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Spoločnosť Abbo� poskytuje aplikáciu myMerlin™ („aplikácia“), ktorá prenáša údaje do siete starostlivos� o pacienta
Merlin.net™ („Merlin.net“) (spoločne „služby“), takže váš lekár alebo klinické pracovisko môžu vzdialene sledovať váš srdcový
monitor a poskytovať vám liečbu.  Sieť Merlin.net je poskytovaná spoločnosťou Pacese�er, Inc., (spoločnosť skupiny Abbo�).

Naším záväzkom je chrániť vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súhlas („vyhlásenie o ochrane
osobných údajov“) vysvetľujú, ako narábame s vašimi osobnými údajmi v rámci služieb a ako ich zabezpečujeme.  Sme si
vedomí, že toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov zahŕňa veľké množstvo informácií.  Na tomto mieste vám poskytneme
stručný a ľahko dostupný súhrn toho, akým spôsobom spracúvame, chránime, uchovávame, ukladáme a sprístupňujeme vaše
osobné údaje. Ďalšie informácie nájdete v čas�ach +Informácie o službách a +Zabezpečenie osobných údajov nižšie.
 
TENTO SÚHRN NIE JE VYČERPÁVAJÚCI. AK CHCETE ÚPLNE POROZUMIEŤ TOMU, AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE,
PREČÍTAJTE SI PRÍSLUŠNÉ ČASTI VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NIŽŠIE.

Osobné údaje používame vtedy, keď nastavujete aplikáciu a zahŕňajú váš dátum narodenia a sériové číslo pomôcky.  Vašu e-
mailovú adresu alebo telefónne číslo používame na účely overenia počas párovania srdcového monitora.  Táto aplikácia
prenáša informácie z vašej pomôcky k nám a ak sa obrá�te na naše oddelenia služieb zákazníkom, uchováme si samostatný
záznam týkajúci sa vašej požiadavky na poskytnu�e technickej podpory.  Používame �ež osobné údaje, ktoré váš poskytovateľ
zdravotnej starostlivos� zadá do siete Merlin.net.  Ďalšie informácie nájdete v čas�ach +Zhromažďovanie a spracúvanie
vašich osobných údajov a +Ustanovenia pre konkrétne krajiny nižšie.

Osobné údaje používame na: (1) poskytovanie týchto služieb vám; (2) dodržanie povinnos� vyplývajúcich z právnych
predpisov, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnos�, kvality a zlepšovania zdravotníckej pomôcky; a (3) uskutočňovanie
výskumu potom, čo sú osobné údaje deiden�fikované, pseudonymizované, agregované a/alebo anonymizované, takže vás
neumožňujú iden�fikovať podľa mena.  Výskum uskutočňujeme preto, aby sme dokázali porozumieť tomu, ako sú používané
naše výrobky a služby a aká je ich účinnosť, a na účely štúdií reálnej klinickej praxe.  Ďalšie informácie nájdete v čas�ach
+Vlastné použi�e vašich osobných údajov spoločnosťou Abbo�, +Zdravotnícke pomôcky a ďalšie právne požiadavky,
+Výskum, +Uchovávanie osobných údajov nižšie.
 
Prísne obmedzujeme, s kým zdieľame vaše osobné údaje a nikdy údaje nepredávame tre�m stranám na účel obchodného
prospechu.  Osobné údaje zdieľame s našimi pridruženými spoločnosťami, aby sme poskytovali podporu a technickú pomoc
pre služby, pre účely zaistenia súladu s predpismi, na uskutočňovanie výskumu alebo na riešenie problémov/vykonávanie
diagnos�ky a širšej analýzy na detekciu systémových problémov. Ďalšie informácie nájdete v čas�ach +Sprístupnenie
osobných údajov z našej strany a +Prístup spoločnos� Abbo� k osobným údajom pri poskytovaní služieb vášmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� nižšie.

Ak pre vás z dôvodu vašej lokality vyplývajú určité práva týkajúce sa osobných údajov, budeme na �eto požiadavky reagovať. 
Ďalšie informácie nájdete v čas� +Ako môžu jednotliví používatelia získať prístup k osobným údajom a opravovať ich a vaše
práva.
 
Osobné údaje súvisiace so službami ukladáme na serveroch v Spojených štátoch amerických. Ďalšie informácie nájdete
v čas�ach +Ukladanie dát a +Cezhraničné prenosy osobných údajov nižšie. Odporúčame vám si �ež prezrieť časť
+USTANOVENIA PRE KONKRÉTNE KRAJINY, pretože môžu existovať ďalšie ustanovenia, ktoré pla�a v závislos� od krajiny
vášho trvalého pobytu.
 
Všetky otázky súvisiace so službami adresujte v prvom rade na vaše klinické pracovisko.  Vaše klinické pracovisko je
„prevádzkovateľ“ vašich osobných údajov, keď vám poskytuje zdravotnú starostlivosť.  My sme „prevádzkovateľ“ vašich
osobných údajov v jeho mene, keď vám a vášmu klinickému pracovisku poskytujeme služby.  V prípade akýchkoľvek otázok
alebo komentárov súvisiacich s ochranou osobných údajov nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese privacy@abbo�.com.
Ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore, môžete kontaktovať zodpovednú osobu za ochranu údajov alebo
miestny orgán na ochranu údajov. Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov spoločnos� Abbo� sú
spolu s ďalšími užitočnými kontaktnými údajmi k dispozícii na www.EU-DPO.abbo�.com. Ďalšie informácie nájdete v čas�
+Kontaktujte nás nižšie.
 



Ak toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov významne aktualizujeme, upozorníme vás e-mailom alebo v aplikácii, keď ju
najbližšie použijete.  Ďalšie informácie nájdete v čas� +Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nižšie.
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Pacese�er, Inc., (spoločnosť skupiny Abbo�) poskytuje sieť starostlivos� o pacienta Merlin.net™ („Merlin.net“).  Spoločnosť
Abbo� poskytuje mobilnú aplikáciu myMerlin™ („aplikácia“) (Merlin.net a aplikácia sú spoločne označované ako „služby“).  V
tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa označenia „Abbo�“, „my“, „nám/nás“ a „naše“ vzťahujú na skupinu
spoločnos� Abbo� s ústredím na adrese Abbo� Park, Illinois, USA.

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany dát a osobných údajov a naším záväzkom je chrániť osobné údaje, vrátane údajov
týkajúcich sa zdravotného stavu. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa opisuje, ako spoločnosť Abbo�
zhromažďuje a používa vaše osobné údaje, keď používate dané služby.

Pred tým, ako sa zaregistrujete na používanie tejto aplikácie, si prečítajte toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, pretože
sa vzťahuje na spracúvanie, prenos a ukladanie vašich osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu,
spoločnosťou Abbo� a určitými pridruženými spoločnosťami, ako je opísané nižšie. Vzťahuje sa �ež na spracúvanie vašich
osobných údajov našimi pridruženými spoločnosťami a našimi sprostredkovateľmi, ak je to potrebné na vyriešenie problému
týkajúceho sa príslušných služieb prostredníctvom oddelenia služieb zákazníkom.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na osobné údaje spracúvané alebo zhromažďované inými
pridruženými spoločnosťami alebo dcérskymi spoločnosťami skupiny Abbo� alebo pomocou iných metód, ako sú napríklad
iné webové lokality spoločnos� Abbo�, iné telefonické strediská pre zákazníkov spoločnos� Abbo�.  Na osobné údaje
spracovávané alebo zhromažďované týmito metódami sa môže vzťahovať použi�e siete Merlin.net a ďalších pravidiel ochrany
osobných údajov vaším lekárom.
 
Registráciou a používaním tejto aplikácie súhlasíte s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a:

potvrdzujete, že ste dosiahli zákonný vek na vyjadrenie súhlasu s podmienkami tohto vyhlásenia o ochrane osobných
údajov; a
súhlasíte vo vlastnom mene alebo v mene inej osoby, za ktorú ste oprávnení zákonne vyjadriť súhlas s podmienkami
tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

PRIJATÍM TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLASU ALEBO VYJADRENÍM SÚHLASU S NIMI
VÝSLOVNE POTVRDZUJETE, ŽE POUŽITIE APLIKÁCIE A SLUŽIEB PODLIEHA TOMUTO VYHLÁSENIU O OCHRANE OSOBNÝCH
ÚDAJOV A SPRACÚVANIU A PRENOSU OSOBNÝCH ÚDAJOV, VRÁTANE ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ZDRAVOTNÉHO STAVU, AKO
JE OPÍSANÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV.
 
V PRÍPADE, ŽE SI TO VYŽADUJÚ ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY TRVALÉHO POBYTU, KLIKNUTIE NA TLAČIDLO „ACCEPT“ (PRIJAŤ)
ALEBO „AGREE“ (SÚHLASÍM) ZNAMENÁ, ŽE DÁVATE VÝSLOVNÝ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
VRÁTANE ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ZDRAVOTNÉHO STAVU A PRENOSOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA SERVERY
SPOLOČNOSTI ABBOTT UMIESTNENÉ V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH.
 
UDELENIE SÚHLASU JE VÝRAZOM VAŠEJ SLOBODNEJ VÔLE A POTVRDENÍM, ŽE NEMÁTE ŽIADNU ZÁKONNÚ POVINNOSŤ
POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI ABBOTT.
 



+O nás

Spoločnosť Abbo� je výrobca aplikácie a intervenčne zavádzaných srdcových monitorov („ICM“) Confirm Rx™ a Jot Dx™.

Spoločnosť Pacese�er, Inc. (pridružená spoločnosť spoločnos� St. Jude Medical, LLC a dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve
spoločnos� Abbo� Laboratories), so sídlom 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, USA, je poskytovateľom siete
Merlin.net.

Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� je prevádzkovateľom vašich osobných údajov na účely poskytovania lekárskej
starostlivos�. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� zodpovedá za spôsob spracúvania týchto údajov a zabezpečenie, že pri
ich prenose prostredníctvom služieb sa budú dodržiavať platné zákony o ochrane osobných údajov a dát. Odkaz na
„prevádzkovateľa“ vychádza z jeho definície v právnych predpisoch o ochrane údajov v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku
a ak je to relevantné, má rovnaký význam ako podobné výrazy v zákonoch o ochrane údajov a súkromia v iných krajinách, v
ktorých máte trvalý pobyt.

Spoločnosť Abbo� je prevádzkovateľom osobných údajov, keď osobné údaje používame na: (1) poskytovanie týchto služieb
vám; (2) dodržanie povinnos� vyplývajúcich z právnych predpisov, vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnos�, kvality a
zlepšovania zdravotníckej pomôcky; a (3) uskutočňovanie výskumu v súvislos� so službami. Ďalšie informácie nájdete v čas�
+Vlastné použi�e vašich osobných údajov spoločnosťou Abbo�.

+Informácie o službách

Merlin.net je systém na vzdialenú starostlivosť, ktorý uchováva údaje prenášané z vašej pomôcky ICM prostredníctvom
služieb.

Služby umožňujú okamžitý automa�zovaný prenos údajov zhromaždených z vašej pomôcky ICM a načítaných prostredníctvom
aplikácie do privátnej a bezpečnej databázy spoločnos� Abbo�. Prostredníctvom siete Merlin.net môže váš poskytovateľ
zdravotnej starostlivos� zis�ť, keď vám srdce začne biť inak.  Aplikácia posiela údaje o vašom srdci na vaše klinické pracovisko
na základe nastavení nastavených poskytovateľom zdravotnej starostlivos�.  Služby pomôžu vášmu poskytovateľovi zdravotnej
starostlivos� sledovať rytmus vášho srdca a upraviť vám liečbu bez toho, aby ste museli navš�viť klinické pracovisko.

Mobilné zariadenie musí byť pripojené k sie� Wi-Fi alebo mobilnej sie� a musíte používať aplikáciu, aby váš poskytovateľ
zdravotnej starostlivos� mohol údaje o vašom srdci vzdialene sledovať.  Skôr ako budete môcť služby používať, vás váš
poskytovateľ zdravotnej starostlivos� musí zaregistrovať v sie� Merlin.net.  Po zadaní dátumu narodenia a sériového čísla
svojej pomôcky ICM do aplikácie možno budete musieť získať ak�vačný kód, ktorý si môžete nechať poslať.  Po zadaní tohto

ak�vačného kódu do aplikácie musí byť bezdrôtová technológia Bluetooth®
[1]

 „ZAPNUTÁ“, aby sa pomôcka ICM spárovala s
aplikáciou.  „Oznámenia“ ponechajte „ZAPNUTÉ“, aby ste mohli dostávať aktualizácie stavu a pripomenu�a. Po dokončení
nastavenia vás na to aplikácia upozorní.

Aplikácia sa bude v pravidelných intervaloch pripájať k vašej pomôcke ICM a prenášať informácie o tom, ako pomôcka ICM
funguje.  Aplikácia bude �ež prenášať informácie o rytme vášho srdca vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos�, ktorý
bude môcť prijímať upozornenia a aktualizácie, ako aj sa prihlásiť do siete Merlin.net a monitorovať tak rytmus vášho srdca.  

+Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov

Pri používaní aplikácie sa spracúvajú nasledujúce kategórie osobných údajov:

sériové číslo vašej pomôcky ICM a váš dátum narodenia;

vaša e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo, aby sme vám mohli poslať ak�vačný kód;

deň, mesiac a čas odoslania vašich údajov z pomôcky ICM do siete Merlin.net;

údaje o názve a čísle modelu pomôcky ICM;

pravidelné správy o tom, ako vaša pomôcka ICM interaguje s aplikáciou a ako aplikácia interaguje so servermi
spoločnos� Abbo� od odoslania poslednej správy;

údaje o prevádzke aplikácie vrátane správ o pádoch; a

pravidelné denníky, ktoré zaznamenávajú ak�vitu aplikácie od poslednej správy o údržbe.



Aplikácia sa prepája so sieťou Merlin.net a prenáša do nej údaje z vašej pomôcky ICM. Služby súvisiace so sieťou Merlin.net
používajú ďalšie osobné údaje vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ktoré váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos�
zadá pri vytváraní vášho profilu pacienta v systéme Merlin.net. Tieto osobné údaje môžu zahŕňať vaše telefónne číslo alebo e-
mail, číslo modelu a sériové číslo pomôcky ICM a ďalšie voliteľné polia vrátane pohlavia, etnickej príslušnos�, preferovaného
jazyka, klinických komentárov a fungovania vašej pomôcky ICM, dátumu liečby a prenosov, údajov o vašom zdravotnom stave,
čísla pacienta pridelenom klinickým pracoviskom alebo iného iden�fikátora pacienta. Váš poskytovateľ zdravotnej
starostlivos� �ež môže zadať údaje o vašom núdzovom kontakte. Spoločnosť Abbo� môže vyžadovať prístup k týmto osobným
údajom na podporu a údržbu služieb.
 
+Použi�e informácií o vás zo strany vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos�

Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� bude zhromažďovať vaše osobné údaje ako súčasť liečby a bude údaje o vás zadávať
do systému Merlin.net. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� používa služby na to, aby mu pomohli sledovať vašu
pomôcku ICM a rytmus srdca.
 
Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� alebo klinické pracovisko spracúva vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

na poskytovanie lekárskej starostlivos� vrátane nepretržitej liečby sledovaním vašej pomôcky ICM a rytmu srdca na
pomoc s poskytovaním lekárskej starostlivos�;

na udelenie prístupu spoločnos� Abbo� k vašim osobným údajom na účely poskytovania technickej podpory pre
služby vrátane získania technickej a klinickej podpory, ako je napríklad pomoc s ladením, inovovaním alebo riešením
problémov služieb alebo s interpretáciou údajov; a

keď si to inak vyžadujú platné právne predpisy.

+Prístup spoločnos� Abbo� k osobným údajom pri poskytovaní služieb vášmu poskytovateľovi
zdravotnej starostlivos�

Vaše osobné údaje spracúvame ako sprostredkovateľ a robíme tak v mene vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo
klinického pracoviska.  Takéto spracúvanie sa vykonáva na pokyn vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo
klinického pracoviska a týka sa nasledujúcich účelov:

poskytovanie služieb vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� na sledovanie vašej pomôcky ICM, srdcového
rytmu a príznakov;

poskytovanie technickej a klinickej podpory vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos�, ako je napríklad pomoc s
ladením, inovovaním alebo riešením problémov; alebo

ak to povolí váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos�, získanie prístupu k údajom o vašom zdravotnom stave na pomoc
pri interpretácii údajov prenesených z vašej pomôcky ICM.

Podľa vašej polohy môžeme vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� alebo klinickému pracovisku poskytovať služby
podpory z týchto miest: Švédsko; iné európske lokality, zvlášť ak máme prevádzku v krajine vášho trvalého pobytu; alebo iné
centrá podpory nachádzajúce sa v USA a Malajzii. Na poskytovanie technickej a klinickej podpory vášmu poskytovateľovi
zdravotnej starostlivos� alebo klinickému pracovisku �ež môžeme využiť iné tre�e strany.  V prípadoch, kedy nám s
poskytovaním služieb podpory vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� alebo klinickému pracovisku pomáha nejaká
tre�a strana, zavádzame primerané opatrenia na zabezpečenie dôvernos�, integrity a bezpečnos� vašich osobných údajov.
 
Odkaz na „spracovateľa“ vychádza z jeho definície v právnych predpisoch o ochrane údajov v EHP, Spojenom kráľovstve a
Švajčiarsku a ak je to relevantné, má rovnaký význam ako podobné výrazy v zákonoch o ochrane údajov a súkromia v iných
krajinách, v ktorých máte trvalý pobyt.
 
+Použi�e vašich osobných údajov spoločnosťou Abbo�
 
Spoločnosť Abbo� spracúva vaše osobné údaje, vrátane osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ako prevádzkovateľ
na nasledujúce účely:

na poskytovanie služieb v súlade s licenčnou zmluvou s koncovým používateľom aplikácie;

na uchovávanie záznamov o vašich kontaktoch so spoločnosťou Abbo�, keď spoločnosť Abbo� kontaktujete v
súvislos� so službami priamo;



na poskytovanie služieb vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� alebo klinickému pracovisku vrátane
zákazníckej podpory súvisiacej s vašou pomôckou ICM;

ak si to vyžadujú platné právne predpisy upravujúce používanie a klasifikáciu zdravotníckych pomôcok, aj na účely
dohľadu nad zdravotníckymi pomôckami po uvedení na trh, riadenia kvality vrátane vývoja a zlepšovania výrobku, jeho
bezpečnos�, výkonu a vigilancie;

ak je to nevyhnutné na určenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov a

ak si to inak vyžadujú platné právne predpisy.

Keď vám váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� vytvorí profil pacienta v systéme Merlin.net a keď si to vyžadujú platné
právne predpisy, poskytli ste výslovný súhlas, aby spoločnosť Abbo� deiden�fikovala, pseudonymizovala, agregovala a/alebo
anonymizovala vaše osobné údaje na účely uskutočňovania výskumu. Ďalšie informácie nájdete v čas� +Výskum nižšie.
 
Odkaz na „prevádzkovateľa“ vychádza z jeho definície v právnych predpisoch o ochrane údajov v EHP, Spojenom kráľovstve a
Švajčiarsku a ak je to relevantné, má rovnaký význam ako podobné výrazy v zákonoch o ochrane údajov a súkromia v iných
krajinách, v ktorých máte trvalý pobyt.

+Ukladanie dát

Údaje prenesené aplikáciou a pomôckou ICM dostávame ešte skôr, ako sa uložia na serveroch Merlin.net, ktoré sa nachádzajú
v Spojených štátoch amerických.  Keď sú osobné informácie hostované v inej krajine ako v krajine vášho trvalého pobytu,
môžu sa na ne vzťahovať právne predpisy hos�teľskej krajiny, ktoré nemusia byť rovnaké ako právne predpisy krajiny vášho
trvalého pobytu. Na ochranu vašich osobných informácií sme zaviedli primerané bezpečnostné opatrenia a kontrolné prvky. Aj
keď v USA sú zavedené právne predpisy upravujúce používanie údajov o zdravotnom stave pacientov, �eto zákony nemusia
byť rovnaké ako zákony o ochrane osobných údajov alebo dát v krajine vášho trvalého pobytu.

Pozrite si �ež čas� +Zabezpečenie osobných údajov a +Cezhraničné prenosy osobných údajov.

+Zdravotnícke pomôcky a ďalšie právne požiadavky

Spoločnosť Abbo� môže osobné údaje používať v prípade, keď je to vyžadované zákonom a keď je to možné, budeme údaje
deiden�fikovať, pseudonymizovať, agregovať a/alebo anonymizovať, aby sme ako výrobca zdravotníckych pomôcok dodržali
povinnos� vyplývajúce z právnych predpisov. Tieto údaje sú bezpečne uchovávané spoločnosťou Abbo� a nebudú použité na
iden�fikáciu vašej osoby podľa vášho mena alebo e-mailovej adresy okrem prípadov, kde je našou zákonnou povinnosťou
�eto údaje uviesť. V prípadoch, kedy sa na také použi�e vzťahujú právne požiadavky, nevyžadujeme súhlas.
 
Právne požiadavky, na základe ktorých bude spoločnosť Abbo� používať �eto údaje, zahŕňajú:

zaistenie nepretržitej bezpečnos� pomôcky ICM a budúceho vývoja;

sledovanie a zlepšovanie kvality, bezpečnos� a účinnos� zdravotníckych pomôcok a systémov;

validácia inovácií a zachovanie bezpečnos� a zabezpečenia systému Merlin.net a/alebo súvisiacich mobilných aplikácií;

vykonávanie širšej analýzy na detekciu systémových problémov z dôvodov verejného záujmu v oblas� verejného
zdravia;

výskum, vývoj a testovanie zdravotníckych pomôcok vrátane nových a existujúcich vlastnos� a funkcií a testovanie a
zlepšovanie systému Merlin.net a/alebo súvisiacich mobilných aplikácií na účely vývoja produktov a

ak si to inak vyžadujú právne predpisy vrátane prípadov reagovania na otázky akéhokoľvek príslušného regulačného
orgánu, orgánu presadzovania práva a orgánov štátnej správy, riešenia otázok národnej bezpečnos� alebo epidémií,
súdneho konania, súdneho príkazu, žiados� vlády alebo nám doručenej súdnej lis�ny, alebo na ochranu bezpečnos�,
práv alebo majetku našich zákazníkov verejnos�, spoločnos� Abbo� alebo iných a na určenie, uplatnenie alebo obranu
zákonných práv spoločnos� Abbo�, alebo v prípadoch, v ktorých sme presvedčení, že je nutné vykonať vyšetrovanie,
prevenciu alebo prijať vhodné opatrenia v súvislos� s nezákonnými činnosťami, podozrením na podvod, situáciami, pri
ktorých ide o potenciálne ohrozenie bezpečnos� akejkoľvek osoby, alebo porušenie tohto vyhlásenia o ochrane
osobných údajov, alebo ak ide o dôkazy v súdnom spore, do ktorého sme zapojení.

 
Výrazy „deiden�fikovať“ a „pseudonymizovať“ používame ako zameniteľné. Zákon USA o prenosnos� a zúčtovateľnos�
zdravotného poistenia (Health insurance portability law, HIPAA) opisuje deiden�fikované údaje ako údaje, pri ktorých
„neexistuje opodstatnený dôvod veriť, že sa dané údaje môžu použiť na iden�fikáciu jednotlivca“. Všeobecné nariadenie EÚ o
ochrane údajov (General Data Protec�on Regula�on, GDPR) (2016/679) definuje „pseudonymizáciu“ ako „spracúvanie



osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použi�a
dodatočných informácií“. Anonymizované údaje sú údaje, ktoré sa netýkajú konkrétnej osoby a na základe ktorých nie je
možné žiadnu osobu iden�fikovať, a na tento druh údajov sa zvyčajne nevzťahujú zákony o ochrane údajov a súkromia.
 
Ďalšie informácie o zákone GDPR nájdete v čas� +Európsky hospodársky priestor, Spojené kráľovstvo, Kajmanské ostrovy,
Švajčiarsko a Thajsko nižšie.

+Výskum
V prípadoch, kedy si to vyžadujú platné právne predpisy, musí poskytovateľ zdravotnej starostlivos� získať váš výslovný súhlas,
aby nám umožnil deiden�fikovať, pseudonymizovať, agregovať a/alebo anonymizovať vaše osobné údaje pre potreby
uskutočňovania výskumu na obmedzené účely. 

Ak sa súbor údajov používa na účely výskumu, údaje nebudú zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne číslo ani e-mailovú adresu.
Podnikáme kroky na zaistenie, aby neexistoval opodstatnený dôvod, na základe ktorého by vás ako jednotlivca bolo možné
iden�fikovať pomocou deiden�fikovaných alebo pseudonymizovaných údajov. Údaje používané v rámci výskumu môžu
zahŕňať model alebo sériové číslo pomôcky ICM, intervaly medzi dátumom implantácie a dátumami nasledujúcich návštev,
dátum implantácie a demografické údaje, ako napríklad miesto trvalého pobytu a vek.

Výskum uskutočňujeme za použi�a deiden�fikovaných alebo pseudonymizovaných údajov alebo agregovaných, šta�s�ckých
a/alebo anonymizovaných údajov na nasledujúce účely:

na zlepšenie kvality, bezpečnos� a účinnos� našich kardiologických a zdravotníckych pomôcok a systémov a na
umožnenie vývoja inova�vnej a účinnej liečby srdcových ochorení v záujme verejného zdravia;

na uskutočňovanie výskumu, na šta�s�cké účely a analýzu a na sprístupnenie údajov výskumným pracovníkom tre�ch
strán, subjektom alebo odborníkom z oblas� zdravotnej starostlivos� alebo orgánom verejného zdravia;

na vyhodnotenie účinnos� služieb a toho, ako sú poskytované a využívané;

na validáciu funkcií a inovácií služieb vrátane sledovania a zlepšovania bezpečnos� a zabezpečenia takýchto služieb;

na výskum, vývoj a testovanie zdravotníckych pomôcok vrátane nových a existujúcich vlastnos� a funkcií a na
testovanie a zlepšovanie služieb a našich zdravotníckych pomôcok na účely vývoja výrobkov, analýzy údajov, šta�s�cké
a prieskumné účely a

z dôvodov verejného záujmu v oblas� verejného zdravia vrátane prípadov, keď sa na služby a zdravotnícke pomôcky
vzťahuje úhrada liečebných nákladov alebo vzniká iný nárok na ich financovanie zo sociálneho zabezpečenia, poistenia
alebo verejných zdrojov.

Ak budete niekedy požiadaní o zapojenie sa do klinického skúšania a keď si to budú vyžadovať platné právne predpisy, budete
pred účasťou v akomkoľvek takomto skúšaní požiadaní o poskytnu�e samostatného informovaného súhlasu výskumnému
pracovisku a vaša účasť je úplne dobrovoľná.  Výskum v tejto čas� sa netýka účas� na klinickom skúšaní.

Ďalšie informácie o zákone GDPR nájdete v čas� +Európsky hospodársky priestor, Spojené kráľovstvo, Kajmanské ostrovy,
Švajčiarsko a Thajsko nižšie.

+Uchovávanie osobných údajov

Údaje zhromaždené z vašej pomôcky ICM sa budú uchovávať maximálne po dobu siedmych (7) rokov od dátumu vášho
posledného prenosu (t. j. dátumu vášho posledného použi�a pomôcky ICM a/alebo aplikácie) okrem prípadov, ktoré si môžu
vyžadovať právne predpisy.

V čas� +Odstránenie vašich údajov zo siete Merlin.net je vysvetlené, ako môžete požiadať svojho poskytovateľa zdravotnej
starostlivos� alebo klinické pracovisko o odstránenie vašich informácií zo siete starostlivos� o pacienta Merlin.net.

+Sprístupnenie osobných údajov z našej strany

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať za nasledujúcich podmienok:

Osobné údaje zdieľame s dodávateľmi tre�ch strán výhradne na účely poskytovania, údržby, hostovania a podpory
služieb. Napríklad v prípadoch, kedy vaše osobné údaje poskytujeme dodávateľom tre�ch strán, aby nám pomáhali pri
poskytovaní služieb, vyžaduje sa od nich, aby osobné údaje uchovávali ako dôverné a zabezpečené a aby osobné údaje
používali v najmenšom nutnom rozsahu.



Pokiaľ je to možné, spoločnosť Abbo� využíva na hlásenie systémových chýb poskytovateľov služieb tre�ch strán, aby
sme mohli podporovať a zlepšovať služby, a v takom prípade nebudú informácie zasielané takýmto tre�m stranám
zahŕňať použi�e vašich osobných údajov.

Systém Android si vyžaduje udelenie povolení pre služby určovania polohy, aby bolo možné pripojiť aplikácie pomocou
zariadení s funkciou Bluetooth®1. Služby určovania polohy spoločnos� Google zahŕňajú funkcie, ktoré zhromažďujú
presné údaje o polohe používateľa, vrátane signálov GPS, snímačov zariadení, prístupových bodov Wi-Fi a ID vysielačov
mobilnej siete. Tieto údaje bude zhromažďovať spoločnosť Google, ak používateľ udelí prístup k určovaniu svojej
polohy.  Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov v spoločnos� Google týkajúcich sa týchto údajov
nájdete na webovej lokalite podpory systému Android. Vaše osobné údaje pochádzajúce zo služieb určovania polohy
spoločnos� Google nebudeme používať.

Nebudeme vaše osobné údaje predávať ani na ne poskytovať licencie tre�m stranám okrem prípadov, kedy sa tak deje
v súvislos� s predajom, zlúčením alebo prevodom produktovej línie alebo divízie a je tak potrebné zabezpečiť, aby vám
kupujúci mohol naďalej poskytovať služby. Aby sa predišlo pochybnos�am, nikdy nebudeme vaše osobné údaje
predávať tre�m stranám na komerčné účely.

Deiden�fikované, pseudonymizované, agregované a/alebo anonymizované údaje môžeme zdieľať s našimi
pridruženými spoločnosťami, s vaším poskytovateľom zdravotnej starostlivos� alebo klinickým pracoviskom,
výskumnými pracovníkmi tre�ch strán a národnými zdravotníckymi orgánmi alebo poisťovňami, aby sme preukázali
účinnosť služieb alebo vyhoveli požiadavkám na úhradu liečebných nákladov. Tieto údaje nebudú použité na
iden�fikáciu vašej osoby.

Vyhradzujeme si právo sprístupniť vaše osobné údaje v reakcii na žiados� orgánov štátnej správy, na riešenie situácií
týkajúcich sa národnej bezpečnos� alebo na iné účely vyžadované zákonom. Okrem toho keď je to povolené alebo
vyžadované zákonom, �ež môžeme sprístupniť údaje, ktoré od vás zhromaždíme, v prípadoch, kedy sme presvedčení,
že je v súvislos� s nezákonnými činnosťami, podozrením z podvodu, situáciami, pri ktorých ide o potenciálne ohrozenie
bezpečnos� akejkoľvek osoby, alebo porušením tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov nutné vykonať
vyšetrovanie, zabrániť im alebo prijať vhodné opatrenia alebo poskytnúť dôkaz v súdnom spore, do ktorého sme
zapojení. Na vaše osobné údaje sa môžu vzťahovať zahraničné zákony a môžu byť prístupné zahraničným štátnym
orgánom, súdom, orgánom presadzovania práva a regulačným orgánom.

+Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť Abbo� v službách zaviedla primerané bezpečnostné kontrolné mechanizmy na ochranu osobných údajov pred
neúmyselným alebo neoprávneným zničením alebo neúmyselnou stratou, zmenou, sprístupnením alebo prístupom.

Údaje prijaté z vašej pomôcky ICM sú pred prenosom šifrované, aby sa zais�lo, že zostanú zabezpečené a dôverné. Služby
zahŕňajú rôzne bezpečnostné opatrenia na zvýšenie bezpečnos� profilu pacienta a zabránenie neoprávnenému prístupu
k vašim osobným údajom alebo ich sprístupneniu. K vášmu profilu pacienta budú mať prístup iba osoby, ktorým ho povolí váš
poskytovateľ zdravotnej starostlivos� alebo klinické pracovisko vrátane ich oprávnených zamestnancov, a to iba
prostredníctvom jedinečných ID a hesiel. Spoločnosť Abbo� zaviedla rôzne bezpečnostné a prístupové kontrolné mechanizmy
na zaistenie, že k pseudonymizovaným, agregovaným a deiden�fikovaným údajom môžu získať prístup iba oprávnené osoby v
spoločnos� Abbo�.

Na prenos rôznych súborov osobných údajov medzi zdravotníckymi pomôckami a zariadeniami so systémom iOS alebo
Android používame bezdrôtovú technológiu Bluetooth®1 4.0 alebo vyššiu. Všetky údaje týkajúce sa meraní získané z vašej
pomôcky ICM sa prenášajú pomocou technológie Bluetooth.

Pamätajte, že počas doby obvyklej údržby služby nemusia byť dostupné.

+Cezhraničné prenosy osobných údajov

Údaje zhromažďované prostredníctvom služieb budú prenesené do USA, kde sa aj uložia. Zákony o ochrane údajov platné v
USA nemusia poskytovať ekvivalentnú ochranu osobných údajov, akú poskytujú zákony v Európskej únii, Spojenom kráľovstve,
Švajčiarsku alebo v krajine vášho trvalého pobytu.  Prenos vašich osobných údajov bude prebiehať podľa schválených
štandardných zmluvných ustanovení EÚ a Švajčiarska.  Tiež explicitne súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov na servery
spoločnos� Abbo� v Spojených štátoch amerických.

Ak sa na nás obrá�te priamo a požiadate o poskytnu�e technickej podpory, vaše osobné údaje (vrátane údajov týkajúcich sa
zdravotného stavu) môžu byť prístupné našim �mom vzdialenej starostlivos� v USA, Európskej únii alebo Malajzii (prenosy do



Malajzie sa netýkajú občanov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Švajčiarska).  Prenos údajov v rámci spoločnos�
Abbo� sa riadi dohodou o prenose údajov, ktorá poskytuje primerané záruky.
 
POUŽÍVANÍM TEJTO APLIKÁCIE A POTVRDENÍM TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A SÚHLASU VÁS
INFORMUJEME O TÝCHTO PRENOSOCH VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO USA, ŠVÉDSKA A/ALEBO MALAJZIE (PRENOSY DO
MALAJZIE SA NETÝKAJÚ OBČANOV EURÓPSKEJ ÚNIE, SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA ALEBO ŠVAJČIARSKA) A O PRÍSTUPE K
VAŠÍM OSOBNÝM ÚDAJOM, VRÁTANE ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ZDRAVOTNÉHO STAVU, KTORÉ MÔŽU BYŤ ZA
VÝNIMOČNÝCH OKOLNOSTÍ VYŽADOVANÉ, ABY SME MOHLI REAGOVAŤ NA ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE TECHNICKEJ
PODPORY, KTORÉ VZNESIETE VY ALEBO VÁŠ LEKÁR. TIETO KRAJINY NEMUSIA POSKYTOVAŤ EKVIVALENTNÚ ÚROVEŇ
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V POROVNANÍ SO ZÁKONMI O OCHRANE ÚDAJOV A SÚKROMIA V KRAJINE VÁŠHO
TRVALÉHO POBYTU.
 
+Ako spoločnosť Abbo� zasiela marke�ngové a iné materiály

Vedome vám nebudeme zasielať reklamné alebo marke�ngové informácie, pokiaľ ste nezvolili možnosť prijímania tohto typu
komunikácie z našej strany v súvislos� s našimi inými produktmi a službami.  
 
Spoločnosť Abbo� ani jej pridružené spoločnos� alebo poskytovatelia licencie nebudú vedome zasielať reklamné alebo
marke�ngové informácie deťom.
 
Vaše osobné údaje nepredávame tre�m stranám na účely priameho marke�ngu.
 
Upozorňujeme, že vám môžeme zasielať iné ako marke�ngové informácie týkajúce sa nutných aktualizácií aplikácie a služieb
alebo problémov súvisiacich s bezpečnosťou produktov.
 
+Ako spoločnosť Abbo� chráni osobné údaje de�

De� môže v systéme Merlin.net zaregistrovať poskytovateľ zdravotnej starostlivos� alebo klinické pracovisko. Rodič/poručník
môže zhromažďovanie osobných údajov dieťaťa, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, kedykoľvek zastaviť
kontaktovaním poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo klinického pracoviska a požiadaním o odstránenie účtu. Týmto
krokom sa odstráni účet v systéme Merlin.net spojený s dieťaťom, budú však uchované agregované a deiden�fikované údaje a
ak si to vyžadujú právne predpisy, môže byť potrebné uchovať niektoré osobné údaje.

+Ako môžu jednotliví používatelia získať prístup k osobným údajom a opravovať ich a vaše práva

Na uplatnenie akýchkoľvek práv na ochranu údajov a súkromia sa v prvom rade obráťte na vášho poskytovateľa zdravotnej
starostlivos� alebo klinické pracovisko. Nie sme schopní opravovať ani pozmeňovať žiadne merania z vašej pomôcky ICM,
ktoré boli načítané.

V závislos� od miesta trvalého pobytu môžete mať právo na: (a) prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame; (b)
požiadanie o opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame; (c) odstránenie akýchkoľvek
osobných údajov, ktoré o vás uchovávame; (d) obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré o vás uchovávame; (e)
vznesenie námietok pro� spracúvaniu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame; a/alebo (f) získanie akýchkoľvek osobných
údajov, ktoré ste nám poskytli na základe vášho súhlasu, v štruktúrovanom a bežne používanom strojovo čitateľnom formáte
alebo prenos takýchto osobných údajov inej spoločnos�. Upozorňujeme, že od spoločnos� Abbo� sa zákonom nevyžaduje,
aby zaviedla alebo udržovala systémy, ktoré sú technicky kompa�bilné s inými spoločnosťami. Priamy prenos vašich osobných
údajov inej strane alebo do inej spoločnos� spoločnosťou Abbo� nemusí byť možný.

Aj de� môžu mať právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nich uchovávame. V prípadoch, kedy dostaneme žiadosť o
prístup k osobným údajom dieťaťa od rodiča/poručníka dieťaťa, môžeme odpovedať priamo rodičovi/poručníkovi dieťaťa
alebo odporučiť, aby sa obrá�li na lekára dieťaťa alebo klinické pracovisko. Budeme sa vždy snažiť overiť iden�tu osoby
požadujúcej prístup k údajom dieťaťa bez ohľadu na to, či požiadavka pochádza od samotného dieťaťa alebo od rodiča či
poručníka.

Ak chcete požiadať o uplatnenie týchto práv, obráťte sa v prvom rade na vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo
klinické pracovisko ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov na účely poskytovania lekárskej starostlivos�. V prípadoch,
keď sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov, sa na nás môžete obrá�ť ktorýmkoľvek spôsobom opísaným v čas�
nazvanej +Kontaktujte nás.

+Odstránenie vašich údajov zo siete Merlin.net



Ak vám bola implantovaná pomôcka ICM, jediným spôsobom, ako vás môže váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos�
sledovať, je prostredníctvom siete Merlin.net. Ak sa teda rozhodnete nezaregistrovať do siete Merlin.net, môže to ovplyvniť
schopnosť vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� sledovať váš stav a možnosť vás liečiť.
 
Ak chcete svoje údaje zo siete Merlin.net odstrániť, môžete kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo
klinické pracovisko. Ak požiadate o odstránenie svojich údajov zo siete Merlin.net a stále máte pomôcku ICM, váš poskytovateľ
zdravotnej starostlivos� nebude môcť vzdialene sledovať rytmus vášho srdca. Pamätajte, že ak váš poskytovateľ zdravotnej
starostlivos� alebo klinické pracovisko odstráni vaše údaje zo siete Merlin.net, budú uchované agregované a deiden�fikované
údaje a môže byť potrebné uchovať niektoré osobné údaje tam, kde si to vyžadujú právne predpisy.

+Kontaktujte nás

Ak máte otázky, obavy alebo sťažnos� týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov na účely vašej zdravotnej starostlivos�
alebo chcete uplatniť svoje práva na ochranu údajov, kontaktujte priamo svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo
kliniku. 
 
Ak máte otázky, poznámky alebo sťažnos� týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov, kontaktujte nás kliknu�m na
odkaz „Kontaktujte nás“ na jednej z našich webových lokalít alebo e-mailom na adrese cnprivacy@abbo�.com. Prípadne sa na
nás môžete obrá�ť písomne na adrese:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Používatelia v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku nájdu ďalšie podrobné informácie o kontaktoch aj v nasledujúcej čas�
venovanej vašej oblas�.
 
Používatelia v Brazílii: Ak máte otázky, poznámky alebo sťažnos� týkajúce sa našich postupov ochrany osobných údajov alebo
ak chcete uplatniť svoje práva uvedené v čas� +Ako môžu jednotliví používatelia získať prístup k osobným údajom a
opravovať ich a vaše práva, kontaktujte nás kliknu�m na odkaz „Kontaktujte nás“ na jednej z našich webových stránok alebo
pošlite e-mail miestnej zodpovednej osobe (Juliana Ruggiero) na adresu privacybrasil@abbo�.com. Prípadne sa na nás
môžete obrá�ť písomne na adrese:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Pri každej komunikácii s nami uveďte e-mailovú adresu použitú na registráciu pre túto aplikáciu a podrobné vysvetlenie vašej
požiadavky.
 
+Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa pravidelne preskúmava. Ak urobíme podstatné zmeny v našich postupoch
ochrany osobných údajov, bude �eto zmeny odrážať aktualizovaná verzia tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Na
aktualizácie tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov budete upozornení e-mailom alebo aplikáciou pri ďalšom použi�
aplikácie.

Bez toho, aby boli dotknuté vaše práva podľa platných právnych predpisov, si vyhradzujeme právo bez predchádzajúceho
upozornenia aktualizovať a doplniť toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby odrážalo technologický pokrok, právne a
regulačné zmeny a správne obchodné postupy do tej miery, že sa nezmenia postupy ochrany osobných údajov, ako je uvedené
v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

+USTANOVENIA PRE KONKRÉTNE KRAJINY

+USA

Spoločnosť Abbo� pôsobí ako obchodný partner vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� tak, že vám dáva sprístupňuje
túto aplikáciu v súlade so zákonom o prenosnos� a zúčtovateľnos� zdravotného poistenia (Health Insurance Portability and
Accountability Act) a jeho vykonávacími nariadeniami (súhrne „HIPAA“). V dôsledku toho sa osobné údaje, vrátane údajov
týkajúcich sa zdravotného stavu, zhromažďované touto aplikáciou riadia zákonom HIPAA a vaše osobné údaje môžeme použiť



a sprístupniť v súlade s našimi povinnosťami ako obchodného partnera a ako sa uvádza v tomto vyhlásení o ochrane osobných
údajov a súhlase.

+Kalifornia

Kalifornský občiansky zákonník, oddiel 1798.83, povoľuje občanom štátu Kalifornia vyžiadať si od určitých firiem, s ktorými má
občan Kalifornie nadviazaný obchodný vzťah, zoznam tre�ch strán, ktorým firma počas bezprostredne predchádzajúceho
kalendárneho roku sprístupnila určité osobne iden�fikovateľné údaje na účely priameho marke�ngu. Od spoločnos� Abbo�
sa vyžaduje, aby na žiadosť zákazníka odpovedala iba raz počas každého kalendárneho roku. Ak chcete podať takúto žiadosť,
zašlite list na adresu Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA.  Vo svojej žiados� doložte
skutočnosť, že ste občanom Kalifornie a poskytnite aktuálnu adresu v Kalifornii, na ktorú vám môžeme doručiť odpoveď.
Pamätajte, že požiadavky práva na ochranu osobných údajov v Kalifornii sa nevzťahujú na všetky zdieľané údaje a naša
odpoveď bude zahŕňať len �e zdieľané údaje, na ktoré sa vzťahujú.
 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dodržania súladu so zákonom na ochranu osobných údajov spotrebiteľa v Kalifornii
(California Consumer Privacy Act, CCPA) spoločnosťou Abbo� a vašich práv podľa CCPA navš�vte stránku
h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

Agentúra pre prístup k verejným informáciám, ako dozorný orgán podľa zákona č. 25.326, má súdnu právomoc konať vo veci
všetkých obvinení a sťažnos� podaných osobami, ktorých práva boli dotknuté, pre porušenie platných právnych predpisov na
ochranu osobných údajov.
 
+Austrália

Ak chcete podať sťažnosť na porušenie zákona o ochrane osobných údajov, princípu ochrany osobných údajov v Austrálii
(Australian Privacy Principle, „APPs“) alebo kódexu ochrany osobných údajov, ktorý sa na nás vzťahuje, alebo ak máte
akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým spracúvame
vaše osobné údaje, obráťte sa na nás pomocou uvedených kontaktných údajov a podnikneme primerané kroky na vyšetrenie
a odpovedanie vám.
Ak po vykonaní tohto postupu nie ste spokojní s našou odpoveďou, môžete podať sťažnosť úradu komisára pre informácie. Ak
chcete získať príslušné formuláre sťažnos� alebo sa obrá�ť na úrad komisára pre informácie, pozrite si stránku
h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints. Nie je pravdepodobné, že by sme vaše osobné údaje sprístupnili v
zámorí, s výnimkou prípadov, kedy je to povolené zákonom o ochrane osobných údajov z roku 1988 (Cth), pokiaľ vás
nebudeme písomne informovať inak. Vaše osobné údaje môžeme preniesť do USA. Súhlasíte s týmto sprístupnením a
súhlasíte, že poskytnu�m tohto súhlasu sa viac neuplatňuje princíp ochrany osobných údajov v Austrálii (Australian Privacy
Principle) 8.1 a nevyžaduje sa od nás, aby sme podnikli primerané kroky na zaistenie, že príjemca v zámorí neporuší princíp
APPs vo vzťahu k týmto údajom.
 
+Brazília

V prípade aktualizácií týchto pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré vyžadujú získanie nového súhlasu, vás upozorníme
prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli.
 
Súhlas: Na účely spracovania osobných údajov týkajúcich sa vášho zdravotného stavu musíte spoločnos� Abbo� poskytnúť
výslovný súhlas s používaním aplikácií. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním nás na adrese
privacy@abbo�.com.
 
Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov: Spoločnosť Abbo� spracúva vaše údaje podľa nasledujúceho
právneho základu, ako je uvedené v dokumente Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravotného stavu pri vytváraní účtu aplikácie na ukladanie informácií
týkajúcich sa služieb;

súhlas so spracovaním údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, keď kontaktujete našu linku zákazníckej podpory, aby
sme v prípade potreby mohli odpovedať na vaše otázky alebo na vašu žiadosť o podporu, napríklad pri riešení
problémov s výkonnosťou alebo pri potrebe zdieľať vaše údaje so spracovateľmi tretej strany na riešenie problémov so
službou;

súhlas, keď s nami zdieľate svoje diagnos�cké údaje alebo údaje o riešení problémov (vrátane údajov týkajúcich sa
zdravotného stavu) z vášho mobilného zariadenia prostredníctvom aplikácie (ak je to potrebné), aby sme mohli



reagovať na vašu žiadosť o podporu, napríklad pri diagnos�ke a riešení problémov s výkonnosťou;

súhlas, keď zdieľate svoje osobné údaje vrátane informácií týkajúcich sa zdravotného stavu s našimi partnermi tretej
strany;

oprávnené obchodné záujmy a súhlas spoločnos� Abbo�, keď deiden�fikujeme, pseudonymizujeme, agregujeme
alebo anonymizujeme údaje, aby sme lepšie pochopili, ako interagujete so službami a ako ich používate.

Vaše práva: Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z práv opísaných v čas� nazvanej +Ako môžu jednotliví používatelia získať prístup
k osobným údajom a opravovať ich a vaše práva , kontaktujete nás e-mailom, uveďte do predmetu e-mailu vhodný nadpis
(napríklad „Žiadosť o opravu“ alebo „Žiadosť o prístup“ alebo prípadne iné právo). Budeme sa usilovať, aby sme na primerané
požiadavky odpovedali včas a v súlade so všetkými platnými právnymi požiadavkami. Ak máte obavy týkajúce sa spracúvania
vašich osobných údajov spoločnosťou Abbo�, máte právo predložiť sťažnosť miestnemu orgánu na ochranu údajov.
 
+Čína (okrem Hongkongu, Macaa a Taiwanu)

Prija�m tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo vyjadrením súhlasu s ním sa považujete za osoby, ktoré boli
informované a výslovne súhlasili so zhromažďovaním osobných údajov, vrátane osobného iden�fikačného čísla alebo údajov
týkajúcich sa zdravotného stavu, a použi�m osobných údajov s ohľadom na celý tu uvedený obsah.  V prípade používateľov do
veku 14 rokov musí byť súhlas udelený ich poručníkom. Ak zis�me, že boli zhromaždené osobné údaje mladistvej osoby do
veku 14 rokov bez súhlasu jej poručníka, pokúsime sa príslušné údaje čo najskôr odstrániť.  Váš súhlas môžete kedykoľvek
odvolať kontaktovaním vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos�. Pamätajte, že ak súhlas odvoláte, ovplyvní to schopnosť
vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� vzdialene sledovať pomôcku a môže to ovplyvniť vašu liečbu.  Ak odvoláte svoj
súhlas, spoločnosť Abbo� uchová agregované a deiden�fikované údaje a ak si to vyžadujú právne predpisy, môže byť
potrebné uchovať niektoré osobné údaje.

 
Podľa platných právnych predpisov sa od nás za určitých okolnos� nevyžaduje získať súhlas na zhromažďovanie alebo použi�e
vašich osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ak sa zhromažďovanie alebo použi�e osobných
údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu:

týka splnenia povinnos� uložených právnymi predpismi a nariadeniami;

priamo týka národnej bezpečnos� a národnej obrany;

priamo týka verejnej bezpečnos�, verejného zdravia alebo významných verejných záujmov;

priamo týka vyšetrovania trestných činov, trestného s�hania alebo súdneho procesu alebo výkonu rozsudku atď.;

vyžaduje na zabezpečenie základných práv a záujmov osôb (napríklad práva na život a práva vlastniť majetok), kedy by
získanie súhlasu bolo neprak�cké;

týka osobných údajov, ktoré ste vy alebo vaši pacien� alebo ich poručníci (u de� vo veku do 14 rokov) verejne
sprístupnili;

týka osobných údajov, ktoré boli získané z legi�mnych verejne prístupných zdrojov, napríklad z legi�mneho
spravodajstva alebo otvorených informácií štátnej správy;

považuje za nevyhnutné na podpísanie a plnenie zmluvy podľa požiadaviek vás, vášho pacienta alebo poručníka vášho
pacienta, ak je pacient vo veku do 14 rokov; alebo

považuje za nevyhnutné na zachovanie bezpečnej a stabilnej prevádzky poskytovaných produktov alebo služieb,
napríklad na zisťovanie a riešenie technických problémov produktov alebo služieb.

Okrem iných práv, ktoré máte podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, máte nasledujúce ďalšie práva:

Právo na vznesenie námietok pro� rozhodnu�u, ktoré sa zakladá len na automa�ckom spracúvaní. Za určitých
okolnos� máte právo nebyť predmetom rozhodnu�a, ktoré sa zakladá len na automa�ckom spracúvaní bez ľudského
zásahu.

Ak máte otázky alebo chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv vo vzťahu k vašim osobným údajom, vrátane údajov týkajúcich
sa zdravotného stavu, obráťte sa v prvom rade na vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos�. Ak sa obrá�te na nás, budeme
spolupracovať s vaším poskytovateľom zdravotnej starostlivos� a urobíme všetko pre to, aby sme včas odpovedali na všetky
opodstatnené žiados� v súlade s platnými právnymi požiadavkami. Za žiados� opakujúce sa počas 3 mesiacov si môžeme
účtovať primeraný administra�vny poplatok. Ak dôjde k podstatnej zmene tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov,
môžeme publikovať dodatky vo forme verejného oznámenia.
 



Žiados� o uplatnenie vašich práv smerované na nás nemusia byť spracúvané, ak sú neprimerané alebo sa opakujú. Vašu
žiadosť nebudeme schopní spracovať v prípade, ak:

sa vaša žiadosť týka našich povinnos� podľa platných zákonov a nariadení;

sa vaša žiadosť priamo týka národnej bezpečnos� a národnej obrany;

sa vaša žiadosť priamo týka verejnej bezpečnos�, verejného zdravia alebo významných verejných záujmov;

a vaša žiadosť priamo týka vyšetrovania trestných činov, trestného s�hania, súdneho výroku a výkonu;

dostatočný dôkaz preukáže, že ste žiadosť podali v zlom úmysle alebo zneužívate vaše právo;

by odpoveď na vašu žiadosť závažne poškodila zákonné záujmy vás alebo iných osôb alebo organizácií; alebo

sa vaša žiadosť dotýka našich obchodných tajoms�ev.

Pokiaľ odstránenie nie je vyžadované zákonom alebo v súlade s vašou žiadosťou, môže spoločnosť Abbo� uchovávať
akékoľvek osobné údaje, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ktoré nám poskytnete, na účely zlepšovania
usmernenia liečby u pacientov používajúcich túto aplikáciu a produktov spoločnos� Abbo� súvisiacich s liečbou srdca.
 
Osobné údaje, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, nami generované a zhromažďované v Číne (okrem Hongkongu,
Macaa a Taiwanu) sú uložené v Číne (okrem Hongkongu, Macaa a Taiwanu). Vzhľadom na to, že spoločnosť Abbo� pôsobí na
celosvetovej úrovni, vaše osobné údaje môžu byť prenesené mimo Číny a môžu k nim mať prístup en�ty nachádzajúce sa
mimo Číny (okrem Hongkongu, Macaa a Taiwanu).

 
Zaviedli sme komplexný bezpečnostný program, ktorý je vo všetkých ohľadoch v súlade s platnými právnymi predpismi a
postupmi v odvetví a je určený na ochranu vašich osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu.
Uskutočníme všetky komerčne primerané kroky, aby sme zais�li, že sa nebudú zhromažďovať žiadne osobné údaje, vrátane
údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ktoré nesúvisia s účelmi opísanými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, a
vaše osobné údaje, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, sa budú uchovávať iba počas lehoty uchovávania
uvedenej ďalej alebo dlhšieho obdobia, keď si to vyžadujú platné právne predpisy. Budeme aktualizovať a publikovať
informácie o bezpečnostných rizikách a posúdenie vplyvu na zabezpečenie osobných údajov, ako si to vyžadujú platné právne
predpisy.
 
V prípade bezpečnostného incidentu týkajúceho sa vašich osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu,
vás budeme včas informovať, ako si to vyžadujú platné právne predpisy, e-mailom alebo pomocou iných dostupných
kontaktných údajov a poskytneme vám všeobecné informácie o incidente a jeho možnom vplyve, nápravných opatreniach,
ktoré sme prijali a prijmeme, a odporúčania pre vás týkajúce sa opatrení na zmiernenie rizík a nápravu dosahu. Takýto
incident a nápravné opatrenia môžeme podľa požiadaviek nahlásiť regulačnému úradu.
 
+Európsky hospodársky priestor, Spojené kráľovstvo, Kajmanské ostrovy, Švajčiarsko a Thajsko

Vaše osobné údaje spracovávame ako spracovateľ, keď poskytujeme naše služby vášmu lekárovi alebo klinickému pracovisku,
a môžeme mať prístup k vašim zdravotným údajom, aby sme mohli vášmu lekárovi alebo klinickému pracovisku poskytnúť
technickú a zákaznícku podporu. 
 
Právny základ pre spracúvanie vašich osobných údajov: Spoločnosť Abbo� spracúva vaše osobné údaje, vrátane osobných
údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ako prevádzkovateľ na nasledujúcich právnych základoch, ako je stanovené v
nariadení GDPR:

keď je to nevyhnutné na pomoc vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� pri lekárskej diagnos�ke v súlade so
zmluvou s ním alebo keď je to nevyhnutné na plnenie zmluvy na poskytovanie aplikácie v súlade s licenčnou zmluvou
s koncovým používateľom;

s vaším súhlasom a keď je to nevyhnutné na plnenie zmluvy (licenčná zmluva s koncovým používateľom) na
uchovávanie záznamov o vašich kontaktoch so spoločnosťou Abbo�, keď spoločnosť Abbo� kontaktujete priamo; a

keď je to nevyhnutné na poskytovanie služieb vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� v súlade so zmluvou s
ním, vrátane zákazníckej podpory;

keď je to nevyhnutné na poskytovanie služieb vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� v súlade so zmluvou s
ním a z dôvodov verejného záujmu v oblas� verejného zdravia, ak si to vyžadujú právne predpisy EÚ alebo
vnútroštátne právne predpisy upravujúce použi�e a klasifikáciu zdravotníckych pomôcok, vrátane účelov, akými sú
napríklad dohľad nad zdravotníckymi pomôckami po uvedení na trh, riadenie kvality, vrátane vývoja a zlepšovania
produktov, bezpečnos�, výkonu a vigilancie;



keď je to nevyhnutné na určenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov; a

keď je to inak nevyhnutné z dôvodov závažného verejného záujmu vyžadovaného platnými právnymi predpismi.

Keď pre vás váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� vytvoril profil pacienta v systéme Merlin.net, poskytli ste výslovný
súhlas, aby spoločnosť Abbo� deiden�fikovala, pseudonymizovala, agregovala a/alebo anonymizovala vaše osobné údaje na
uskutočňovanie výskumu. Výskum uskutočňujeme za použi�a deiden�fikovaných alebo pseudonymizovaných údajov alebo
agregovaných, šta�s�ckých a/alebo anonymizovaných údajov na nasledujúce účely:

z dôvodov verejného záujmu v oblas� verejného zdravia na zlepšenie kvality, bezpečnos� a účinnos� našich pomôcok a
systémov a na umožnenie vývoja inova�vnej a účinnej liečby zdravotných stavoch týkajúcich sa srdca;

na uskutočňovanie výskumu, na šta�s�cké účely a analýzu a na sprístupnenie údajov výskumným pracovníkom tre�ch
strán, subjektom alebo odborníkom z oblas� zdravotnej starostlivos� alebo orgánom verejného zdravia;

z dôvodov legi�mnych obchodných záujmov spoločnos� Abbo� na vyhodnotenie účinnos� služieb a toho, ako sú
poskytované a využívané;

z dôvodov legi�mnych obchodných záujmov spoločnos� Abbo� na validáciu funkcií a inovácií služieb, vrátane
sledovania a zlepšovania bezpečnos� a zabezpečenia takýchto služieb;

na výskum, vývoj a testovanie pomôcok vrátane nových a existujúcich vlastnos� a funkcií a na testovanie a zlepšovanie
služieb a pomôcok na účely vývoja výrobkov, analýzy údajov, šta�s�cké a prieskumné účely a

z dôvodov verejného záujmu v oblas� verejného zdravia vrátane prípadov, keď sa na služby a pomôcky vzťahuje
úhrada liečebných nákladov alebo vzniká iný nárok na ich financovanie zo sociálneho zabezpečenia, poistenia alebo
verejných zdrojov.

Ďalšie informácie nájdete v čas� +Výskum nižšie.
 
Vaše osobné údaje �ež spracúvame ako sprostredkovateľ a robíme tak v mene vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos�.
Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� spracúva vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych základov podľa
práva Európskej únie alebo národného práva:

na poskytovanie lekárskej starostlivos�, vrátane nepretržitej liečby sledovaním vašej pomôcky a vášho zdravotného
stavu, na uľahčenie poskytovania lekárskej starostlivos�;

na udelenie prístupu spoločnos� Abbo� k vašim osobným údajom na účely poskytovania technickej podpory pre
služby vrátane získania technickej a klinickej podpory, ako je napríklad pomoc s ladením, inovovaním alebo riešením
problémov služieb alebo s interpretáciou údajov; a

tam, kde si to inak vyžadujú právne predpisy Európskej únie alebo vnútroštátne právne predpisy.

„GDPR“ sa vzťahuje na všeobecné nariadenie o ochrane údajov (General Data Protec�on Regula�on) (2016/679), pokiaľ ide o
členský štát Európskej únie vykonávajúci tento právny predpis, a v prípade Spojeného kráľovstva sa vzťahuje na zákon o
ochrane údajov Spojeného kráľovstva z roku 2018, v oboch prípadoch v znení ďalších prípadných zmien a doplnení.  V
prípadoch, kde sme zahrnuli krajinu vyššie, ktorá sa nachádza mimo Európskej únie, urobili sme tak preto, že �eto krajiny
uplatňujú zákony v podstate podobné alebo takmer ekvivalentné GDPR.
 
Prenosy údajov: Údaje zhromažďované prostredníctvom služieb budú prenesené do USA, kde sa aj uložia. Ak požiadate o
poskytnu�e technickej podpory, vaše osobné údaje (vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu) budú prístupné len
našim �mom vzdialenej starostlivos� v USA a vo Švédsku.  Prenos vašich osobných údajov bude prebiehať podľa štandardných
zmluvných ustanovení EÚ.  

Zodpovedná osoba: Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby a ďalšie užitočné kontaktné údaje sú k dispozícii na adrese
www.eu-dpo@abbo�.com.
Vaše práva: Ak chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv uvedených v čas� nazvanej +Ako môžu jednotliví používatelia
získať prístup k osobným údajom a opravovať ich a vaše práva, kontaktujte nás e-mailom, uveďte do predmetu e-mailu
vhodný nadpis (napríklad „Žiadosť o opravu“ alebo „Žiadosť o prístup“ alebo prípadne iné právo). Budeme sa usilovať, aby
sme na primerané požiadavky odpovedali včas a v súlade so všetkými platnými právnymi požiadavkami. Ak máte obavy
týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov spoločnosťou Abbo�, máte právo predložiť sťažnosť miestnemu orgánu na
ochranu údajov.
 
+Zástupcovia v EÚ



Spoločnosť Pacese�er, Inc., ustanovila ako svojich zástupcov v krajinách nasledujúce spoločnos�:
 

Krajina Názov zástupcu Adresa zástupcu

Rakúsko,
Rumunsko

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

Belgicko,
Luxembursko

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

Bulharsko,
Chorvátsko,
Cyperská
republika, Česká
republika, Island,
Lotyšsko, Malta,
Slovensko,
Slovinsko

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Grécko Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company 
(obchodný názov: Abbo� Medical
Hellas Ltd.)  V gréč�ne: Άμποτ
Ιατρικά Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης a
obchodný názov Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Maďarsko Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Skrátený názov: Abbo� Medical
K�.)

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

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

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

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

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

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

Poľsko Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

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



 
+Spojené kráľovstvo

Podľa zákona o vystúpení z Európskej únie z roku 2020 sa v Spojenom kráľovstve budú naďalej uplatňovať právne predpisy
Európskej únie do 31. decembra 2020. Zavedieme primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pri ich prenose do
USA.  Naším miestnym zástupcom je spoločnosť Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park,
Solihull, B90 8AJ, Spojené kráľovstvo.
 
+Alžírsko, Čile, Kolumbia, Maroko, Pakistan, Panama, Paraguaj, Saudská Arábia, Trinidad a Tobago a Tunisko

Na spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou Abbo� sa všeobecne vyžaduje váš súhlas. Vyjadrenie vášho súhlasu s
podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa považuje za súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ako
je opísané v tomto dokumente. Ak chcete odstrániť svoj účet v systéme Merlin.net, môžete tak urobiť kontaktovaním vášho
poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo klinické pracovisko. Pamätajte, že ak odstránite svoj účet, budú uchované
agregované a deiden�fikované údaje a môže byť potrebné uchovať niektoré osobné údaje tam, kde si to vyžadujú právne
predpisy.

+Francúzsko

Spoločnosť Pacese�er, Inc., je držiteľom cer�fikácie ASIP Santé na hostovanie osobných zdravotných údajov, vrátane
nasledujúcich činnos�:

1. poskytovanie fyzických miest, umožňujúcich umiestnenie fyzickej infraštruktúry informačného systému používaného
na spracúvanie zdravotných údajov, a ich udržovanie v prevádzkyschopnom stave;

2. poskytovanie fyzickej infraštruktúry informačného systému používaného na spracúvanie zdravotných údajov a jej
udržovanie v prevádzkyschopnom stave;

3. poskytovanie pla�ormy na hostovanie aplikácií informačného systému a jej udržovanie v prevádzkyschopnom stave;

4. poskytovanie virtuálnej infraštruktúry informačného systému používaného na spracúvanie zdravotných údajov a jej
udržovanie v prevádzkyschopnom stave;

5. správa a prevádzka informačného systému obsahujúceho zdravotné údaje;

6. ukladanie zdravotných údajov.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov na účely liečby je váš lekár/klinické pracovisko.  Spoločnosť Pacese�er, Inc.,
(pridružená spoločnosť spoločnos� St. Jude Medical, LLC, a dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve spoločnos� Abbo�
Laboratories, Inc.), so sídlom 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, USA, je prevádzkovateľom osobných údajov
na (1) poskytovanie tejto aplikácie vám; (2) dodržanie povinnos� vyplývajúcich z právnych predpisov, vrátane tých, ktoré sa
týkajú bezpečnos�, kvality a zlepšovania zdravotníckej pomôcky; a (3) uskutočňovanie výskumu potom, čo sú osobné údaje
deiden�fikované, pseudonymizované, agregované a/alebo anonymizované, takže vás neumožňujú iden�fikovať podľa mena.
Výskum uskutočňujeme preto, aby sme dokázali porozumieť tomu, ako sú používané naše výrobky a služby a aká je ich
účinnosť, a na účely štúdií reálnej klinickej praxe. Ďalšie informácie nájdete v čas�ach +Vlastné použi�e vašich osobných
údajov spoločnosťou Abbo�, +Zdravotnícke pomôcky a ďalšie právne požiadavky, +Výskum a +Uchovávanie osobných
údajov. Naším miestnym zástupcom je spoločnosť Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442
Issy les Moulineaux Cedex, Francúzsko.
 
+Japonsko

Vyžaduje sa váš súhlas, aby mohla spoločnosť Abbo� spracúvať vaše „osobné údaje vyžadujúce si osobitnú starostlivosť“
(ktoré sa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov označujú ako údaje týkajúce sa zdravotného stavu) a prenášať vaše
osobné údaje, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, k akejkoľvek tretej strane mimo Japonska (okrem prenosov do
EÚ, pre ktoré bolo japonskou vládou vydané rozhodnu�e o primeranos�). Prija�m tohto Vyhlásenia o ochrane osobných
údajov alebo vyjadrením súhlasu s ním sa považujete za osoby, ktoré súhlasili so spracúvaním svojich osobných údajov,
vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ako je opísané v tomto dokumente.  Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať
kontaktovaním vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos�. Pamätajte, že ak súhlas odvoláte, ovplyvní to schopnosť vášho
poskytovateľa zdravotnej starostlivos� vzdialene sledovať pomôcku a môže to ovplyvniť vašu liečbu.  Ak odvoláte svoj súhlas,
spoločnosť Abbo� uchová agregované a deiden�fikované údaje a ak si to vyžadujú právne predpisy, môže byť potrebné
uchovať niektoré osobné údaje.

+Juhoafrická republika



Máte právo podať sťažnosť ohľadne spracúvania vašich osobných údajov informačnému regulátorovi, a to písomne na adresu:
The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tel.: 012 406 4818, Fax: 086 500 3351,
inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Južná Kórea

Prija�m tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo vyjadrením súhlasu s ním sa považujete za osoby, ktoré boli
oboznámené v celým obsahom tohto dokumentu a výslovne s ním súhlasili. V prípade používateľov do veku 14 rokov musí byť
súhlas udelený ich poručníkom. Ak chcete odstrániť váš účet v systéme Merlin.net, môžete tak urobiť kontaktovaním vášho
poskytovateľa zdravotnej starostlivos�. Pamätajte, že ak odstránite svoj účet, budú uchované agregované a deiden�fikované
údaje a môže byť potrebné uchovať niektoré osobné údaje tam, kde si to vyžadujú právne predpisy.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o zhromažďovaní, použi�, poskytovaní tre�m stranám,
outsourcingu spracúvania a cezhraničnom prenose vašich osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu,
spoločnosťou Pacese�er, Inc., v súvislos� s poskytovaním aplikácie a služieb. Na poskytovanie aplikácie a služieb sú nutné
všetky nasledujúce kategórie spracúvania osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu. Preto ak sa
rozhodnete nesúhlasiť s takýmto spracúvaním, nebudete môcť aplikáciu a služby získať.

Svoj súhlas môžete poskytnúť súhrne pre všetky nasledujúce kategórie súhlasov prija�m tohto Vyhlásenia o ochrane osobných
údajov alebo vyjadrením súhlasu s ním:

(Nutné) Súhlas so zhromažďovaním a použi�m osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ako
je opísané v čas�ach +Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov, +Prístup spoločnos� Abbo� k
osobným údajom pri poskytovaní služieb vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos�, +Vlastné použi�e vašich
osobných údajov spoločnosťou Abbo�, +Zdravotnícke pomôcky a ďalšie právne požiadavky, +Výskum

(Nutné) Súhlas so zhromažďovaním a použi�m údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ako je opísané v čas�ach
+Zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov, +Prístup spoločnos� Abbo� k osobným údajom pri
poskytovaní služieb vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos�, +Vlastné použi�e vašich osobných údajov
spoločnosťou Abbo�, +Zdravotnícke pomôcky a ďalšie právne požiadavky, +Výskum

(Nutné) Súhlas s cezhraničným prenosom a poskytovaním zdravotných údajov (citlivých údajov) tre�m stranám, ako je
opísané v čas�ach +Ukladanie dát, +Sprístupnenie osobných údajov z našej strany, +Cezhraničné prenosy osobných
údajov

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos�. Pamätajte, že ak súhlas
odvoláte, ovplyvní to schopnosť vášho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� vzdialene sledovať pomôcku a môže to ovplyvniť
vašu liečbu.  Ak odvoláte svoj súhlas, spoločnosť Abbo� uchová agregované a deiden�fikované údaje a ak si to vyžadujú
právne predpisy, môže byť potrebné uchovať niektoré osobné údaje.

+Ukrajina

Vyžaduje sa váš súhlas na to, aby mohla spoločnosť Abbo� spracúvať vaše osobné údaje okrem prípadov, kedy tak robíme,
aby sme dodržali zákonnú povinnosť, ako je opísané v čas� +Zdravotnícke pomôcky a ďalšie právne požiadavky. Vyjadrenie
vášho súhlasu s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa považuje za súhlas so spracúvaním vašich
osobných údajov, ako je opísané v tomto dokumente. Ak chcete svoje údaje zo siete Merlin.net odstrániť, môžete
kontaktovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo klinické pracovisko. Pamätajte, že ak požiadate svojho
poskytovateľa zdravotnej starostlivos� alebo klinické pracovisko o odstránenie vašich údajov zo siete Merlin.net, budú
uchované agregované a deiden�fikované údaje a môže byť potrebné uchovať niektoré osobné údaje tam, kde si to vyžadujú
právne predpisy.
 

KONIEC VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – ÚČELOM TOHTO VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH
ÚDAJOV JE ZOZNÁMIŤ VÁS SO SPÔSOBOM, AKÝM SPOLOČNOSŤ ABBOTT POUŽÍVA A SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ
ÚDAJE.  NEJDE O ZMLUVU A NETVORÍ SÚČASŤ LICENČNEJ ZMLUVY S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM, KTORÁ
NASLEDUJE.

 

Mobilná aplikácia myMerlinTM



LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM

Dátum verzie: Apríl 2021

Upozorňujeme, že nadpisy v tejto zmluve sa uvádzajú len pre vaše pohodlie a neobmedzujú, nevymedzujú ani plne
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1. Úvod

Prečítajte si túto licenčnú zmluvu s koncovým používateľom („zmluva“) pred jej prija�m a inštaláciou aplikácie myMerlinTM

(„aplikácia“).  Aplikácia sa spája s intervenčne zavádzaným srdcovým monitorom („ICM“) a prenáša údaje do siete
starostlivos� o pacienta Merlin.net™ („služby“).  Údaje prenášané cez túto aplikáciu sa prevedú do USA, kde sa aj uložia.



Pred použi�m aplikácie budete vyzvaní na vyjadrenie súhlasu s podmienkami tejto zmluvy. KLIKNUTÍM NIŽŠIE NA TLAČIDLO
„ACCEPT“ (PRIJAŤ) VYJADRUJETE SÚHLAS S TOUTO ZMLUVOU.  AK NESÚHLASÍTE S TOUTO ZMLUVOU, NEPOSKYTNEME VÁM
LICENCIU NA APLIKÁCIU A VY TÚTO APLIKÁCIU NESMIETE POUŽIŤ (ALEBO SA JU POKÚSIŤ POUŽIŤ).

PRIJATÍM TEJTO ZMLUVY A POUŽITÍM APLIKÁCIE POTVRDZUJETE, ŽE STE DOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA UZATVORENIE TEJTO
ZMLUVY A ŽE SÚHLASÍTE S TOUTO ZMLUVOU VO VLASTNOM MENE ALEBO V MENE INEJ OSOBY, ZA KTORÚ STE SKUTOČNE
OPRÁVNENÍ JU TOUTO ZMLUVOU ZÁKONNE ZAVIAZAŤ. AK MÁ APLIKÁCIU POUŽÍVAŤ DIEŤA, JEHO RODIČ ALEBO PORUČNÍK
SI MUSÍ PREČÍTAŤ TÚTO ZMLUVU.

AK STE OSOBOU, KTORÁ APLIKÁCIU INŠTALUJE, POUŽÍVA ALEBO JU INAK SPRÍSTUPŇUJE V MENE ALEBO V PROSPECH
AKEJKOĽVEK SPOLOČNOSTI, ZDRUŽENIA ALEBO INÉHO SUBJEKTU, S KTORÝMI STE SPOJENÍ („ORGANIZÁCIA“), POTOM S
TOUTO ZMLUVOU SÚHLASÍTE VO VLASTNOM MENE AJ V MENE TAKEJTO ORGANIZÁCIE A VYHLASUJETE A ZARUČUJETE SA, ŽE
MÁTE ZÁKONNÉ OPRÁVNENIE TAKÚTO ORGANIZÁCIU TOUTO ZMLUVOU ZAVIAZAŤ. 

Označenia „vy“, „váš“ a „používateľ“ v tejto zmluve sa vzťahujú na jednotlivca používajúceho aplikáciu aj (kde je to relevantné)
na akúkoľvek takúto organizáciu. 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ (A) VYLÚČENIA A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI V ČASTIACH 6, 7 A 22 A (B) ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY
V ČASTI 21. TIETO ČASTI OBSAHUJÚ OBMEDZENIA VAŠICH OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI.

Táto zmluva je právne záväzná zmluva o používaní tejto aplikácie uzavretá medzi vami a spoločnosťou Abbo�.  Táto zmluva
sa týka:

vašej inštalácie a použi�a aplikácie (vrátane aktualizácií, inovácií, opráv chýb alebo jej upravených verzií) na
mobilnom zariadení; a

všetkých príručiek, pokynov, opisov, špecifikácií a ďalších materiálov v tlačenej alebo elektronickej forme,
poskytovaných spoločnosťou Abbo� („dokumentácia“) opisujúcich použi�e aplikácie alebo sa ho týkajúcich.

Prija�m a použi�m aplikácie na mobilnom zariadení súhlasíte, že (a) používanie sa týka vyhodnocovania a/alebo klinického
použi�a aplikácie s pomôckou ICM, (b) ak používate aplikáciu na klinické účely, poskytovateľ zdravotnej starostlivos� vám
predpísal pomôcku ICM.  Aplikácia je určená výlučne na použi�e s implantovanými pomôckami ICM spoločnos� Abbo�.

Údaje sprístupnené v aplikácii alebo cez ňu môžu obsahovať technické nepresnos� alebo typografické chyby. Aplikácia sa
môže zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Túto zmluvu môžeme kedykoľvek upraviť a o jej zmenách
vás budeme informovať počas následného používania aplikácie. So zmenami budete mať možnosť vyjadriť súhlas.

2. Kľúčové pojmy tejto zmluvy

Nasledujúce kľúčové pojmy majú v tejto zmluve nižšie uvedený význam:

Aplikácia. Mobilná aplikácia myMerlinTM pravidelne prijíma a prenáša údaje z vašej pomôcky ICM alebo môžete manuálne
odoslať prenos z vašej pomôcky ICM do vzdialeného monitorovacieho systému siete starostlivos� o pacienta Merlin.net™. 

Údaje. Vaše osobné údaje, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, a akékoľvek ďalšie údaje dostupné
prostredníctvom aplikácie alebo v nej obsiahnuté vrátane informácií, ktoré do nej zadáte, určité informácie týkajúce sa
pomôcky ICM alebo ňou zhromaždené a zobrazené či prenesené prostredníctvom aplikácie a určité informácie o vašom
mobilnom zariadení.

Mobilné zariadenie. Smar�ón alebo ručné zariadenie, či už zariadenie v osobnom vlastníctve alebo zariadenie, ktoré vám
bolo poskytnuté vaším klinickým pracoviskom a/alebo poskytovateľom zdravotnej starostlivos� alebo spoločnosťou Abbo�
alebo v jej mene, používané na inštaláciu a použi�e aplikácie (ako napríklad mobilné digitálne zariadenie Apple‡ iPhone‡
alebo Samsung‡ Galaxy‡).

Používateľ, vy, váš a/alebo vaša/vaši. Každý jednotlivý používateľ aplikácie s pomôckou ICM od spoločnos� Abbo�.

My, nám, náš a/alebo Abbo�. Spoločnosť Pacese�er, Inc., dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve spoločnos� Abbo�
Laboratories. Označenia „my“, „nám“ a „náš“ sa �ež môžu vzťahovať na spoločnos� Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC a
pridružené spoločnos� skupiny Abbo�, vrátane vašej miestnej pridruženej spoločnos� skupiny Abbo� a cen�er technickej
podpory siete Merlin.net™ PCN, pokiaľ pomáhajú vykonávať služby. Nič v definícii označení „my, nám a náš“ sa nemá vykladať



tak, že sa miestna pridružená spoločnosť skupiny Abbo� alebo akékoľvek iné pridružené spoločnos� skupiny Abbo� zahŕňajú
do tejto zmluvy ako zmluvná strana. 

Akékoľvek slová nasledujúce po výrazoch „vrátane“, „zahŕňa“, „najmä“, „napríklad“ alebo akýchkoľvek podobných výrazoch
alebo slovných spojeniach sa považujú za ilustra�vne a neobmedzujú všeobecnosť súvisiacich všeobecných slov.

3. Vaše osobné údaje

VAŠE POUŽITIE APLIKÁCIE A SLUŽIEB TIEŽ PODLIEHA VYHLÁSENIU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV K TEJTO APLIKÁCII, KTORÉ
VYSVETĽUJE, AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VRÁTANE ÚDAJOV TÝKAJÚCICH SA ZDRAVOTNÉHO STAVU, KTORÉ NÁM
POUŽITÍM TEJTO APLIKÁCIE POSKYTUJETE.

Používatelia v Európskom hospodárskom priestore („EHP“), Spojenom kráľovstve, Mexiku a Švajčiarsku: Prevádzkovateľom
vašich osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, prenášaných pomocou tejto aplikácie a služieb je
vaše klinické pracovisko a/alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivos�. O zásadách ochrany osobných údajov, ktoré uplatňuje
klinické pracovisko/poskytovateľ zdravotnej starostlivos�, a o všetkých otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných
údajov sa informujte u svojho klinického pracoviska/poskytovateľa zdravotnej starostlivos�. Informácie o tom, ako spoločnosť
Abbo� spracúva vaše údaje, nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov k aplikácii.

Spoločnosť Abbo� je �ež prevádzkovateľom vašich osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, na
stanovené a obmedzené účely spracúvania, ako je opísané vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov k aplikácii.
Prostredníctvom aplikácie sa vyžaduje váš výslovný súhlas, ktorý bude právnym základom na to, aby mohla spoločnosť Abbo�
deiden�fikovať, pseudonymizovať, agregovať a/alebo anonymizovať vaše osobné údaje s cieľom uskutočňovať analýzy údajov.
V prípadoch, kedy ste boli požiadaní o vyjadrenie súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas
kedykoľvek odvolať naším kontaktovaním. Akékoľvek odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania na
základe vášho súhlasu pre odvolaním. Ďalej upozorňujeme, že v prípadoch, kedy odvoláte svoj súhlas, spoločnosť Abbo�
prestane spracúvať iba vaše osobné údaje, ktoré súvisia s odvolaním súhlasu. Spoločnosť Abbo� bude ďalej spracúvať osobné
údaje v prípadoch, kedy tak robí na základe zmluvnej alebo inej zákonnej povinnos�, napríklad aby splnila požiadavky
regulačného rámca pre zdravotnícke pomôcky v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku alebo v akejkoľvek inej príslušnej
jurisdikcii.

4. Základné informácie o aplikácii a systéme Merlin.net™ PCN

Spoločnosť Abbo� je výrobcom vašej pomôcky ICM. Spoločnosť Abbo� vyvinula aplikáciu a je držiteľom príslušných povolení
a/alebo registrácií aplikácie v prípadoch, kedy si to vyžadujú platné právne predpisy.

Aplikácia umožňuje okamžitý automa�zovaný prenos údajov zhromaždených z vašej pomôcky ICM a načítaných
prostredníctvom aplikácie do súkromnej a bezpečnej databázy.  Prostredníctvom siete Merlin.net™ PCN môže váš
poskytovateľ zdravotnej starostlivos� zis�ť, keď vám srdce začne biť inak.  Pomocou aplikácie môžete �ež zaznamenať svoje
vlastné príznaky, keď sa vám niečo nezdá byť v poriadku, napríklad ak sa vám točí hlava alebo pociťujete mdloby, nemôžete
dýchať alebo cí�te, že sa vaše srdce chveje alebo bije veľmi rýchlo.  Aplikácia automa�cky posiela údaje o rytme vášho srdca
na vaše klinické pracovisko na základe nastavení nastavených poskytovateľom zdravotnej starostlivos�.  Aplikácia pomôže
vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos� sledovať rytmus vášho srdca a príznaky a upraviť vám liečbu bez toho, aby ste
museli absolvovať časté návštevy klinického pracoviska.  Mobilné zariadenie musí byť pripojené k sie� Wi-Fi alebo mobilnej

sie�, v pomôcke ICM musí byť „ZAPNUTÁ“ bezdrôtová technológia Bluetooth®
[1]

 a aplikácia musí byť spárovaná a
komunikovať. Aplikáciu musíte používať takým spôsobom, aby mohol váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� sledovať
rytmus vášho srdca.

 

5. Registrácia do aplikácie

Ak sa chcete zaregistrovať, budete musieť do aplikácie zadať svoje osobné údaje vrátane dátumu narodenia a sériového čísla
pomôcky ICM prostredníctvom obrazovky aplikácie a informácie z vášho profilu pacienta v sie� Merlin.net™ PCN, konkrétne
vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo („Registračné informácie“).  Pri všetkých nasledujúcich párovaniach aplikácie s
pomôckou ICM, napríklad ak získate nový smar�ón, bude pravdepodobne potrebné získať autorizačný kód a spárovať
aplikáciu s pomôckou ICM, aby ste mohli aplikáciu používať.  Keď sa u nás registrujete, súhlasíte s poskytnu�m presných a
úplných údajov. Potvrdzujete a súhlasíte, že aplikácia je navrhnutá a určená na osobné a individuálne použi�e.  Musíte nás
bezodkladne upozorniť, ak sa dozviete o bezpečnostnom incidente alebo narušení bezpečnos�, ktoré sa dotýkajú vášho účtu v
aplikácii, vrátane prípadov, kedy ste presvedčení, že boli odhalené vaše registračné údaje.



6. Žiadne lekárske poradenstvo

APLIKÁCIA ANI ŽIADNE SLUŽBY, KTORÉ SÚ JEJ PROSTREDNÍCTVOM K DISPOZÍCII, NEPREDSTAVUJÚ ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY
PRE PACIENTA. POUŽÍVATELIA MUSIA PAMÄTAŤ NA TO, ŽE APLIKÁCIA PREDSTAVUJE SLUŽBU NA SPRÁVU ÚDAJOV, KTORÁ
UMOŽŇUJE SLEDOVANIE VAŠEJ POMÔCKY ICM VAŠÍM POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.  APLIKÁCIA NIE JE
URČENÁ NA NAHRADENIE ODBORNÉHO LEKÁRSKEHO PORADENSTVA A SPOLOČNOSŤ ABBOTT NIE JE POSKYTOVATEĽOM
ALEBO DODÁVATEĽOM AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE. V PRÍPADE
AKÝCHKOĽVEK PRÍPADNÝCH OTÁZOK TÝKAJÚCICH SA ZDRAVOTNÉHO STAVU VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK ALEBO OBÁV
TÝKAJÚCICH SA ZDRAVOTNÉHO STAVU SRDCA BY SA JEDNOTLIVCI MALI VŽDY PORADIŤ SO SVOJÍM KVALIFIKOVANÝM
POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.  VŽDY BERTE DO ÚVAHY ODBORNÉ LEKÁRSKE PORADENSTVO A NIKDY
NEODKLADAJTE JEHO VYHĽADANIE Z DÔVODU ÚDAJOV ALEBO AKÝCHKOĽVEK INÝCH INFORMÁCIÍ PRENESENÝCH DO
APLIKÁCIE ALEBO V NEJ OBSIAHNUTÝCH. Keď sú vaše údaje neobvyklé alebo ak sa u vás vyskytnú iné zmeny zdravotného
stavu súvisiace so srdcom, mali by ste dodržiavať zvyčajné pokyny stanovené vašim poskytovateľom zdravotnej starostlivos�. 

POUŽÍVATEĽOM NEPOSKYTUJEME LEKÁRSKE PORADENSTVO ANI STAROSTLIVOSŤ. V PRÍPADE PODOZRENIA, ŽE
POTREBUJETE OKAMŽITÚ LEKÁRSKU POMOC, ZAVOLAJTE SVOJMU POSKYTOVATEĽOVI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
ALEBO NA MIESTNU POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU. POVINNOSŤOU SPOLOČNOSTI ABBOTT NIE JE UPOZORNIŤ POSKYTOVATEĽA
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NA AKÉKOĽVEK ZMENY VO VAŠICH ZMERANÝCH ÚDAJOCH.  Naši pracovníci oddelenia
technickej podpory nie sú kvalifikovaní ani oprávnení poskytovať informácie o podstate, význame ani možných dôsledkoch
vyplývajúcich z akýchkoľvek údajov sprístupnených alebo prenesených cez aplikáciu.

Aplikácia je určená na to, aby pomohla jednotlivcom a ich poskytovateľom zdravotnej starostlivos� lepšie riadiť rytmus srdca
pacienta prostredníctvom údajov, analýzy a komunikácie. Vy a váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� nesiete výhradnú
zodpovednosť za prenášanie vašich údajov, poskytovanie spätnej väzby a prediskutovanie a odporúčanie možnos� testovania
a liečby. Spoločnosť Abbo� neodporúča ani neschvaľuje žiadne konkrétne testy, produkty, postupy ani stanoviská.  VAŠE
ROZHODNUTIE PODNIKNÚŤ KROKY NA ZÁKLADE AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV PRENESENÝCH DO APLIKÁCIE ALEBO V NEJ
ULOŽENÝCH ALEBO AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ZÍSKANÝCH OD ZAMESTNANCOV, ZÁSTUPCOV ALEBO DODÁVATEĽOV
SPOLOČNOSTI ABBOTT ROBÍTE VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.

POUŽÍVATELIA V EHP, SPOJENOM KRÁĽOVSTVE A ŠVAJČIARSKU:  ÚDAJE, KTORÉ SÚ VÁM K DISPOZÍCII PROSTREDNÍCTVOM
APLIKÁCIE, NEPREDSTAVUJÚ ELEKTRONICKÝ ZDRAVOTNÝ ZÁZNAM.  AK PODĽA VÁŠHO VLASTNÉHO UVÁŽENIA POVAŽUJETE ZA
NUTNÉ PRIDAŤ AKÉKOĽVEK ÚDAJE ZHROMAŽDENÉ PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE DO VÁŠHO ZDRAVOTNÉHO ZÁZNAMU,
KÓPIE ÚDAJOV, KTORÉ CHCETE PRIDAŤ DO VÁŠHO ZDRAVOTNÉHO ZÁZNAMU, SI MÔŽETE VYTLAČIŤ.

7. Použi�e výrobkov tre�ch strán

Pamätajte, že tre�e strany môžu ponúkať neschválené služby, so�vér a mobilné aplikácie, o ktorých môžu tvrdiť, že sú
kompa�bilné s touto aplikáciou a/alebo pomôckou ICM, ale spoločnosťou Abbo� nie sú schválené na takéto použi�e.
SPOLOČNOSŤ ABBOTT NEODPORÚČA POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU ALEBO POMÔCKU ICM SPOLU S NESCHVÁLENÝMI VÝROBKAMI
TRETÍCH STRÁN. AK TAK UROBÍTE, BUDE TO NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO.  NESCHVÁLENÉ PRODUKTY TRETÍCH STRÁN SÚ MIMO
KONTROLY SPOLOČNOSTI ABBOTT; SPOLOČNOSŤ ABBOTT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA TIETO PRODUKTY A
NEPOSKYTUJE ŽIADNE TVRDENIA, POKIAĽ IDE O OPRÁVNENOSŤ, PRESNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO STAV AKÝCHKOĽVEK
TAKÝCHTO PRODUKTOV, A NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE NÁROKY TÝKAJÚCE SA NESCHVÁLENEJ SLUŽBY, SOFTVÉRU,
APLIKÁCIE ALEBO INÉHO PRODUKTU TRETEJ STRANY ANI ZA NE NEPONESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

 

8. Vlastnícke práva

Potvrdzujete a súhlasíte, že spoločnosť Abbo�, jej pridružené spoločnos�, dodávatelia alebo poskytovatelia licencií vlastnia
alebo sú držiteľmi licencie na všetky zákonné práva, nároky a podiel, ktoré sa viažu na všetky aspekty aplikácie, dokumentácie
a akékoľvek ich vylepšené, aktualizované, inovované, upravené, prispôsobené alebo dodatočné čas�, okrem iného vrátane
grafiky, používateľského rozhrania, skriptov a so�véru používaných na zavedenie aplikácie a akéhokoľvek so�véru alebo
dokumentov poskytovaných ako súčasť aplikácie a/alebo v súvislos� s ňou, vrátane všetkých existujúcich práv duševného
vlastníctva, či už registrovaných alebo nie, kdekoľvek na svete. Na účely tejto zmluvy „práva duševného vlastníctva“
znamenajú akékoľvek autorské práva, patent, obchodné tajomstvo, obchodné úpravy, ochrannú známku, práva na úpravy,
goodwill, práva k dizajnom, technológiu, grafické návrhy, práva na počítačový so�vér (vrátane zdrojového kódu), databázu a
podobné alebo ekvivalentné práva alebo formy ochrany, ktoré existujú a budú existovať, teraz alebo v budúcnos�, na
akomkoľvek médiu známom teraz alebo vyvinutom v budúcnos�, kdekoľvek na svete. Súhlasíte, že sa zdržíte akýchkoľvek
krokov, ktoré by �eto práva obmedzili alebo ich spochybnili.



Ďalej súhlasíte, že aplikácia obsahuje chránené a dôverné údaje (vrátane zdrojového kódu), ktoré sú chránené príslušnými
právami duševného vlastníctva alebo inými právnymi predpismi, okrem iného vrátane autorských práv.  Súhlasíte, že nebudete
používať žiadne chránené údaje alebo materiály akýmkoľvek iným spôsobom, ako je výslovne povolené podľa tejto zmluvy.
Žiadna časť aplikácie sa nesmie v žiadnej forme ani žiadnym spôsobom reprodukovať, okrem prípadov výslovne povolených v
tejto zmluve alebo prípadov povolených platnými právnymi predpismi, a nesmiete odstrániť žiadnu iden�fikáciu produktu,
upozornenia týkajúce sa autorských práv alebo obmedzenia týkajúce sa vlastníctva. Neoprávnené kopírovanie aplikácie alebo
nedodržiavanie obmedzení v tejto zmluve (alebo iné porušenie tu udelenej licencie) bude mať za následok automa�cké
ukončenie tejto zmluvy a súhlasíte, že bude predstavovať bezprostrednú, nenapraviteľnú škodu pre spoločnosť Abbo�, jej
pridružené spoločnos� a/alebo jej poskytovateľov licencií, za ktorú by peňažné odškodnenie nebolo primeraným nápravným
prostriedkom, a že primeraným nápravným prostriedkom pre také porušenie bude súdny príkaz.  Používatelia v Nemecku: 
Vaše právo dokázať, že nedošlo k žiadnemu poškodeniu, zostáva vyššie uvedeným nedotknuté. Niektoré z vyššie uvedených
ustanovení nemusia byť v niektorých krajinách/štátoch/oblas�ach/jurisdikciách účinné, takže vyššie uvedené vyhlásenia a
podmienky sa na vás nemusia vťahovať v úplnom rozsahu.  Používatelia v Alžírsku:  Neoprávnené kopírovanie aplikácie alebo
nedodržiavanie obmedzení v tejto zmluve (alebo iné porušenie tu udelenej licencie) bude mať za následok automa�cké
ukončenie tejto zmluvy po uplynu� upozornenia poskytnutého päť dní vopred, pokiaľ toto porušenie do týchto pia�ch dní
nevyriešite.

Štruktúra, organizácia a kód aplikácie predstavujú cenné obchodné tajomstvá a dôverné údaje spoločnos� Abbo�, jej
pridružených spoločnos� a/alebo jej poskytovateľov licencií. Z aplikácie nesmiete odstrániť žiadnu iden�fikáciu produktu,
upozornenia týkajúce sa autorských práv alebo obmedzenia týkajúce sa vlastníctva. Beriete na vedomie, že nemáte žiadne
právo na prístup do aplikácie vo forme zdrojového kódu.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™, Merlin.net™ a súvisiace ochranné značky sú ochranné známky spoločnos� Pacese�er, Inc.,
v rôznych jurisdikciách („ochranné známky spoločnos� Abbo�“).  Z akéhokoľvek a každého goodwillu získaného
prostredníctvom použi�a ochranných známok spoločnos� Abbo� v súlade s podmienkami tejto zmluvy bude mať prospech
výhradne spoločnosť Pacese�er, Inc. Iné ochranné známky tre�ch strán zahrnuté a sprístupnené počas použi�a aplikácie sú
ochranné známky ich príslušných vlastníkov a z goodwillu spojeného s takýmito ochrannými známkami budú mať prospech
príslušní vlastníci ochranných známok.  V rámci uvedených ochranných známok sa vám neudeľuje žiadna licencia ani právo,
výslovné alebo predpokladané, a ďalej súhlasíte, že neodstránite, neskryjete ani nezmeníte žiadne upozornenia týkajúce sa
vlastníctva (vrátane ochranných známok a upozornení týkajúcich sa autorských práv), ktoré môžu byť pripojené alebo
zahrnuté v aplikácii alebo systéme Merlin.net™ PCN.  Žiadna ochranná známka, obchodný názov alebo obchodná úprava
spoločnos� Abbo� sa nesmie použiť bez predchádzajúceho písomného schválenia spoločnos� Abbo� s výnimkou prípadov,
kedy treba iden�fikovať výrobok alebo služby spoločnos�. Spoločnosť Abbo�, jej pridružené spoločnos�, jej dodávatelia a jej
poskytovatelia licencií si vyhradzujú všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené v tejto zmluve. 

Čas� aplikácie môžu obsahovať materiál poskytnutý tre�mi stranami, ktorý zahŕňa práva duševného vlastníctva.
Poskytovatelia licencií vzťahujúcich sa na takýto materiál tretej strany si ponechávajú všetky príslušné práva, nároky a podiel,
ktoré sa viažu na takéto materiály tre�ch strán, a všetky jeho kópie, okrem iného vrátane akýchkoľvek a všetkých práv
duševného vlastníctva.  Použi�e tohto materiálu tre�ch strán a súvisiacich práv sú týmto z vašej strany potvrdené, s výnimkou
prípadu a výhradne do tej miery, keď je vyššie uvedené potvrdenie v niektorých krajinách/štátoch/oblas�ach/jurisdikciách
neplatné.

Bez ohľadu na akékoľvek pro�chodné ustanovenia spoločnosť Abbo� na používateľa neprenáša žiadne vlastníctvo ani práva
duševného vlastníctva v súvislos� s touto aplikáciou, dokumentáciou alebo akoukoľvek inou technológiou, informáciami alebo
materiálmi, a medzi stranami si spoločnosť Abbo�, jej pridružené spoločnos� a jej poskytovatelia licencií ponechávajú výlučné
vlastníctvo všetkých práv, nárokov a podielov, ktoré sa viažu na všetky aspekty aplikácie, dokumentácie, všetkých ostatných
technológií, informácií a materiálov, ako aj akýchkoľvek a všetkých ich kópií a úprav (bez ohľadu na to, kým a kde boli
urobené), okrem iného vrátane všetkých práv duševného vlastníctva týkajúcich sa akýchkoľvek a všetkých vyššie uvedených
prípadov. 

9. Udelenie a rozsah licencie

Túto aplikáciu si môžete s�ahnuť do mobilného zariadenia s cieľom prezerať, použiť a zobraziť aplikáciu a služby iba pre
potreby zistenia jej potenciálneho využi�a a vášho využi�a aplikácie s pomôckou ICM.  Spoločnosť Abbo� poskytuje aplikáciu
na základe licencie, nepredáva ju. Pod podmienkou dodržania požiadaviek tejto zmluvy a výhradne na dobu, po ktorú vám
spoločnosť Abbo� povolí aplikáciu používať, vám týmto na obmedzenej, nevýhradnej, odvolateľnej, neprenositeľnej,
neprevoditeľnej, nesublicencovateľnej báze povoľujeme nainštalovať a používať aplikáciu na mobilnom zariadení výhradne na
osobné, nekomerčné použi�e (označované ako „licencia“).  Ak nedodržíte akékoľvek podmienky tejto zmluvy, musíte
okamžite prestať používať aplikáciu a odstrániť ju (t. j. odinštalovať a vymazať) z vášho mobilného zariadenia.



Tu udelená licencia neudeľuje žiadny nárok, podiel alebo práva na duševné vlastníctvo. Potvrdzujete, že nezískavate žiadny
nárok, vlastníctvo alebo vlastnícke práva alebo podiel v aplikácii, dokumentácii, žiadne práva duševného vlastníctva k nim ani
žiadne iné technológie, informácie alebo materiály. Z akéhokoľvek goodwillu získaného prostredníctvom použi�a práv
duševného vlastníctva v súlade s podmienkami tejto zmluvy bude mať prospech výhradne spoločnosť Abbo�, jej pridružené
spoločnos� a/alebo jej poskytovatelia licencií.

PRÁVA, KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE UDELENÉ V TOMTO DOKUMENTE, SÚ VYHRADENÉ SPOLOČNOSŤOU ABBOTT, JEJ
PRIDRUŽENÝMI SPOLOČNOSŤAMI, JEJ DODÁVATEĽMI A/ALEBO POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ, okrem prípadov a výhradne do tej
miery, keď je vyššie uvedené v niektorých krajinách/štátoch/oblas�ach/jurisdikciách neplatné. Súhlasíte, že budete aplikáciu
používať tak, ako je výslovne povolené v tomto dokumente. Používatelia v Nemecku:  Vyššie uvedené sa nebude vzťahovať na
nemeckých používateľov v rozsahu zakázanom príslušným zákonom o autorských právach v Nemecku.

10. Obmedzenia licencie

Ak nie je výslovne inak uvedené v tejto zmluve alebo povolené akýmkoľvek miestnym zákonom, súhlasíte s tým, že
NEBUDETE:

a. používať aplikáciu na akomkoľvek mobilnom zariadení, ktoré nevlastníte, nemáte nad ním kontrolu ani vám k nemu
nebol inak udelený legi�mny prístup;

b. pripájať aplikáciu k pomôcke ICM akejkoľvek tretej strany bez súhlasu tejto tretej strany;

c. kopírovať, reprodukovať, opätovne publikovať, načítavať, zverejňovať ani inak sprístupňovať aplikáciu alebo
dokumentáciu, ani ich akúkoľvek časť, v akejkoľvek forme, na internete ani akýmkoľvek iným spôsobom akejkoľvek inej
osobe;

d. distribuovať, predávať, prenajímať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, prevádzať, zlučovať, prispôsobovať, meniť ani
upravovať aplikáciu;

e. vykonávať zmeny ani úpravy aplikácie ako celku ani žiadnej súčas�, ani nepovolíte kombinovanie tejto aplikácie ani jej
súčas� so žiadnym iným programom, ako ani začlenenie do žiadnych iných programov;

f. aplikáciu ako celok ani žiadnu jej súčasť rozoberať, dekompilovať, spätne analyzovať, dekódovať, vytvárať z nej
odvodené produkty a ani sa inak pokúšať z nej získať alebo preskúmavať zdrojový kód alebo technickú dokumentáciu;

g. predávať, prenajímať, požičiavať, prideľovať, licencovať, sublicencovať, distribuovať alebo inak prevádzať práva na
aplikáciu alebo dokumentáciu okrem toho, ako je výslovne stanovené v tejto zmluve. Aplikáciu nemožno previesť na
iného koncového používateľa a ak prevediete mobilné zariadenie, na ktorom je aplikácia nainštalovaná, na inú osobu,
aplikáciu treba odinštalovať. Údaje, ktoré v aplikácii ukladáte alebo ich jej pomocou prenášate, sa týkajú vás. Ak si iný
koncový používateľ želá aplikáciu používať, musí si aplikáciu s�ahnuť priamo na svoje zariadenie a vytvoriť si nový
účet;

h. odstraňovať, upravovať ani zakrývať žiadnu iden�fikáciu produktu, obmedzenia týkajúce sa vlastníctva, autorské práva,
ochrannú známku, servisnú značku, slogan ani iné oznámenia, ktoré sa zobrazujú počas používania aplikácie;

i. nikomu v žiadnej forme poskytovať ani inak sprístupňovať aplikáciu ako celok ani žiadnu jej súčasť (vrátane
objektového a zdrojového kódu) bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

j. používať aplikáciu na akýkoľvek komerčný účel, vrátane komerčného časovo vymedzeného alebo iného používania pri
poskytovaní služieb tre�m stranám;

k. sa pokúšať obísť ani inak deak�vovať žiadne nami implementované bezpečnostné opatrenia alebo opatrenia na
ochranu údajov a neurobíte nič, čo by inak ovplyvnilo bezpečnosť aplikácie; a

l. do žiadnej čas� aplikácie vstupovať, používať ju alebo kopírovať na účely priameho alebo nepriameho vývoja,
propagácie, distribúcie, predaja alebo poskytovania podpory pre akékoľvek produkty či služby, ktoré sú konkurenciou
pre aplikáciu.

11. Obmedzenia prijateľného použi�a

V súvislos� s použi�m aplikácie:

1. musíte udržať v tajnos� všetky ak�vačné kódy a/alebo kódy relácie alebo heslá a nesmiete ich sprístupniť žiadnej inej
osobe,

2. nesmiete aplikáciu použiť žiadnym nezákonným alebo pro�právnym spôsobom, na žiadne nezákonné účely a ani
žiadnym spôsobom nezlučiteľným s touto zmluvou, ani konať podvodne alebo škodlivo napríklad tým, že sa nabúrate
alebo vložíte škodlivý kód vrátane vírusov alebo škodlivých dát do aplikácie alebo ktoréhokoľvek operačného systému,



3. nesmiete nahrať, s�ahnuť, odoslať e-mailom, preniesť, uložiť ani inak sprístupniť žiadne údaje ani ďalšie informácie,
ktoré sú nezákonné, škodlivé, pro�právne, inak nevhodné alebo narušujúce súkromie inej osoby, vrátane tých, ktoré sa
týkajú akejkoľvek osoby vo veku do 18 rokov alebo v takom veku, v ktorom ju miestne právne predpisy definujú ako
dieťa, pokiaľ nie ste rodičom, poručníkom alebo oprávneným opatrovateľom tohto dieťaťa;

4. nesmiete preds�erať, že ste ktokoľvek, kým nie ste, alebo skresľovať, kto ste, váš vek, alebo inak skresľovať váš vzťah k
akejkoľvek osobe alebo používať aplikáciu na pripojenie k pomôcke ICM inej osoby a zhromažďovať z nej údaje.
Spoločnosť Abbo� si vyhradzuje právo zamietnuť alebo zablokovať akýkoľvek účet alebo e-mailovú adresu, ktoré by
mohli byť považované za falošné zosobnenie alebo falošnú prezentáciu vašej iden�ty alebo zneuži�e mena alebo
iden�ty inej osoby alebo ktoré boli použité na krádež údajov iného používateľa;

5. nesmiete porušiť práva duševného vlastníctva nás ani žiadnej tretej strany (vrátane odoslania akéhokoľvek obsahu,
ktorý nemáte právo odosielať), ani sprístupniť žiadne dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo, čím by ste
porušili zmluvu o utajení, pracovnú zmluvu alebo zmluvu o mlčanlivos�;

6. nesmiete aplikáciu použiť takým spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, preťažiť, deak�vovať, obmedziť či ohroziť naše
systémy alebo zabezpečenie alebo ovplyvniť prístroje ďalších používateľov;

7. musíte aplikáciu, vrátane prenosu údajov, používať takým spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi
predpismi vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na obťažovanie alebo iný delikt alebo pro�právne konanie, ochranu údajov,
súkromia a lekárskeho tajomstva; a

8. nesmiete zhromažďovať ani zbierať žiadne informácie ani údaje z aplikácie ani z našich systémov (s výnimkou údajov),
ani sa pokúšať dešifrovať akékoľvek prenosy do alebo zo serverov akejkoľvek služby.

Ak vaše používanie aplikácie alebo iné správanie zámerne alebo nezámerne ohrozuje schopnosť spoločnos� Abbo�
poskytovať služby, spoločnosť Abbo� bude oprávnená urobiť všetky primerané kroky na ochranu aplikácie, ktoré môžu
zahŕňať ukončenie vášho prístupu k aplikácii alebo zrušenie vášho účtu aplikácie.   

12. Požiadavky na kompa�bilitu mobilných zariadení

Aplikácia si vyžaduje použi�e mobilného zariadenia s:

operačným systémom Apple‡ iOS‡ v13.0 alebo novším alebo s operačným systémom Google‡ Android‡ v9.0 alebo
novším;

prístupom na internet (mobilné pripojenie, Wi-Fi);

bezdrôtovou technológiu Bluetooth®1 4.0 alebo vyššou (známa �ež ako nízkoenerge�cká bezdrôtová technológia
Bluetooth®1 ).

Používanie aplikácie si vyžaduje povolenie určitých funkcií na mobilnom zariadení vrátane nasledujúcich:

údaje aplikácie na pozadí;

„neustále zapnutý prístup k polohe“ (iba v Androide);

povolené „Upozornenia“.

Tiež odporúčame zapnúť automa�cké aktualizácie aplikácie alebo ich prijímanie.

Úplný zoznam odporúčaní týkajúcich sa funkcií mobilného zariadenia a použi�a aplikácie sa uvádza v čas� App Se�ngs
(Nastavenia aplikácie).

13. Aktualizácie a inovácie aplikácie

Z času na čas môžu byť prostredníctvom poskytovateľa obchodu s aplikáciami k dispozícii aktualizácie aplikácie. V závislos� od
aktualizácie možno aplikáciu nebudete môcť použiť, kým si nes�ahnete najnovšiu verziu aplikácie a nevyjadríte súhlas
s prípadnými novými zmluvnými podmienkami, ktoré sa na ňu môžu vzťahovať. Ak chcete používať verziu aplikácie, ktorú
spoločnosť Abbo� označí za inováciu, musíte najskôr vlastniť licenciu na použi�e pôvodnej aplikácie, ktorú spoločnosť Abbo�
označila za spôsobilú na inováciu.  Po inovovaní už možno nebudete môcť používať verziu aplikácie, ktorá tvorila základ pre
vašu spôsobilosť na inováciu, a inovovaný so�vér sa bude považovať za aplikáciu, ku ktorej vlastníte licenciu podľa tejto
zmluvy; za predpokladu, že vyššie uvedené sa nebude vzťahovať na nemeckých používateľov v rozsahu zakázanom
príslušným zákonom o autorských právach v Nemecku. Táto zmluva sa vzťahuje na akékoľvek a všetky aktualizácie alebo
doplnky každej verzie aplikácie, pokiaľ spoločnosť Abbo� spolu s aktualizáciou alebo doplnkom neposkytne iné zmluvné
podmienky. V prípade nezhody medzi touto zmluvou a inými zmluvnými podmienkami poskytnutými s ohľadom na



aktualizácie alebo doplnky, budú smerodajné �eto iné zmluvné podmienky. V zmysle tohto článku 13 sa nebude vyžadovať,
aby spoločnosť Abbo� dodávala nové vlastnos� a funkcie, ktoré sú spoločnosťou Abbo� dodávané za samostatné ceny, ani
žiadne budúce produkty. 

14. Vyhlásenia

a. Táto zmluva sa vzťahuje na túto aplikáciu vrátane všetkých jej aktualizácií, pokiaľ sa na ne nevzťahujú samostatné
podmienky, ktoré pla�a v takom prípade.

b. S�ahnu�m aplikácie z obchodu s aplikáciami potvrdzujete, že vlastníte mobilné zariadenie, ktoré používate na prístup
a s�ahnu�e kópie aplikácie, alebo ste získali povolenie od majiteľov takéhoto mobilného zariadenia. Vám aj im môžu
poskytovatelia služieb účtovať poplatky za prístup na internet alebo používanie údajov v mobilnom zariadení. V súlade
s touto zmluvou prijímate zodpovednosť za používanie a všetky poplatky, platby alebo dane vzťahujúce sa na
používanie tejto aplikácie alebo vo vzťahu ku každému mobilnému zariadeniu, či ho vlastníte alebo nie.

c. S�ahnete si najnovšiu verziu aplikácie, ktorú sprístupníme, a nainštalujete ju na vaše mobilné zariadenie.

d. Nesiete zodpovednosť za zabezpečenie, udržovanie a vyplatenie všetkého hardvéru a všetkých telekomunikačných
služieb a iných plnení alebo služieb, ktoré neposkytuje spoločnosť Abbo� a sú potrebné na získanie aplikácie, prístup k
nej a jej použi�e.

e. Keď vám vaše klinické pracovisko alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivos� poskytnú mobilné zariadenie, ktoré
obsahuje aplikáciu, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že mobilné zariadenie zostáva majetkom spoločnos� Abbo�
a vy sa nesmiete pokúšať o úpravu, vylepšenie ani zmenu mobilného zariadenia.

f. Použi�m tejto aplikácie beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s tým, že internetové prenosy vrátane prenosov
údajov z monitora nie sú nikdy úplne chránené a bezpečné. Ste si vedomí toho, že internetové prenosy si možno
prečíta alebo zachy� ďalšia osoba aj napriek osobitnému upozorneniu, že konkrétny prenos je šifrovaný.

g. Beriete na vedomie, že aplikácia alebo jej akákoľvek funkcia alebo súčasť nemusia byť k dispozícii vo všetkých jazykoch
alebo vo všetkých krajinách a spoločnosť Abbo� nerobí žiadne vyhlásenie, že aplikácia alebo jej akákoľvek funkcia
alebo súčasť je vhodná alebo dostupná na použi�e v akejkoľvek konkrétnej oblas�.

15. Odstránenie účtu aplikácie

Aplikáciu môžete kedykoľvek odstrániť, čiže odinštalovať. Pamätajte, že váš poskytovateľ zdravotnej starostlivos� bude musieť
nastaviť svoj vlastný účet v systéme Merlin.net™ PCN na vytvorenie profilu pacienta špecifického pre vás a odstránenie
aplikácie nemusí mať žiadny vplyv na účet alebo profil pacienta vytvorený vaším poskytovateľom zdravotnej starostlivos�. 
Spoločnosť Abbo� nenesie žiadnu zodpovednosť za uchovávanie, ukladanie alebo zálohovanie údajov v aplikácii.  Nesiete
výhradnú zodpovednosť za uchovávanie, udržovanie, ukladanie alebo zálohovanie (elektronicky a/alebo vo forme vytlačených
kópií) akýchkoľvek údajov v aplikácii, ktoré si želáte zachovať. Spoločnosť Abbo� nenesie zodpovednosť za neoprávnený
prístup k vašim údajom, ich použi�e alebo zmenu. Ak údaje odosielate e-mailom, zálohujete, ukladáte snímku obrazovky s
vašimi údajmi v aplikácii alebo inak zdieľate akékoľvek vaše osobné údaje alebo správy s tre�mi stranami, �eto údaje nemusia
byť šifrované a spoločnosť Abbo� nebude schopná nijako riadiť ochranu osobných údajov a zabezpečenie týchto údajov.
Musíte urobiť kroky, ktoré si stanovíte ako primerané na ochranu bezpečnos� takýchto údajov. Ak si to inak nevyžadujú právne
predpisy, súhlasíte že váš účet aplikácie je neprenositeľný a že akékoľvek práva mať túto aplikáciu alebo mať v aplikácii uložené
akékoľvek údaje po vašej smr� zaniknú.

Ak chcete okrem odstránenia aplikácie odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou Abbo�,
postupujte podľa pokynov v čas� 3 tejto zmluvy.

16. Zmeny tejto zmluvy

Túto zmluvu môžeme z času na čas zmeniť tým, že vás upozorníme na takéto zmeny prostredníctvom primeraných
prostriedkov, vrátane zobrazenia revidovanej zmluvy na obrazovke pri vašom ďalšom použi� aplikácie a požiadania, aby ste si
zmeny prečítali, poskytli výslovný súhlas s nimi a schválili ich, ak chcete pokračovať v používaní aplikácie. Ak �eto zmluvné
podmienky prijmete, budú účinné okamžite, ale nebudú sa vzťahovať na akýkoľvek spor medzi vami a spoločnosťou Abbo�,
ktorý vyvstal pred dátumom, kedy sme zverejnili revidovanú zmluvu zahŕňajúcu �eto zmeny alebo sme vás o týchto zmenách
inak informovali. V prípade, že takéto zmeny odmietnete prijať, budeme mať právo ukončiť túto zmluvu a vaše používanie
aplikácie.  Súhlasíte, že spoločnosť Abbo� nebude voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovedná za akúkoľvek úpravu alebo
zastavenie aplikácie.

Používatelia v Nemecku: O akýchkoľvek zmenách v tejto zmluve budete informovaní pri spustení aplikácie.  Zmeny sa budú
považovať za z vašej strany prijaté, pokiaľ spoločnosť Abbo� neinformujete písomne alebo pomocou elektronických



prostriedkov schválených spoločnosťou Abbo�. Na túto skutočnosť vás upozorníme pri oznámení zmien. Ak sa rozhodnete
vzniesť námietky pro� akejkoľvek zmene, musíte tak urobiť do šies�ch (6) týždňov po prija� oznámenia o zmene. 

Používatelia v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku: O akýchkoľvek zmenách tejto zmluvy budete informovaní pri
prihlásení do aplikácie. Zmeny sa budú považovať za z vašej strany prijaté, pokiaľ spoločnosť Abbo� neinformujete písomne
alebo pomocou elektronických prostriedkov schválených spoločnosťou Abbo�. Spoločnosť Abbo� vás na túto skutočnosť
upozorní pri oznámení zmien.  Ak sa rozhodnete vzniesť námietky pro� akejkoľvek zmene, musíte tak urobiť do šies�ch (6)
týždňov po prija� oznámenia o zmene. V prípade námietky môže spoločnosť Abbo� ukončiť účet aplikácie po štyroch (4)
týždňoch od oznámenia. Inak sa táto časť 16 na používateľov so sídlom v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku nevzťahuje.

Používatelia v Alžírsku: Akákoľvek zmena uvedená v tejto čas� 16, ktorá sa týka podstatných prvkov zmluvy alebo
charakteris�k služieb, nebude účinná, kým vás na túto zmenu neupozorníme päť dní vopred a kým ste počas tohto obdobia
upozornenia danú zmenu neprijali.

17. Podpora aplikácie

K dispozícii je bezplatná technická podpora a naši zástupcovia vás môžu po implantácii kontaktovať, aby vám poskytli služby
týkajúce sa tejto aplikácie, vrátane poučenia o jej používaní, spárovaní aplikácie s vaším mobilným zariadením a riešení
základných problémov s aplikáciou a mobilným zariadením.  Ak potrebujete technickú podporu pre aplikáciu, môžete priamo
kontaktovať služby zákazníkom. 

Akékoľvek údaje, komentáre alebo materiály, ktoré poskytnete za účelom získania podpory pre aplikáciu, vrátane údajov
spätnej väzby, napríklad otázok, komentárov, návrhov a pod. („spätná väzba“), sa budú považovať za nedôverné a
nechránené. Spoločnosť Abbo� nemá s ohľadom na takúto spätnú väzbu žiadnu povinnosť akéhokoľvek druhu a bude môcť
spätnú väzbu voľne reprodukovať, používať, sprístupňovať, ukazovať, zobrazovať, presúvať, vytvárať z nej odvodené výrobky a
distribuovať iným bez obmedzenia, s výnimkou osobných údajov, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, ktoré môžu
byť zahrnuté v spätnej väzbe, ale vzťahuje sa na ne časť 19 tejto zmluvy. Ďalej spoločnosť Abbo� bude môcť voľne používať
akékoľvek nápady, koncepcie, znalos� alebo techniky zahrnuté v takejto spätnej väzbe na akýkoľvek účel, vrátane vývoja,
výroby a marke�ngu produktov zahŕňajúcich túto spätnú väzbu.

18. Údaje na analýzu zlyhaní

Spoločnosť Abbo� hlási prípady, kedy aplikácia zlyhá alebo zaznamená určité chyby so�véru, aby sme mohli aplikáciu
podporovať a zlepšovať. Tieto možnos� hlásenia sú vstavané do so�véru aplikácie. Ak aplikácia zlyhá alebo zaznamená určité
chyby prenosu počas normálneho použi�a, aplikácia odošle určité údaje o incidente spoločnos� Abbo�. Niektoré z údajov,
ktoré spoločnosť Abbo� dostane na účely riešenia problému (problémov) s aplikáciou, môžu zahŕňať vaše osobné údaje alebo
umožňujú ich prepojenie s vašimi osobnými údajmi.  Pokiaľ budú prijaté takéto údaje, spoločnosť Abbo� vždy dodrží
požiadavky príslušných zákonných predpisov.

19. Zmluva o prenesených údajoch

a. Nenárokujeme si vlastníctvo údajov, ktoré prostredníctvom aplikácie prenášate do služieb. Sprístupnením vašich
osobných údajov nám udeľujete celosvetovú, bezplatnú, nevýhradnú licenciu na použi�e, distribúciu, reprodukovanie,
úpravu, prispôsobenie, vytváranie informácií, publikovanie a preklad takýchto údajov na účely poskytovania služieb
vám, ako aj na účely údržby a zlepšovania kvality aplikácie a/alebo služieb.

b. Súhlasíte, že nám táto zmluva povoľuje vytvárať agregované, anonymizované, pseudonymizované alebo
deiden�fikované údaje pochádzajúce zo služieb, pristupovať k nim, uchovávať ich alebo ich používať na naše vlastné
účely alebo na účely ich sprístupnenia našim pridruženým spoločnos�am a výskumným pracovníkom tre�ch strán, a to
na nasledujúce účely:

na zlepšenie kvality, bezpečnos� a účinnos� našich kardiologických a zdravotníckych pomôcok a systémov a na
umožnenie vývoja inova�vnej a účinnej liečby srdcových ochorení v záujme verejného zdravia;

na uskutočňovanie výskumu preto, aby sme dokázali porozumieť tomu, ako sú používané naše produkty a
služby, merať ich výkon a účinnosť, zlepšovať budúce produkty, na šta�s�cké účely a na analýzu pre nás a naše
pridružené spoločnos� v súvislos� so štúdiami reálnej klinickej praxe a na sprístupnenie výskumným
pracovníkom tre�ch strán, en�tám alebo odborníkom z oblas� zdravotnej starostlivos� alebo orgánom
verejného zdravia;

na vyhodnotenie, ako sú aplikácia a služby poskytované a používané a aká je ich účinnosť (vrátane
demografických údajov, ako geografická oblasť);



na validáciu funkcií a inovácií aplikácie a služieb, vrátane sledovania a zlepšovania bezpečnos� a zabezpečenia
aplikácie a služieb; a na výskum, vývoj a testovanie zdravotníckych pomôcok, vrátane nových a existujúcich
vlastnos� a funkcií a na testovanie a zlepšovanie aplikácie, služieb a zdravotníckych pomôcok spoločnos�
Abbo� na účely vývoja výrobkov, analýzy údajov a na šta�s�cké a prieskumné účely.

20. Ukončenie zmluvy

Táto zmluva je účinná po vašom prija� tejto zmluvy a platná, pokiaľ nedôjde k jej ukončeniu.  Aplikáciu môžete kedykoľvek
odstrániť, ako je opísané v čas� 15 tejto zmluvy. Táto zmluva bude ukončená s okamžitou platnosťou a bez ďalšieho
upozornenia v prípade, keď porušíte a/alebo nedodržíte akúkoľvek podmienku tejto zmluvy. Spoločnosť Abbo� �ež môže túto
zmluvu ukončiť alebo pozastaviť kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu alebo bezdôvodne. 
Spoločnosť Abbo� môže túto zmluvu ukončiť alebo pozastaviť, keď je presvedčená, že ste túto zmluvu porušili alebo ste sa
správali v rozpore s literou a duchom tejto zmluvy.  Spoločnosť Abbo� môže ukončiť poskytovanie podpory pre aplikáciu, ak
ste sa rozhodli prestať používať aplikáciu, alebo kedykoľvek, ak aplikácia, služby a/alebo pomôcka ICM prestanú byť v ponuke.

Po akomkoľvek ukončení alebo pozastavení tejto zmluvy:

a. musíte okamžite zastaviť všetky činnos� povolené touto zmluvou. Nebudete môcť ďalej používať aplikáciu, vrátane
akéhokoľvek použi�a aplikácie na prístup k akýmkoľvek údajom; za predpokladu, že vyššie uvedené sa nebude
vzťahovať na nemeckých používateľov v rozsahu zakázanom príslušným zákonom o autorských právach v Nemecku;

b. spoločnosť Abbo� môže, bez zodpovednos� voči vám alebo akejkoľvek tretej strane, okamžite pozastaviť, deak�vovať
alebo ukončiť váš prístup k aplikácii, registračným údajom a všetkým súvisiacim materiálom bez povinnos� poskytnúť
ďalší prístup k takýmto materiálom;

c. musíte prestať používať aplikáciu a odinštalovať a zničiť všetky kópie aplikácie a dokumentácie; a

d. zaniknú všetky práva, ktoré vám boli udelené podľa tejto zmluvy, vrátane akýchkoľvek licencií.

Používatelia v Alžírsku:  V prípade, že porušíte alebo nedodržíte akékoľvek podmienky tejto zmluvy, vás päť dní vopred
upozorníme na ukončenie, aby ste mohli porušenie napraviť, s výnimkou prípadov, keď také porušenie nie je možné napraviť,
prípadne nie je možné splniť záväzok z dôvodu vašej chyby alebo odmietnu�a plniť si svoje povinnos�.  Ak spoločnosť Abbo�
vypovie alebo pozastaví platnosť tejto zmluvy, na ukončenie vás upozorníme päť dní vopred a v súlade s platnými alžírskymi
zákonmi vám vypla�me odškodné.  Spoločnosť Abbo� môže túto zmluvu ukončiť alebo pozastaviť, keď je presvedčená, že ste
túto zmluvu porušili alebo ste sa správali v rozpore s literou a duchom tejto zmluvy po predchádzajúcom päťdňovom
upozornení na dané ukončenie, aby ste mohli porušenie napraviť, s výnimkou prípadov, keď také porušenie nie je možné
napraviť, prípadne nie je možné splniť záväzok z dôvodu vašej chyby alebo odmietnu�a plniť si svoje povinnos�.  Spoločnosť
Abbo� môže ukončiť poskytovanie podpory pre aplikáciu, ak ste sa rozhodli prestať používať aplikáciu, alebo kedykoľvek, ak
aplikácia, služby a/alebo pomôcka ICM prestanú byť v ponuke. Na takéto ukončenie vás upozorníme päť dní vopred.

 

21. Naše vylúčenie záruk

Aplikácia je poskytovaná na to, aby vám umožnila odosielať prenosy údajov z vašej pomôcky ICM pomocou vášho mobilného
zariadenia do systému Merlin.net™ PCN, ktorý poskytne prístup k nim vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivos�.
VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽITIE APLIKÁCIE JE VÝHRADNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A ŽE CELÉ
RIZIKO, POKIAĽ IDE O USPOKOJIVÚ KVALITU, VÝKON, PRESNOSŤ A ÚSILIE, JE NA VAŠEJ STRANE. 

Aplikácia nie je určená na použi�e na mobilnom zariadení, ktoré bolo zmenené alebo prispôsobené s cieľom odstrániť,
nahradiť alebo obísť jadro, konfiguráciu systému alebo obmedzenia použi�a schválené výrobcom alebo ktoré porušuje záruku
výrobcu. Použi�e aplikácie môže nepriaznivo ovplyvniť prevádzku iného so�véru alebo zariadení. Účelom akéhokoľvek obsahu
vytvoreného pre aplikáciu alebo v nej obsiahnutého je poskytovanie informácií, ktorá umožnia prenos údajov. APLIKÁCIA NIE
JE URČENÁ NA POUŽITIE PRI VYKONÁVANÍ ALEBO PRE VYKONÁVANIE LEKÁRSKEJ PRAXE ALEBO POSKYTOVANIE LEKÁRSKEJ
STAROSTLIVOSTI ALEBO SLUŽIEB, ANI NIE JE URČENÁ NA POSKYTOVANIE INDIVIDUALIZOVANÝCH LEKÁRSKYCH SLUŽIEB ALEBO
STAROSTLIVOSTI. 

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJE PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK, SPOLOČNOSŤ ABBOTT, JEJ PRIDRUŽENÉ
SPOLOČNOSTI A JEJ POSKYTOVATELIA TRETÍCH STRÁN POSKYTUJÚ APLIKÁCIU A SLUŽBY V STAVE „AKO JE“ A „PODĽA
DOSTUPNOSTI“ SO VŠETKÝMI CHYBAMI A NEDOSTATKAMI A BEZ AKEJKOĽVEK INEJ ZÁRUKY A TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY
OSTATNÉ ZÁRUKY A PODMIENKY, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUK
VLASTNÍCKEHO NÁROKU, NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV, AKÝCHKOĽVEK PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ ALEBO



PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A KVALITY A NEPRÍTOMNOSTI VÍRUSOV. ŽIADNE ÚSTNE
ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO ODPORÚČANIA POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU ABBOTT ALEBO AUTORIZOVANÝM
ZÁSTUPCOM SPOLOČNOSTI ABBOTT NEVYTVÁRAJÚ ZÁRUKU. APLIKÁCIA NIE JE URČENÁ NA POUŽITIE AKO NÁHRADA
ODBORNÉHO LEKÁRSKEHO ÚSUDKU, PRIAMEHO LEKÁRSKEHO DOHĽADU ALEBO POHOTOVOSTNÉHO ZÁSAHU; ANI NA
NÚDZOVÉ POUŽITIE, ANI NA PRENOS ALEBO INDIKÁCIU AKÝCHKOĽVEK ALARMOV V REÁLNOM ČASE ALEBO ÚDAJOV
KRITICKÝCH Z HĽADISKA ČASU. VŠETKU LEKÁRKU DIAGNOSTIKU A LIEČBU PACIENTA MUSÍ VYKONÁVAŤ PRÍSLUŠNÝ
ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK. ANI SPOLOČNOSŤ ABBOTT, ANI ŽIADNA Z JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ NIE SÚ
ZODPOVEDNÉ ZA AKÚKOĽVEK DIAGNOSTIKU, ROZHODNUTIE ALEBO POSÚDENIE VYKONANÉ POUŽÍVATEĽOM, ANI ZA
PRÍPADNÉ UJMY, KTORÉ SI MÔŽE POUŽÍVATEĽ PRIVODIŤ V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK ROZHODNUTÍ PRIJATÝCH NA ZÁKLADE
OBSAHU APLIKÁCIE A DOKUMENTÁCIE.

Napriek tomu, že používame obchodne primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov, ako je šifrovanie údajov
aplikácie uložených lokálne a prenášaných medzi pomôckou ICM a aplikáciou pri použi� bezdrôtovej technológie Bluetooth®1,
nezaručujeme ochranu osobných údajov, bezpečnosť, pravosť ani neporušenosť žiadnych informácií prenášaných alebo
uložených v systéme, mobilnom zariadení alebo inteligentnom zariadení obsahujúcom aplikáciu a pripojenom k internetu.
SPOLOČNOSŤ ABBOTT NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIE ANI ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI, ÚPLNOSTI,
SPOĽAHLIVOSTI ALEBO VČASNOSTI AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV POSKYTOVANÝCH VAMI ALEBO TRETÍMI STRANAMI ALEBO
AKÉHOKOĽVEK OBSAHU GENEROVANÉHO POMOCOU ÚDAJOV VAMI ULOŽENÝCH V APLIKÁCII. SPOLOČNOSŤ ABBOTT
NAJMÄ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIE ANI ZÁRUKY, ŽE AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE ZALOŽENÉ NA TAKÝCHTO ÚDAJOCH
BUDÚ V SÚLADE SO ŠTÁTNYMI NARIADENIAMI VYŽADUJÚCIMI SI SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ. 

Spoločnosť Abbo�, jej pridružené spoločnos� alebo jej poskytovatelia z tretej strany NEZARUČUJÚ, že funkcie dostupné v
aplikácii budú spĺňať vaše požiadavky alebo že jej prevádzka bude neprerušovaná a bezchybná alebo že akékoľvek chyby budú
opravené.  So�vér, ako je ten, ktorý sa používa v tejto aplikácii, je zo svojej podstaty predmetom chýb a potenciálnej
nekompa�bility s iným počítačovým so�vérom a hardvérom. Aplikáciu nesmiete používať na žiadne použi�e, pri ktorom by
zlyhanie mohlo spôsobiť významné poškodenie hmotného alebo nehmotného majetku alebo poranenie osôb. 

V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ ABBOTT NEPOSKYTUJE AKÚKOĽVEK ZÁRUKU ALEBO VYHLÁSENIE V SÚVISLOSTI S
HARDVÉROM ALEBO SOFTVÉROM TRETÍCH STRÁN ALEBO PRESNOSŤOU ÚDAJOV ZOBRAZENÝCH V APLIKÁCII A SPOLOČNOSŤ
ABBOTT ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ICH AKÉKOĽVEK ZLYHANIA.  SPOLOČNOSŤ ABBOTT ODMIETA AKÚKOĽVEK
A VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÁ MÔŽE VYPLÝVAŤ Z ÚKONOV ALEBO SŤAŽNOSTÍ PROTI SPOLOČNOSTI ABBOTT ALEBO
AKÝMKOĽVEK JEJ PRIDRUŽENÝM SPOLOČNOSTIAM, ZÁSTUPCOM ALEBO NADOBÚDATEĽOM ALEBO INÝM TRETÍM STRANÁM,
AKO TO MÔŽE BYŤ RELEVANTNÉ V RÁMCI TEJTO ZMLUVY OKREM PRÍPADU PODVODU ALEBO HRUBEJ NEDBANLIVOSTI.

Niektoré krajiny/štáty/oblas�/jurisdikcie nepripúšťajú vylúčenie predpokladaných záruk alebo obmedzenia trvania
predpokladaných záruk, takže vyššie uvedené odmietnu�a záruky sa na vás nemusia vzťahovať v ich úplnos�. V rozsahu, v
ktorom od nás príslušné právne predpisy vyžadujú poskytovanie záruk, súhlasíte, že rozsah a trvanie takejto záruky bude
zodpovedať minimálnemu rozsahu, ktorý sme povinní poskytovať podľa príslušných právnych predpisov.

Používatelia v Nemecku a Švajčiarsku:  Okrem tejto podčas� pre používateľov v Nemecku a Švajčiarsku sa časť 21 na
používateľov v Nemecku a Švajčiarsku nevzťahuje. Namiesto toho sa aplikácia a služby používateľom v Nemecku a Švajčiarsku
poskytujú v stave „ako je“ a „podľa dostupnos�“. Hoci sa v čo najväčšom rozsahu usilujeme vyhnúť sa rozsiahlym odstávkam a
významným prekážkam v použiteľnos� aplikácie a služieb, nezaručujeme bezchybnú alebo neprerušenú dostupnosť a
použiteľnosť aplikácie alebo akýchkoľvek funkcií, ktoré obsahuje. Vaše zákonné práva na záruku zostávajú vyššie uvedeným
nedotknuté.

Používatelia v Spojenom kráľovstve: Nič v tejto čas� 21 neovplyvní zákonné záruky ohľadne uspokojivej kvality, vhodnos� na
daný účel alebo presnos� opisu.

Používatelia v Austrálii: Nič v čas� 21 neovplyvní vaše práva ohľadne spotrebiteľských záruk podľa zákona o hospodárskej
súťaži a spotrebiteľoch (Compe��on and Consumer Act) z roku 2010 (Cth). Naše výrobky a služby sa dodávajú so zárukami,
ktoré podľa austrálskeho spotrebiteľského zákona nemožno vylúčiť. Pri závažnom zlyhaní služby máte právo:

a. zrušiť s nami uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb; a

b. na vrátenie peňazí za jej nevyužitú časť alebo na kompenzáciu jej zníženej hodnoty.

Máte �ež právo zvoliť si vrátenie peňazí alebo výmenu pri závažnom zlyhaní tovaru. Ak zlyhanie tovaru alebo služby
nepredstavuje závažné zlyhanie, máte právo na nápravu zlyhania v primeranom čase. Ak k nej nedôjde, máte právo na



vrátenie peňazí za tovar alebo zrušenie zmluvy o poskytovaní služby a vrátenie peňazí za jej nevyužitú časť. Máte �ež právo na
kompenzáciu za akúkoľvek inú opodstatnene predpokladanú stratu alebo škodu spôsobenú zlyhaním tovaru alebo služby.

Používatelia v Alžírsku:  Nič v tejto čas� 21 neobmedzí ani nevylúči našu zodpovednosť:

a. poskytovať vám záruku za aplikáciu a služby v súlade s článkom 13 zákona č. 09-03 z 25. februára 2009 (v platnom
znení) týkajúceho sa ochrany spotrebiteľa a potláčania podvodov; alebo

b. za akékoľvek chyby aplikácie a služieb, ktoré sa vyskytnú do šies�ch mesiacov od dátumu, kedy vám boli aplikácia a
služby prvýkrát sprístupnené, v súlade s vyhláškou č. 13-327 zo dňa 26. septembra 2013, ktorou sa ustanovujú
podmienky implementácie záruky na tovar a služby. 

22. Dôležité informácie o obmedzeniach našej zodpovednos�

V PLNOM ROZSAHU PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SPOLOČNOSŤ ABBOTT, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI
ALEBO JEJ POSKYTOVATELIA TRETÍCH STRÁN NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA PEŇAŽNÉ ODŠKODNENIE,
VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK OSOBITNÉHO, VEDĽAJŠIEHO, NEPRIAMEHO, NÁSLEDNÉHO, EXEMPLÁRNEHO ALEBO
TRESTAJÚCEHO ODŠKODNENIA OKREM:

a. Používatelia v New Jersey: Nič v tejto zmluve nevylúči takéto odškodnenie vymáhateľné spotrebiteľom podľa právnych
predpisov v New Jersey, ak je to relevantné, ktoré môžu zahŕňať zákon štátu New Jersey o sankčných náhradách škôd
(New Jersey Puni�ve Damages Act), zákon štátu New Jersey o zodpovednos� za produkt (New Jersey Products Liability
Act), jednotný obchodný zákonník štátu New Jersey (New Jersey Uniform Commercial Code) a zákon štátu New Jersey
o spotrebiteľských podvodoch (New Jersey Consumer Fraud Act).

b. Používatelia v Nemecku: Spoločnosť Abbo� nesie zodpovednosť za každé zavinené porušenie zásadných zmluvných
záväzkov (základné povinnos�). Základné povinnos� sú zmluvné záväzky, ktoré je nutné splniť na riadne plnenie tejto
zmluvy a na ktoré sa spravidla môžete regulárne spoľahnúť. V opačnom prípade bude zodpovednosť spoločnos�
Abbo� obmedzená na hrubú nedbanlivosť a úmyselné zavinenie. V prípade akejkoľvek zodpovednos� zo strany
spoločnos� Abbo� v dôsledku porušenia základných povinnos� z miernej nedbanlivos� alebo v dôsledku mierneho
pochybenia na strane poverených zástupcov pri plnení, bude zodpovednosť spoločnos� Abbo� obmedzená na typicky
predvídateľné odškodnenie. Nebude to mať vplyv na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť a zvlášť zodpovednosť
spoločnos� Abbo� v súvislos� so stratami na životoch, telesnými zraneniami alebo chorobami, ani na zodpovednosť
v súvislos� s nemeckým zákonom o zodpovednos� za produkt. Okrem tejto podčas� vzťahujúcej sa na používateľov v
Nemecku sa časť 22 na používateľov so sídlom v Nemecku nevzťahuje.

c. Používatelia v Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku: Nič v tejto zmluve nevylúči našu zodpovednosť za smrť ani osobné
zranenie, ktoré vyplývajú z našej nedbanlivos� alebo úmyselného uvedenia nepravdivých údajov v súvislos� s
aplikáciou.

d. Používatelia v Austrálii: Nič v čas�ach 21 a 22 neovplyvní vaše práva ohľadne spotrebiteľských záruk podľa zákona o
hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch (Compe��on and Consumer Act) z roku 2010 (Cth). Bez ohľadu na akékoľvek iné
ustanovenie týchto zmluvných podmienok, ak zákon o hospodárskej súťaži a spotrebiteľoch (Compe��on and
Consumer Act) z roku 2010 (Cth) alebo akýkoľvek iný právny predpis konštatuje, že s dodaným tovarom alebo službami
je spojená záruka a našu zodpovednosť za porušenie tejto záruky nie je možné vylúčiť, ale môže byť obmedzená, naša
zodpovednosť za takéto porušenie je v prípade dodávky tovaru obmedzená na výmenu tovaru alebo dodanie
ekvivalentného tovaru alebo opravu tovaru, alebo v prípade dodávky služieb na opätovné dodanie služieb alebo
náhradu nákladov na opätovné dodanie služieb.

e. Používatelia v Alžírsku: Nič v tejto zmluve nevylučuje našu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku deliktu
(vrátane nedbalos�), ani za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nášho podvodu alebo hrubej nedbanlivos�. S výnimkou
prípadov nášho podvodu alebo hrubej nedbanlivos� budeme niesť zodpovednosť iba za straty, ktoré boli
predvídateľné v čase uzavre�a zmluvy.

PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIE SA VZŤAHUJE NA AKÉKOĽVEK ODŠKODNENIE ZA UŠLÝ ZISK, STRATU ÚDAJOV ALEBO INÉHO
NEHMOTNÉHO MAJETKU, ZA STRATU BEZPEČNOSTI ÚDAJOV PRENÁŠANÝCH PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE (VRÁTANE
NEOPRÁVNENÉHO ZACHYTENIA TAKÝCHTO ÚDAJOV TRETÍMI STRANAMI), ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA OSOBNÉ
PORANENIE, ZA STRATU OSOBNÝCH ÚDAJOV SPÔSOBENÚ POUŽITÍM APLIKÁCIE ALEBO V SÚVISLOSTI S POUŽITÍM ALEBO
NEMOŽNOSŤOU POUŽITIA APLIKÁCIE ALEBO SOFTVÉRU TRETEJ STRANY A/ALEBO HARDVÉRU TRETEJ STRANY, KTORÝ SA
POUŽÍVA ALEBO SA MÔŽE POUŽÍVAŤ SPOLU S APLIKÁCIOU, ZA STRATU SPÔSOBENÚ VÍRUSMI ALEBO INÝM TECHNOLOGICKY
ŠKODLIVÝM MATERIÁLOM, KTORÝ MÔŽE INFIKOVAŤ VAŠE ZARIADENIE V DÔSLEDKU STIAHNUTIA TEJTO APLIKÁCIE ALEBO
AKEJKOĽVEK MOBILNEJ APLIKÁCIE/MATERIÁLU/WEBOVEJ LOKALITY S ŇOU SPOJENEJ ALEBO INAK V SÚVISLOSTI S
AKÝMKOĽVEK USTANOVENÍM TEJTO ZMLUVY, A TO AJ KEĎ BOLI SPOLOČNOSŤ ABBOTT, JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ALEBO



POSKYTOVATELIA TRETÍCH STRÁN UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÉHOTO ODŠKODNENIA A AJ KEĎ NÁPRAVNÉ OPATRENIE
NESPLNÍ SVOJ ZÁKLADNÝ ÚČEL.

PREDCHÁDZAJÚCE OBMEDZENIA SA BUDÚ UPLATŇOVAŤ BEZ OHĽADU NA TO, ČI TAKÉTO ODŠKODNENIE VYPLÝVA ZO ZMLUVY,
DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTNÉHO), OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ TEÓRIE.

S výnimkou údajov, ktoré zdieľate so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivos� prostredníctvom tejto aplikácie, pla�, že
keď sa rozhodnete zdieľať vaše osobné údaje, vrátane údajov týkajúcich sa zdravotného stavu, z aplikácie s tre�mi stranami,
vrátane aplikácií tre�ch strán, potvrdzujete a súhlasíte, že v plnom rozsahu povolenom zákonom nie sú spoločnosť Abbo� ani
jej obchodní partneri zodpovední za vaše rozhodnu�e zdieľať a/alebo sprístupniť vaše osobné údaje, vrátane údajov
týkajúcich sa zdravotného stavu, a týmto spoločnosť Abbo� a jej obchodných partnerov zbavujete akejkoľvek zodpovednos�,
ktorá môže vzniknúť na základe zhromažďovania alebo iného spracúvania vašich osobných údajov týmito tre�mi stranami.

BEZ OBMEDZENIA PLATNOSTI VYŠŠIE UVEDENÉHO A BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK STRATY, KTORÉ VÁM MÔŽU VZNIKNÚŤ, A V
MAXIMÁLNOM ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJE PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY PORIADOK, PLATÍ, ŽE VŠETKA ZODPOVEDNOSŤ
SPOLOČNOSTI ABBOTT, JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ A JEJ DODÁVATEĽOV PODĽA AKÉHOKOĽVEK USTANOVENIA TEJTO
ZMLUVY ALEBO INAK V SÚVISLOSTI S TOUTO ZMLUVOU A VAŠE VÝHRADNÉ NÁPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE VŠETKY VYŠŠIE
UVEDENÉ PRÍPADY BUDÚ OBMEDZENÉ BUĎ NA:

a. VYRIEŠENIE, OPRAVU ALEBO INÚ NÁPRAVU CHÝB V APLIKÁCII, AJ KEĎ BOLA TAKÁTO STRATA PREDVÍDATEĽNÁ ALEBO
PREDPOKLADANÁ JEDNOTLIVÝMI STRANAMI, ALEBO

b. KDE JE TO RELEVANTNÉ, SUMU, KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA APLIKÁCIU, ALEBO 10,00 USD, PODĽA TOHO,
KTORÁ SUMA JE VYŠŠIA.

Niektoré iné krajiny/štáty/oblas�/jurisdikcie môžu zakázať alebo obmedziť vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednos�,
niektorých predpokladaných záruk alebo vedľajšieho či následného odškodnenia, takže výhradne pokiaľ sa takýto zákon
vzťahuje na vás, sa niektoré alebo všetky uvedené odmietnu�a, obmedzenia alebo vylúčenia nemusia vzťahovať na vás a
podľa príslušných právnych predpisov môžete mať niektoré ďalšie práva.

23. Odškodnenie

V plnom rozsahu povolenom podľa príslušných právnych predpisov súhlasíte odškodniť, brániť a zbaviť zodpovednos�
spoločnosť Abbo�, jej pridružené spoločnos� a ich príslušných vedúcich pracovníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov,
nástupcov, nadobúdateľov a poskytovateľov licencií voči akýmkoľvek a všetkým nárokom, odškodneniam, požiadavkám,
zodpovednos�, rozsudkom, rozhodnu�am, stratám, nákladom a výdavkom (vrátane poplatkov právnym zástupcom a znalcom)
uplatňovaným treťou stranou v dôsledku alebo spôsobeným v dôsledku alebo týkajúcim sa (i) vášho použi�a aplikácie alebo
činnos� s ňou spojených; a (ii) akéhokoľvek porušenia alebo domnelého porušenia tejto zmluvy alebo právnych predpisov,
nariadení alebo práv tre�ch strán, vrátane porušenia práv duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany vami alebo inými
členmi vašej domácnos� alebo organizácie alebo inak v súvislos� s vaším alebo ich použi�m aplikácie, vrátane
nedbanlivostného správania, opomenu�a a úmyselného zneuži�a. Používatelia v Nemecku:  Vaše právo dokázať, že nedošlo k
žiadnemu poškodeniu, zostáva vyššie uvedeným nedotknuté. 

24. Kontrola vývozu

Na aplikáciu sa vzťahujú obmedzenia kontroly vývozu USA, vrátane embárg alebo iných federálnych pravidiel a nariadení USA
obmedzujúcich export. Vedome vám aplikáciu nesprístupníme, ak ste (a potvrdíte, že nie ste) (a) obyvateľom, rezidentom
alebo štátnym príslušníkom akejkoľvek krajiny, na ktorú sa vzťahujú embargo alebo obchodné sankcie vlády USA (ďalšie
informácie o sankciách USA nájdete na webovej lokalite h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx); alebo (b) na zoznamoch vlády USA uvádzajúcich zakázaných koncových
používateľov (napríklad vrátane zoznamu „Osobitne označení štátni príslušníci“ (Specially Designated Na�onals), ktorý je k
dispozícií na webovej lokalite h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Oznámenia

Oznámenia na základe tejto zmluvy alebo v súvislos� s ňou musia byť v písomnej podobe a doručené prostredníctvom
predplatenej poštovej služby na adresu nášho právneho oddelenia: Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul,
Minnesota 55117, USA. Ak vás budeme musieť kontaktovať alebo vám doručiť oznámenie v písomnej podobe, urobíme tak e-
mailom (ak nám ho predtým poskytnete) alebo predplatenou poštovou službou na adresu uvedenú v žiados� o aplikáciu.

26. Pôsobenie vedľajšej moci



Nebudeme niesť zodpovednosť ani nebudeme zodpovední za neplnenie alebo oneskorenie plnenia našich záväzkov podľa
tejto zmluvy spôsobené akýmkoľvek činom alebo udalosťou mimo našej primeranej kontroly vrátane zlyhania verejných alebo
súkromných telekomunikačných sie� („vedľajšia moc“). Ak sa vyskytne pôsobenie vedľajšej moci a ovplyvní výkon plnenia
našich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy: (i) naše záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy budú pozastavené a čas na plnenie
našich záväzkov sa predĺži po dobu trvania vedľajšej moci, a (ii) vyvinieme primerané úsilie na vyhľadanie riešenia, s ktorým by
sa plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy mohlo vykonať bez ohľadu na pôsobenie vedľajšej moci.

27. Prevod práv

Môžeme bez vášho predchádzajúceho písomného súhlasu priradiť, previesť, obnoviť, delegovať alebo zadať všetky naše práva
a povinnos� vyplývajúce z tejto zmluvy inej organizácii, ale nebude to mať vplyv na vaše práva a naše povinnos� vyplývajúce
z tejto zmluvy. Svoje práva alebo povinnos� vyplývajúce z tejto zmluvy môžete previesť na inú osobu len s naším písomným
súhlasom.

28. Zrieknu�e sa práv

Ak nebudeme môcť trvať na tom, aby ste splnili niektoré zo svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo ak si
nebudeme voči vám uplatňovať svoje práva, alebo ak sa v tom oneskoríme, nebude to znamenať, že sme sa vzdali svojich práv
voči vám, a nebude to znamenať, že nemusíte konať v súlade s príslušnými záväzkami. Ak sa zriekneme práva vyžadovať od vás
plnenie zmluvy, urobíme tak iba písomne, a nebude to znamenať, že sa automa�cky zriekame práva vyžadovať od vás
akékoľvek ďalšie plnenie v omeškaní.

29. Oddeliteľnosť

Každá z podmienok tejto zmluvy pôsobí samostatne. Ak niektorý súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektoré z nich sú
neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, ostatné podmienky zostanú v plnej platnos� a účinnos�.

30. Rozhodné právo

Podmienky tejto zmluvy sa riadia a vykladajú sa podľa právnych predpisov štátu Illinois, USA, bez ohľadu na jeho voľbu
ustanovení právnych predpisov.  V prípade akejkoľvek nezhody medzi zahraničnými právnymi predpismi, pravidlami a
nariadeniami a príslušnými právnymi predpismi, pravidlami a nariadeniami USA budú v najúplnejšom možnom rozsahu
určujúce právne predpisy, pravidlá a nariadenia USA.  Bez ohľadu na vyššie uvedené, v prípade takéhoto porušenia alebo
hrozby porušenia vašich záväzkov týkajúcich sa dôvernos� alebo duševného vlastníctva budeme mať právo na spravodlivú
náhradu, vrátane obmedzujúceho príkazu, súdneho zákazu, špecifického plnenia alebo inej náhrady, ktoré môže mať k
dispozícii súd v príslušnej jurisdikcii.  Súhlasíte, že táto zmluva bude plne vykonateľná v štáte Illinois a že jurisdikcia a miesto
konania zodpovedajú štátnym a federálnym súdom so sídlom v štáte Illinois, USA, v súvislos� s akýmikoľvek súdnymi
konaniami vyplývajúcimi z tejto zmluvy alebo vzťahu medzi stranami tejto zmluvy.  Strany týmto súhlasia, že táto zmluva sa
neriadi Dohovorom Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

Používatelia v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku: Okrem tejto čas� vzťahujúcej sa na používateľov v EHP, Spojenom
kráľovstve a Švajčiarsku sa časť 30 tejto zmluvy nebude na používateľov v EHP, Spojenom kráľovstve a Švajčiarsku vzťahovať s
výnimkou toho, že táto zmluva sa neriadi Dohovorom Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovaru. Na takýchto používateľov sa bude vzťahovať rozhodné právo krajiny vášho trvalého pobytu.

Používatelia v EHP: Alterna�vne riešenie sporov je proces, pri ktorom nezávislý orgán posudzuje skutočnos� sporu a hľadá
jeho riešenie bez nutnos� obrá�ť sa na súd. Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým sme sťažnosť vyriešili, môžete sa obrá�ť
na online pla�ormu Európskej komisie pre riešenie sporov.

Používatelia v Austrálii: Nič v čas� 30 nevylučuje ani nemá vylučovať uplatnenie zákona o hospodárskej súťaži a
spotrebiteľoch (Compe��on and Consumer Act) z roku 2010 (Cth), kdekoľvek je relevantný.

Používatelia v Alžírsku:  Sídlime v štáte Illinois.  Zákon, ktorým sa riadi táto zmluva, je teda založený na našom spojení s touto
jurisdikciou.  Aj keď táto zmluva podlieha jurisdikcii a pôsobnos� štátnych a federálnych súdov v štáte Illinois, nič v tejto
zmluve nebude mať vplyv na schopnosť strany začať alebo brániť konanie pred akýmkoľvek iným príslušným súdom. 

31. Úplnosť zmluvy

Táto zmluva predstavuje úplnú zmluvnú dohodu medzi vami a nami, ktorá nahrádza a ruší všetky predchádzajúce alebo
súčasné komunikácie, zmluvy, prísľuby, uistenia, záruky, vyhlásenia, návrhy a dohody medzi nami v písomnej alebo ústnej
podobe, ktoré sa vzťahujú na jej predmet. Vy aj my súhlasíme, že nepoužijeme žiadny opravný prostriedok vo vzťahu



k žiadnemu výroku, vyhláseniu, uisteniu ani záruke (či už bez zavinenia, alebo z nedbanlivos�), ktorý nie je stanovený v tejto
zmluve. Každá strana súhlasí s tým, že si nebude nárokovať náhradu škody za dezinterpretovanie zmluvy bez zavinenia alebo
nepravdivý výklad akéhokoľvek výroku v tejto zmluve.  V prípade nezhody medzi anglickou a inou ako anglickou verziou tejto
zmluvy bude určujúca anglická verzia.  Čas� 5, 15, 19, 21, 22, 23 a 30 až 34 sa budú uplatňovať aj po ukončení tejto zmluvy.

32. Podmienky týkajúce sa spoločnos� Apple, ak používate verziu aplikácie pre systém iOS

Okrem ďalších podmienok tejto zmluvy a bez ohľadu na akékoľvek pro�chodné ustanovenia v tejto zmluve sa toto dodatočné
ustanovenie vťahuje na vaše použi�e aplikácie kompa�bilnej s operačným systémom iOS spoločnos� Apple Inc. („Apple“).
Spoločnosť Apple nie je stranou tejto dohody a nevlastní túto aplikáciu, ani za ňu nie je zodpovedná. Spoločnosť Apple
neposkytuje žiadnu záruku pre aplikáciu okrem (ak je to relevantné) vrátenia kúpnej ceny za ňu. Spoločnosť Apple nie je
zodpovedná za údržbu alebo inú podporu služieb určených pre aplikáciu a nebude zodpovedná za žiadne nároky, straty,
zodpovednos�, škody, náklady alebo výdavky vzťahujúce sa k aplikácii, vrátane akýchkoľvek nárokov tre�ch strán týkajúcich sa
zodpovednos� za produkt, tvrdení, že aplikácia nevyhovuje akýmkoľvek platným právnym alebo regulačným požiadavkám,
nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov na ochranu spotrebiteľov alebo podobných predpisov a nárokov v súvislos� s
porušením práv duševného vlastníctva. Akékoľvek otázky alebo sťažnos� týkajúce sa použi�a aplikácie, vrátane tých, ktoré
súvisia právami duševného vlastníctva, musia byť smerované na spoločnosť Abbo� v súlade s časťou Oznámenia tejto zmluvy.
Licencia, ktorá sa vám tu udeľuje, je obmedzená na neprenositeľnú licenciu na použi�e aplikácie na výrobku značky Apple s
operačným systémom iOS spoločnos� Apple, ktorý vlastníte a máte pod kontrolou vy, alebo ak to inak povoľujú pravidlá
použi�a uvedené podmienkach poskytovania služieb obchodu App Store spoločnos� Apple. Musíte splniť podmienky
akejkoľvek zmluvy tretej strany, ktorá sa na vás vzťahuje pri používaní aplikácie, napríklad zmluvy o poskytovaní bezdrôtových
dátových služieb. Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnos� sú beneficientmi tejto zmluvy z tretej strany a po vašom prija�
tejto zmluvy budú mať právo (a toto právo sa bude považovať za prijaté z ich strany) na uplatňovanie tejto zmluvy voči vám
ako beneficien� z tretej strany; bez ohľadu na vyššie uvedené právo spoločnos� Abbo� uzatvoriť, odvolať alebo ukončiť
akúkoľvek obmenu, zrieknu�e sa práv alebo vyrovnanie vyplývajúce z tejto zmluvy nepodlieha súhlasu žiadnej tretej strany.

33. Ďalšie právne podmienky

a. Táto zmluva nevytvára (ani sa tak nemá interpretovať) žiadny partnerský vzťah, spoločný podnik, vzťah zamestnávateľa
a zamestnanca, sprostredkovateľský vzťah alebo vzťah poskytovateľa franšízy a franšízanta medzi vami a spoločnosťou
Abbo�.

b. Ak sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy preukáže ako nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu
nevymáhateľné, bude sa toto ustanovenie považovať za oddeliteľné od tejto zmluvy a nebude ovplyvňovať platnosť a
vymáhateľnosť akýchkoľvek zvyšných ustanovení.

c. Bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť, previesť ani sublicencovať žiadne z
vašich práv alebo povinnos� ani všetky vaše práva alebo povinnos� vyplývajúce z tejto zmluvy.

d. My môžeme bez obmedzenia postúpiť, previesť ani sublicencovať ktorékoľvek alebo všetky naše práva alebo
povinnos� vyplývajúce z tejto zmluvy.

e. Žiadne odpustenie porušenia alebo nedodržania vyplývajúceho z tejto zmluvy urobené ktoroukoľvek stranou sa
nebude považovať za odpustenie akéhokoľvek predchádzajúceho alebo následného porušenia alebo nedodržania.

f. Kde je to relevantné a ak nie je uvedené inak, všetky podmienky definované v jednotnom čísle majú rovnaký význam,
keď sa použijú v množnom čísle. Akékoľvek použi�e výrazu „vrátane“ alebo jeho obmien v tejto zmluve sa má
interpretovať tak, ako keby nasledovala fráza „okrem iného“.

g. Oznámenia určené vám (vrátane oznámení o zmenách tejto zmluvy) môžu byť uskutočnené odoslaním do aplikácie
alebo e-mailom (v oboch prípadoch vrátane použi�a odkazu) alebo obyčajnou poštou. Vytlačená verzia tejto zmluvy a
akéhokoľvek oznámenia poskytnutého elektronickou formou bude bez obmedzenia prípustná v rámci súdneho alebo
správneho konania založeného na tejto zmluve alebo sa jej týkajúceho v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok
ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a udržiavané v tlačenej forme.

h. Spoločnosť Abbo� nebude zodpovedná za akékoľvek neplnenie záväzkov spôsobené akoukoľvek príčinou mimo jej
kontroly.

Ak je akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy určené súdom príslušnej jurisdikcie ako v rozpore so zákonom, toto ustanovenie
bude zmenené a interpretované tak, aby sa čo najlepšie dosiahli ciele pôvodného ustanovenia v plnom rozsahu povolenom
podľa príslušných právnych predpisov, a zvyšné ustanovenia tejto zmluvy zostanú v plnej platnos� a účinnos�.

34. Kliknu�e na tlačidlo „Prijať“



POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO ZMLUVU A POROZUMELI STE VŠETKÝM JEJ PODMIENKAM A SÚHLASÍTE S TÝM,
ŽE SA TÝMTO PRE VÁS STANE ZÁVÄZNÁ.

KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „PRIJAŤ“ ALEBO POUŽITÍM APLIKÁCIE ALEBO INÝM VSTUPOM DO NEJ:

SA ZARUČUJETE, ŽE STE DOSIAHLI ZÁKONNÝ VEK NA UZATVORENIE TEJTO ZMLUVY;

VYJADRUJETE, ŽE TENTO ÚKON MÁ SLÚŽIŤ AKO VÁŠ PODPIS TEJTO ZMLUVY A BUDE MAŤ ROVNAKÚ VÁHU A
ÚČINOK AKO POUŽITIE VLASTNORUČNÉHO PODPISU;

SA ZARUČUJETE, ŽE AK APLIKÁCIU INŠTALUJETE, POUŽÍVATE ALEBO DO NEJ INAK VSTUPUJETE V MENE INEJ OSOBY,
MÁTE SKUTOČNÉ OPRÁVNENIE TÚTO OSOBU TOUTO ZMLUVOU ZÁKONNE ZAVIAZAŤ.

AK STE OSOBOU, KTORÁ APLIKÁCIU INŠTALUJE, POUŽÍVA ALEBO DO NEJ INAK VSTUPUJE V MENE ALEBO V
PROSPECH ORGANIZÁCIE, POTOM S TOUTO ZMLUVOU SÚHLASÍTE VO VLASTNOM MENE AJ V MENE TAKEJTO
ORGANIZÁCIE A VYHLASUJETE A ZARUČUJETE SA, ŽE MÁTE ZÁKONNÉ OPRÁVNENIE TAKÚTO ORGANIZÁCIU TOUTO
ZMLUVOU ZAVIAZAŤ.

AK NEPRIJÍMATE VŠETKY PODMIENKY TEJTO ZMLUVY, NEKLIKAJTE NA TLAČIDLO ACCEPT (PRIJAŤ) A APLIKÁCIU NEPOUŽÍVAJTE.

™ je označením ochrannej známky skupiny spoločnos� Abbo�.

‡ je označením ochrannej známky tretej strany, ktorá je vlastníctvom jej príslušného vlastníka.

© 2021 Abbo�.  Všetky práva vyhradené

Koniec zmluvy.



[1]
 Bluetooth je registrovaná ochranná známka spoločnos� Bluetooth SIG, Inc.


