DATE VOR FI CONFORME CU REGLEMENTĂRILE GUVERNAMENTALE CARE
IMPUN DIVULGAREA INFORMAȚIILOR. 

Abbo�, companiile sale afiliate și furnizorii terți NU garantează că funcțiile din Aplicație vor îndeplini cerințele dvs. sau că
operarea acesteia va fi neîntreruptă sau fără erori, sau că erorile vor fi corectate.  So�ware-ul, precum cel u�lizat în Aplicație,
este supus în mod inerent la erori și la o posibilă incompa�bilitate cu alte componente so�ware și hardware computerizate.
Nu u�lizați Aplicația pentru niciun scop în care o eroare poate cauza daune sau vătămări grave persoanelor sau proprietății
tangibile sau intangibile. 

ABBOTT NU OFERĂ ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ VREO GARANȚIE SAU VREO DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA COMPONENTELE
HARDWARE SAU SOFTWARE TERȚE, SAU ACURATEȚEA DATELOR AFIȘATE ÎN APLICAȚIE; ABBOTT SE EXONEREAZĂ DE TOATE
RESPONSABILITĂȚILE PRIVIND ERORILE AFERENTE ACESTORA.  ABBOTT SE EXONEREAZĂ DE ORICE RĂSPUNDERE ȘI TOATE
RĂSPUNDERILE CARE POT SURVENI DIN ACȚIUNI SAU RECLAMAȚII ÎMPOTRIVA ABBOTT SAU A UNEIA DINTRE COMPANIILE
SALE AFILIATE, AGENȚI SAU REPREZENTANȚI SAU TERȚE PĂRȚI, CARE POT SURVENI PE DURATA ACESTUI ACORD, CU EXCEPȚIA
CAZURILOR DE FRAUDĂ SAU NEGLIJENȚĂ GRAVĂ.

Unele țări/state/provincii/jurisdicții nu permite excluderea garanțiilor sau limitărilor implicite pe durata garanțiilor implicite,
as�el încât exonerările de mai sus pot să nu se aplice în întregime. În măsura în care legislația în vigoare ne cere să oferim
garanții, sunteți de acord că domeniul de aplicabilitate și durata unei as�el de garanții va fi în măsura minimă care trebuie
furnizată conform unei as�el de legislații aplicabile.

Pentru u�lizatorii din Germania și Elveția:  cu excepția acestei subsecțiuni pentru u�lizatorii din Germania și Elveția,
secțiunea 21 nu se aplică u�lizatorilor din Germania și Elveția. În schimb, Aplicația și Serviciile sunt puse la dispoziție
u�lizatorilor din Germania și Elveția „ca atare” și „așa cum sunt disponibile”. Deși încercăm să evităm pe cât posibil perioadele
ex�nse de nefuncționalitate și alte impedimente semnifica�ve privind u�lizarea Aplicației și a Serviciilor, nu garantăm o
accesibilitate și o posibilitate de u�lizare fără erori și fără întreruperi pentru Aplicație și nici pentru funcțiile pe care aceasta le
conține. Drepturile dvs. statutare de garanție rămân neafectate de cele mai sus-menționate.

Pentru u�lizatorii din Regatul Unit: nicio parte din secțiunea 21 nu va afecta garanțiile de drept cu privire la calitatea
sa�sfăcătoare, potrivirea pentru scopul de u�lizare sau acuratețea descrierii.

Pentru u�lizatorii din Australia: nicio parte din secțiunea 21 nu vă afectează drepturile la garanțiile consumatorilor din
Compe��on and Consumer Act 2010 (Legea privind concurența și consumatorii din 2010) (Cth). Produsele și serviciile noastre
sunt însoțite de garanții care nu pot fi excluse în baza Legii australiene privind protecția consumatorilor. În cazul erorilor mari
la nivel de serviciu, aveți dreptul:

a. să anulați contractul de serviciu cu noi; și

b. să primiți despăgubiri pentru porțiunea neu�lizată sau compensații pentru valoarea sa redusă.

De asemenea, aveți dreptul să alegeți o rambursare sau înlocuirea în cazul defectelor majore ale produselor. Dacă un defect
de produs sau o eroare de serviciu nu este majoră, aveți dreptul la rec�ficarea erorii într-o perioadă de �mp rezonabilă. Dacă
această acțiune nu se îndeplinește, aveți dreptul la o rambursare pentru produse și la anularea contractului pentru serviciu și
la obținerea unei rambursări pentru orice parte neu�lizată. De asemenea, aveți dreptul la compensații pentru orice alte
pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil ca urmare a unui defect de produs sau erori de serviciu.

Pentru u�lizatorii din Algeria:  Nimic din această Secțiune 21 nu va limita sau exclude responsabilitatea noastră:



a. de a vă furniza o garanție pentru Aplicație și Servicii în conformitate cu ar�colul 13 din legea nr. 09-03 din 25 februarie
2009 (cu modificările ulterioare) privind protecția consumatorilor și combaterea fraudei; sau

b. pentru orice defecte ale Aplicației și Serviciilor apărute în termen de șase luni de la data la care Aplicația și Serviciile vă
sunt puse la dispoziție pentru prima dată, în conformitate cu Decretul execu�v nr. 13-327 din 26 septembrie 2013 de
stabilire a termenilor și condițiilor pentru implementarea garanției bunurilor și serviciilor. 

22. Informații importante privind limitele răspunderii noastre

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, ABBOTT, COMPANIILE SALE AFILIATE SAU FURNIZORII SĂI TERȚI
NU VOR FI RESPONSABILI ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU DAUNE FINANCIARE, INCLUSIV DAUNE SPECIALE, INCIDENTE,
INDIRECTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE SAU PUNITIVE, CU EXCEPȚIA URMĂTOARELOR SITUAȚII:

a. Pentru u�lizatorii din New Jersey: nimic din acest Acord nu va exclude recuperarea acestor daune de către un
consumator conform legislației din New Jersey, dacă este cazul, aceasta putând include Actul privind Daunele Puni�ve
din New Jersey, Legea privind Răspunderea pentru Produse, din New Jersey, Codul Comercial Uniform New Jersey și
Legea privind Fraudele asupra Consumatorului, din New Jersey.

b. Pentru u�lizatorii din Germania: Abbo� nu răspunde pentru nicio încălcare culpabilă a obligațiilor contractuale
importante (obligațiile cardinale). Obligațiile cardinale sunt obligații contractuale care trebuie îndeplinite pentru a
permite execuția corectă a acestui Acord și vă puteți baza pe ele în mod regulat. Responsabilitatea Abbo� va fi limitată
la neglijența gravă și conduita necorespunzătoare intenționată. În cazul existenței oricărei răspunderi din partea
Abbo� din cauza unei încălcări a obligațiilor cardinale din ușoară neglijență sau a unei conduite necorespunzătoare din
partea agenților împuterniciți, responsabilitatea noastră va fi limitată la daunele normal previzibile. Acest lucru nu va
afecta nicio responsabilitate statutară obligatorie, în special responsabilitatea Abbo� cu privire la pierderea de vieți
omeneș�, vătămări corporale sau boală sau derivată din Legea Germană privind responsabilitatea pentru produs. Cu
excepția acestei subsecțiuni aplicabile u�lizatorilor din Germania, secțiunea 22 nu se aplică u�lizatorilor aflați în
Germania.

c. Pentru u�lizatorii din Regatul Unit și Elveția: nicio prevedere din acest Acord nu va exclude răspunderea noastră
pentru deces sau vătămare personală care survine din neglijența noastră sau din denaturare frauduloasă în legătură cu
Aplicația.

d. Pentru u�lizatorii din Australia: nicio parte din secțiunile 21 sau 22 nu vă afectează drepturile la garanțiile
consumatorilor din Compe��on and Consumer Act 2010 (Legea privind concurența și consumatorii din 2010) (Cth).
Indiferent de orice alte prevederi din aceste condiții, în cazul în care Compe��on and Consumer Act 2010 (Legea
privind concurența și consumatorii din 2010) (Cth) sau orice alte legi s�pulează că există o garanție cu privire la
produsele sau serviciile furnizate, iar răspunderea noastră pentru încălcarea acestei garanții poate să nu fie exclusă,
dar poate fi limitată, răspunderea noastră pentru o as�el de încălcare fiind limitată, în cazul furnizării produselor, la
înlocuirea produselor, furnizarea produselor echivalente sau repararea produselor, sau, în cazul furnizării serviciilor, la
reluarea furnizării serviciilor sau la plata costului de reluare a furnizării produselor.

e. Pentru u�lizatorii din Algeria: Nimic din prezentul Acord nu va exclude răspunderea noastră pentru daunele care apar
din delict (inclusiv neglijență) și nici pentru daunele care apar ca urmare a fraudei sau neglijenței noastre grave. Cu
excepția cazurilor de fraudă sau neglijență gravă, vom fi răspunzători numai pentru pierderile care erau previzibile la
momentul încheierii Acordului.

LIMITAREA MAI SUS-MENȚIONATĂ SE EXTINDE LA TOATE DAUNELE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, PENTRU PIERDERI DE DATE
SAU ALTE BUNURI INTANGIBILE, PENTRU PIERDERI DE SECURITATE A INFORMAȚIILOR TRANSMISE PRIN APLICAȚIE (INCLUSIV
INTERCEPTAREA NEAUTORIZATĂ DE CĂTRE TERȚE PĂRȚI A ACESTOR INFORMAȚII), PENTRU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII
COMPANIEI, PENTRU PIERDERI DE CONFIDENȚIALITATE CARE SURVIN DIN UTILIZAREA SAU DIN INCAPACITATEA DE UTILIZARE
A APLICAȚIEI SAU A SOFTWARE-URILOR TERȚE ȘI/SAU A COMPONENTELOR HARDWARE TERȚE UTILIZATE SAU CARE POT FI
UTILIZATE ÎMPREUNĂ CU APLICAȚIA, PENTRU PIERDERI CAUZATE DE VIRUȘI SAU DE ALTE MATERIALE DĂUNĂTOARE DIN
PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CARE VĂ POT INFECTA DISPOZITIVUL CÂND DESCĂRCAȚI APLICAȚIA SAU ORICE ALTĂ
APLICAȚIE MOBILĂ/MATERIAL/SITE WEB ASOCIAT(Ă) CU ACEASTA, SAU ÎN ORICE ALT MOD ÎN LEGĂTURĂ CU ORICARE DINTRE
PREVEDERILE DIN ACEST ACORD, CHIAR DACĂ ABBOTT, COMPANIILE SALE AFILIATE SAU FURNIZORII SĂI TERȚI AU FOST
ÎNȘTIINȚAȚI CU PRIVIRE LA ASTFEL DE DAUNE ȘI CHIAR DACĂ REMEDIEREA NU ÎȘI ATINGE SCOPUL ESENȚIAL.

LIMITĂRILE MAI SUS-MENȚIONATE SE VOR APLICA INDIFERENT DACĂ ACESTE DAUNE SURVIN CONFORM CONTRACTULUI, ÎN
CAZ DE DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ÎN ASOCIERE CU ORICE ALTĂ TEORIE.

Cu excepția informațiilor pe care le partajați cu furnizorul dvs. de îngrijiri medicale prin Aplicație, acolo unde alegeți să
partajați informațiile dvs. personale, inclusiv informațiile asociate sănătății, din Aplicație, cu terțe părți, inclusiv cu aplicațiile



terțe, confirmați și sunteți de acord că, în măsura maximă permisă prin lege, nici Abbo�, nici partenerii săi de afaceri nu
răspund pentru decizia dvs. de a partaja și/sau divulga informațiile dvs. personale, inclusiv informațiile asociate sănătății, și că,
prin prezentul document, exonerați Abbo� și partenerii săi de afaceri de orice răspundere care poate surveni dintr-o as�el de
colectare sau procesare de către terțe părți a informațiilor dvs. personale.

FĂRĂ A LIMITA CONDIȚIILE MAI SUS-MENȚIONATE ȘI INDIFERENT DE ORICE ALTE PIERDERI PE CARE LE PUTEȚI SUFERI, ȘI ÎN
MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A ABBOTT, A COMPANIILOR SALE AFILIATE
ȘI A ORICĂRUIA DINTRE FURNIZORII SĂI, CONFORM ORICĂROR PREVEDERI DIN SAU ÎN ORICE ALT MOD LEGAT DE ACEST
ACORD, PRECUM ȘI REMEDIERILE DVS. EXCLUSIVE PENTRU TOATE CELE MAI SUS-MENȚIONATE VOR FI LIMITATE LA UNA
DINTRE OPȚIUNILE DE MAI JOS:

a. REMEDIEREA, REPARAREA SAU RECTIFICAREA ÎN ORICE ALT MOD A ERORILOR DIN APLICAȚIE, CHIAR DACĂ ACESTE
PIERDERI PUTEAU FI PREVĂZUTE SAU PRESUPUSE DE CĂTRE PĂRȚI, SAU

b. ACOLO UNDE ESTE CAZUL, VALOAREA MAI MARE A SUMEI PE CARE AȚI ACHITAT-O EFECTIV PENTRU APLICAȚIE SAU 10
USD.

Anumite țări/state/provincii/jurisdicții pot interzice sau limita excluderea sau limitarea răspunderii, anumite garanții implicite
sau daune incidentale sau pe cale de consecință; numai în măsura în care o as�el de legislație vi se aplică, anumite sau toate
denegările, limitările sau excluderile de mai sus pot să nu vi se aplice, și puteți avea anumite drepturi suplimentare conform
legislației în vigoare.

23. Compensații

În măsura maximă permisă prin legislația în vigoare, sunteți de acord să compensați, apărați și să declarați nevinovăția pentru
Abbo�, companiile sale afiliate și ofițerii, directorii, angajații, agenții, succesorii, persoanele împuternicite și licențiatorii
acesteia împotriva oricărei și tuturor reclamațiilor, daunelor, sen�nțelor, pierderilor, costurilor și cheltuielilor (inclusiv a taxelor
avocaților și experților) realizate de către o terță parte din cauza sau ca urmare a sau în legătură cu (i) u�lizarea de către dvs. a
ac�vităților în legătură cu Aplicația; și (ii) orice încălcare sau încălcare pre�nsă a acestui Acord sau a legilor, reglementărilor
sau drepturilor terței părți, inclusiv orice încălcare a proprietății intelectuale din casa sau organizația dvs., sau în orice alt fel în
legătură cu u�lizarea de către dvs. sau ei a Aplicației, inclusiv acte de neglijență, omiteri și conduită necorespunzătoare
intenționată. Pentru u�lizatorii din Germania:  Dreptul dvs. de a dovedi că nu au apărut daune nu este afectat de către cele
mai sus-menționate. 

24. Controale de export

Aplicația se supune restricțiilor de control de export din Statele Unite, inclusiv embargourilor sau altor norme și reglementări
federale ce restricționează exporturile, din Statele Unite. Nu vă vom pune la dispoziție aplicația în mod conș�ent dacă sunteți
și confirmați că nu sunteți (a) într-o țară sau sunteți rezident(ă) sau cetățean al unei țări supuse unui embargo sau al unei
sancțiuni din partea Statelor Unite (consultați h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx pentru mai multe informații privind sancțiunile emise de Statele Unite); sau
(b) pe una din listele de u�lizatori finali restricționați (de exemplu, inclusiv lista „Specially Designated Na�onals” (Cetățeni
special desemnați), disponibilă la adresa h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx)).

25. No�ficări

No�ficările furnizate în baza acestui Acord sau în legătură cu acesta trebuie redactate în scris și livrate prin poștă preplă�tă la
adresa: Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Statele Unite. Dacă trebuie să vă contactăm
sau să vă furnizăm o no�ficare în scris, vom face acest lucru prin e-mail (dacă adresa ne-a fost furnizată în prealabil) sau prin
poștă preplă�tă la adresa pe care ne-ați furnizat-o în cererea pentru Aplicație.

26. Forțe interpuse

Nu vom răspunde și nu vom fi răspunzători pentru nicio neîndeplinire sau întârziere în îndeplinirea vreunei obligații în baza
acestui Acord provocate de vreo acțiune sau vreun eveniment care nu se află sub controlul nostru rezonabil, inclusiv defectări
ale rețelelor publice sau private de telecomunicații („Forțe interpuseˮ). Dacă o forță interpusă afectează îndeplinirea de către
noi a obligațiilor în baza acestui Acord: (i) obligațiile noastre care decurg din acest acord vor fi suspendate și perioada pentru
îndeplinirea obligațiilor noastre va fi ex�nsă cu durata asociată forței interpuse; și (ii) vom depune eforturi rezonabile pentru a
găsi o soluție prin care să îndeplinim obligațiile care ne revin în baza acestui acord, în ciuda forței interpuse.

27. Transferul de drepturi



Putem, fără consimțământul dvs. scris prealabil, să atribuim, transferăm, novăm, delegăm sau subcontractăm oricare sau
toate drepturile și obligațiile noastre ce decurg din acest Acord către o altă organizație, însă acest lucru nu va afecta drepturile
dvs. sau obligațiile noastre ce decurg din acest Acord. Dvs. puteți transfera drepturile sau obligațiile dvs. care decurg din acest
Acord către altă persoană numai cu acordul nostru în scris.

28. Exonerare de răspundere

Dacă nu insistăm să vă îndepliniți vreo obligație în baza acestui Acord sau dacă nu ne impunem drepturile față de dvs. sau
dacă întârziem să facem acest lucru, aceasta nu va însemna că am renunțat la drepturile noastre față de dvs. sau că nu trebuie
să respectați obligațiile respec�ve. Dacă renunțăm la invocarea vreunei încălcări din partea dvs., vom face acest lucru numai
în scris și aceasta nu va însemna că renunțăm automat la invocarea oricărei încălcări ulterioare.

29. Clauza de separabilitate

Fiecare dintre condițiile acestui acord se aplică separat. Dacă orice tribunal sau autoritate competentă decide că vreuna dintre
condiții este neavenită, ilegală sau inaplicabilă, restul condițiilor își vor păstra pe deplin valabilitatea și vor produce efecte în
con�nuare.

30. Legislația în vigoare

Condițiile acestui Acord sunt guvernate de și create în conformitate cu legislația din statul Illinois, Statele Unite, fără a ține
cont de alegerea prevederilor legale.  În cazul unui conflict între legile, normele și reglementările străine și cele ale Statelor
Unite, legile, normele și reglementările din Statele Unite vor guverna în măsura maximă posibilă.  Indiferent de cele mai sus-
menționate, în cazul în care o as�el de încălcare sau amenințare cu încălcarea a obligațiilor dvs. cu privire la confidențialitate
sau la proprietatea intelectuală, vom avea dreptul de a fi exonerați echitabil, inclusiv printr-un ordin de restricție, interdicție,
executare specifică și orice altă exonerare care poate fi disponibilă prin apel la orice curte cu competențe juridice.  Sunteți de
acord că acest Acord va putea fi executat în întregime în statul Illinois și sunteți de acord că jurisdicția și locația sunt adecvate
statului și curților federale aflate în statul Illinois, Statele Unite ale Americii, cu privire la orice proceduri care survin din acest
Acord sau în legătură cu părțile implicate în acest Acord.  Prin prezentul document, părțile sunt de acord cu faptul că
Convenția Națiunilor Unite nu guvernează acest acord pentru vânzarea bunurilor internaționale.

Pentru u�lizatorii din SEE, Regatul Unit și Elveția: Cu excepția acestei secțiuni aplicabile u�lizatorilor din SEE, Regatul Unit și
Elveția, secțiunea 30 din Acord nu se va aplica u�lizatorilor din SEE, Regatul Unit și Elveția, cu excepția contextului în care
acest Acord nu este guvernat de Convenția Națiunilor Unite privind contractele pentru vânzarea bunurilor internaționale.
Pentru aceș� u�lizatori, se va aplica legislația guvernantă în țara dvs. de reședință.

Pentru u�lizatorii din SEE: rezoluția alterna�vă li�giilor este un proces în cadrul căruia o en�tate independentă evaluează
faptele unui li�giu și caută soluționarea acestuia fără ca dvs. să ajungeți la tribunal. Dacă nu sunteți mulțumit(ă) cu modul în
care am ges�onat o plângere, puteți contacta Pla�orma online a Comisiei Europene pentru soluționarea li�giilor .

Pentru u�lizatorii din Australia: nimic din secțiunea 30 nu exclude și nu încearcă să excludă aplicarea Compe��on and
Consumer Act 2010 (Legii pentru Compe�ție și Consumator din 2010 ) (Cth) acolo unde este relevant.

Pentru u�lizatorii din Algeria:  Avem sediul în statul Illinois.  În consecință, legea care reglementează acest Acord se bazează
pe legătura noastră cu jurisdicția respec�vă.  În �mp ce prezentul Acord este supus jurisdicției și locului de desfășurare a
instanțelor de stat și federale din statul Illinois, nimic din prezentul acord nu aduce a�ngere capacității unei părți de a iniția
sau apăra proceduri în orice altă instanță cu jurisdicție competentă. 

31. Integralitatea acordului

Acest Acord cons�tuie întregul acord între dvs. și noi și înlocuiește și anulează toate comunicatele contemporane, acordurile,
promisiunile, asigurările, garanțiile, afirmațiile, propunerile și înțelegerile anterioare dintre noi, indiferent dacă acestea au fost
orale sau în scris, legate de subiectul în cauză. Dvs. împreună cu noi suntem de acord că nu vom beneficia de nicio
despăgubire legată de vreo afirmație, declarație, asigurare sau garanție (oferită în mod involuntar sau din neglijență) care nu
este prevăzută în acest Acord. Fiecare parte este de acord să nu reclame nicio interpretare involuntară și nicio afirmație
greșită pe baza vreunei prevederi din acest Acord.  În cazul unui conflict între versiunile în limba engleză și într-o altă limbă,
ale acestui Acord, va prevala versiunea în limba engleză.  Secțiunile 5, 15, 19, 21, 22, 23 și de la 30 până la 34 vor con�nua
după rezilierea acestui Acord.

32. Condiții referitoare la Apple dacă u�lizați versiunea iOS a Aplicației



Alături de alte condiții ale acestui Acord și indiferent de alte s�pulări contrare din acest Acord, această prevedere
suplimentară se aplică u�lizării Aplicației compa�bile cu sistemul de operare iOS al Apple Inc. („Apple”). Apple nu reprezintă o
parte din acest Acord, nu deține și nu răspunde pentru Aplicație. Apple nu oferă nicio garanție pentru Aplicație decât, dacă
este cazul, pentru a rambursa prețul de achiziție a acesteia. Apple nu răspunde pentru întreținerea sau pentru alte servicii de
asistență aferente Aplicației și nu va răspunde pentru pretenții, pierderi, răspunderi, daune, costuri sau cheltuieli în legătură
cu Aplicația, aici fiind incluse și reclamațiile privind răspunderea pentru produse terțe, reclamațiile care pre�nd că Aplicația nu
este în conformitate cu cerințele legale sau de reglementare, reclamații care survin în cadrul legislației de protecție a
consumatorului sau al legilor similare, precum și reclamațiile referitoare la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.
Orice întrebări sau reclamații cu privire la u�lizarea Aplicației, inclusiv cele care se referă la drepturile de proprietate
intelectuală, trebuie direcționate către Abbo�, în conformitate cu secțiunea No�ficări din acest Acord. Licența care vă este
garantată prin prezentul document este limitată la o licență netransferabilă, de u�lizare a Aplicației pe un produs cu marca
Apple, care funcționează cu un sistem de operare iOS Apple, și care este deținut sau controlat de către dvs., sau care este
permis în orice alt mod conform Regulilor de u�lizare stabilite în Condițiile de u�lizare a Aplicației, emise de Apple. Trebuie să
respectați termenii acordurilor terțe care vi se aplică atunci când u�lizați Aplicația, ca de exemplu, acordul de u�lizare a
datelor dvs. wireless. Apple și companiile subsidiare ale acesteia sunt beneficiari terți ai acestui Acord și, când acceptați acest
Acord, vor avea dreptul (și se va considera că ați acceptat dreptul) de a executa acest Acord împotriva dvs. ca beneficiar terț,
conform s�pulării din prezentul document; indiferent de cele menționate mai sus, dreptul Abbo� de a intra în, anula sau
rezilia orice variantă, exonerare de răspundere sau înțelegere conform acestui Acord nu este supus acordului terței părți.

33. Condiții legale suplimentare

a. Acest acord nu poate fi și nu va fi considerat ca bază pentru crearea unui parteneriat, a unei societăți mixte, relații de
�p angajator-angajat, agenții sau de �p francizor-francizat între dvs. și Abbo�.

b. Dacă se descoperă că o prevedere din acest Acord este ilegală, nulă sau inaplicabilă din orice mo�v, prevederea
respec�vă va fi considerată ca putând fi separată din acest Acord și nu va afecta validitatea și aplicabilitatea restului
prevederilor din cadrul acestuia.

c. Puteți atribui, transfera sau sublicenția oricare sau toate drepturile sau obligațiile dvs. din acest Acord fără acordul
nostru explicit anterior în scris.

d. Putem atribui, transfera sau sublicenția oricare sau toate drepturile sau obligațiile noastre din acest Acord fără
restricții.

e. Nicio exonerare de răspundere a niciuneia dintre părți pentru nicio încălcare sau nicio neîndeplinire a obligației de
plată prin acest acord nu va fi considerată o exonerare de răspundere pentru nicio încălcare prealabilă sau ulterioară
sau neîndeplinire a obligației de plată.

f. Toate condițiile definite la singular vor avea același înțeles ca atunci când sunt u�lizate la plural, acolo unde este cazul
și cu excepția situației în care se s�pulează al�el. Orice u�lizare a termenului „inclusiv” sau a variațiilor acestuia va fi
înțeleasă cu completarea implicită „fără a se limita la”.

g. No�ficările pe care ni le adresați (inclusiv no�ficările privind modificări aduse acestui Acord) pot fi realizate prin
mesaje din Aplicație sau prin e-mail (în fiecare caz prin linkuri) sau prin serviciile poștale standard. Fără limitare, se va
considera acceptabilă o versiune imprimată a acestui Acord și a oricăror no�ficări trimise în format electronic, în cazul
procedurilor juridice sau administra�ve bazate pe sau în legătură cu acest Acord, în egală măsură cu și conform
acelorași condiții ca alte documente și evidențe de afaceri, generate și menținute inițial în format �părit.

h. Abbo� nu va răspunde pentru neîndeplinirea obligațiilor din cauza dincolo de controlul său.

Dacă o prevedere din acest Acord este considerată de către curtea de competență juridică drept fiind ilegală, această
prevedere va fi modificată și interpretată as�el încât să poată a�nge în mod op�m obiec�vele prevederii inițiale, în măsura
maximă permisă prin lege, iar restul prevederilor din acest Acord vor rămâne în vigoare și valabile în totalitate.

34. Clic pe butonul „ACCEPT”

CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT ACEST ACORD, CĂ AȚI ÎNȚELES TOATE CONDIȚIILE ȘI CĂ SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ANGAJAȚI ÎN
CADRUL ACESTUIA.

FĂCÂND CLIC PE BUTONUL „ACCEPT” SAU ACCESÂND SAU UTILIZÂND ÎN ORICE ALT MOD APLICAȚI:

GARANTAȚI CĂ AVEȚI VÂRSTA LEGALĂ PENTRU A VĂ ANGAJA ÎN ACEST ACORD;

INDICAȚI CĂ INTENȚIA DVS. ESTE DE CA ACȚIUNILE DVS. SĂ SERVEASCĂ DREPT SEMNĂTURĂ PENTRU ACEST ACORD
ȘI CĂ ACEASTA ARE ACEEAȘI PUTERE ȘI VALABILITATE CA O SEMNĂTURĂ MANUALĂ;



GARANTAȚI CĂ DACĂ INSTALAȚI, UTILIZAȚI SAU ACCESAȚI ÎN ORICE ALT MOD APLICAȚIA ÎN NUMELE UNEI ALTE
PERSOANE, AVEȚI AUTORITATE REALĂ DE A ANGAJA LEGAL PERSOANA RESPECTIVĂ CU PRIVIRE LA ACEST ACORD.

DACĂ SUNTEȚI O PERSOANĂ CARE INSTALEAZĂ, UTILIZEAZĂ SAU ACCESEAZĂ ÎN ALT MOD APLICAȚIA, ÎN NUMELE
SAU ÎN BENEFICIUL UNEI ORGANIZAȚII, ATUNCI ACCEPTAȚI ACEST ACORD ATÂT ÎN NUMELE DVS., CÂT ȘI AL
ORGANIZAȚIEI RESPECTIVE ȘI REPREZENTAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ AVEȚI AUTORITATE LEGALĂ DE A OBLIGA ÎN MOD
LEGAL ORGANIZAȚIA RESPECTIVĂ LA ACEST ACORD.

DACĂ NU ACCEPTAȚI TOATE CONDIȚIILE ACESTUI ACORD, NU FACEȚI CLIC PE BUTONUL ACCEPT ȘI NU UTILIZAȚI APLICAȚIA.

™ indică o marcă comercială a grupului de companii Abbo�.

‡ indică o marcă comercială terță, care este deținută de respec�vul proprietar.

© 2021 Abbo�.  Toate drepturile rezervate

Finalul Acordului.



[1]
 Bluetooth este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.


