
Aplikacija myMerlin™
POVZETEK OBVESTILA O ZASEBNOSTI ZA UPORABNIKE MOBILNE APLIKACIJE IN SOGLASJA

Datum različice:  April 2021
 

Družba Abbo� zagotavlja aplikacijo myMerlin™ (»aplikacija«), ki prenaša podatke v sistem za oskrbo bolnikov Merlin.net™
(»Merlin.net«) (s skupnim poimenovanjem »storitve«), tako da lahko zdravnik ali zdravstvena ustanova na daljavo nadzira
srčni monitor in vam zagotavlja zdravljenje.  Sistem Merlin.net zagotavlja Pacese�er, Inc. (podjetje skupine Abbo�).

Zavezani smo varovanju vaših osebnih podatkov. To obves�lo o zasebnos� in soglasje (»obves�lo o zasebnos�«) opisuje, kako
ravnamo z vašimi osebnimi podatki v okviru storitev in kako zagotavljamo varstvo vaših osebnih podatkov.  Zavedamo se, da
obves�lo o zasebnos� vsebuje veliko informacij.  Želimo vam predstavi� preprost in pregleden povzetek o tem, kako ravnamo
z vašimi osebnimi podatki ter kako jih šči�mo, hranimo, shranjujemo in razkrivamo. Če želite več informacij, glejte razdelka +O
storitvah in +Varnost osebnih podatkov v nadaljevanju.
 
TA POVZETEK NI IZČRPEN. ČE ŽELITE V CELOTI RAZUMETI, KAKO OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE, MORATE PREBRATI
TUDI USTREZNE RAZDELKE OBVESTILA O ZASEBNOSTI, KI JE NA VOLJO V NADALJEVANJU.

Osebne podatke, ki vključujejo vaš datum rojstva in serijsko številko pripomočka, uporabljamo pri vaši nastavitvi aplikacije za
uporabo.  Vaš e-poštni naslov ali telefonsko številko uporabljamo za namene preverjanja pristnos� med seznanjanjem srčnega
monitorja.  Ta aplikacija nam pošilja podatke iz vašega pripomočka in če stopite v s�k z našo službo za podporo uporabnikom,
bomo o vaši prošnji za tehnično podporo shranili ločen zapis.  Uporabljamo tudi vaše osebne podatke, ki jih izvajalec
zdravstvenega varstva vnese v sistem Merlin.net.  Če želite več informacij, glejte razdelka +Zbiranje in obdelava vaših osebnih
podatkov in +Določbe za posamezne države v nadaljevanju.

Osebne podatke uporabljamo za naslednje namene: (1) zagotavljanje storitev; (2) izpolnjevanje pravnih obveznos�, vključno s
�s�mi, ki se nanašajo na varnost, kakovost in izboljšave medicinskih pripomočkov; ter (3) izvajanje raziskav z uporabo osebnih
podatkov, ki so deiden�ficirani, psevdonimizirani, združeni in/ali anonimizirani, tako da vas iz njih ni mogoče prepozna� po
imenu.  Raziskave izvajamo za ugotavljanje, kako se uporabljajo naši izdelki in storitve, za merjenje njihove učinkovitos� in v
povezavi s študijami dokazov iz prakse.  Če želite več informacij, glejte razdelke +Uporaba vaših osebnih podatkov s strani
družbe Abbo�, +Medicinski pripomočki in druge zakonske zahteve, +Raziskave in +Hramba osebnih podatkov v
nadaljevanju.
 
Subjekte, s katerimi delimo vaše osebne podatke, strogo omejujemo in zagotavljamo, da podatkov nikoli ne bomo prodali
tretjim osebam za svojo komercialno korist.  Vendar pa osebne podatke delimo s svojimi povezanimi podjetji, s katerimi
sodelujemo pri podpiranju storitev in zagotavljanju tehnične pomoči za storitve, za namene skladnos� z zakonskimi zahtevami,
pri izvajanju raziskav ali odpravljanju težav/diagnos�ki in širši analizi za odkrivanje sistemskih težav. Če želite več informacij,
glejte razdelka +Naše razkrivanje osebnih podatkov in +Dostop družbe Abbo� do osebnih podatkov pri zagotavljanju
storitev vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva v nadaljevanju.

Če imate na podlagi svoje lokacije določene pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki, se bomo na takšne zahteve odzvali.  Če
želite več informacij, glejte razdelek +Kako lahko posamezni uporabniki dostopajo do svojih osebnih podatkov in jih
popravijo ter vaše pravice spodaj.
 
Osebne podatke v zvezi s storitvami hranimo v strežnikih v Združenih državah Amerike. Če želite več informacij, glejte razdelka
+Shranjevanje podatkov in +Čezmejni prenosi osebnih podatkov v nadaljevanju. Priporočamo, da preberete tudi razdelek
+DOLOČBE ZA POSAMEZNE DRŽAVE, saj morda obstajajo dodatne določbe, ki veljajo glede na vašo državo stalnega
prebivališča.
 
Z morebitnimi vprašanji glede storitev se najprej obrnite na svojo zdravstveno ustanovo.  Vaša zdravstvena ustanova je
»upravljavec« vaših osebnih podatkov za namene zagotavljanja vaše zdravstvene oskrbe.  Mi smo »obdelovalec« vaših
osebnih podatkov v njihovem imenu ter vam in vaši zdravstveni ustanovi zagotavljamo storitve.  Z morebitnimi vprašanji in
pripombami v zvezi z zasebnostjo se lahko obrnete na nas po e-poš� na privacy@abbo�.com. Če živite v državi Evropskega
gospodarskega prostora, se lahko obrnete na našega pooblaščenca za varstvo podatkov v Evropi ali pa na lokalni organi,
pristojen za varstvo podatkov. Kontaktne podatke našega pooblaščenca za varstvo podatkov v Evropi in druge kontaktne
podatke lahko dobite na e-naslovu www.EU-DPO.abbo�.com. Če želite več informacij, glejte razdelek +Stopite v s�k z nami v
nadaljevanju.
 



Če bomo to obves�lo o zasebnos� posodobili z vsebinskimi spremembami, vas bomo o tem obves�li po e-poš� ali prek
aplikacije, ko jo boste naslednjič uporabili.  Če želite več informacij, glejte razdelek +Spremembe tega obves�la o zasebnos� v
nadaljevanju.

myMerlin™
OBVESTILO O ZASEBNOSTI ZA UPORABNIKE MOBILNE APLIKACIJE IN SOGLASJE

Datum različice:  April 2021
 

Sistem za zagotavljanje oskrbe bolnikov Merlin.net™ (»Merlin.net«) zagotavlja Pacese�er, Inc. (podjetje skupine Abbo�). 
Družba Abbo� zagotavlja mobilno aplikacijo myMerlin™ (»aplikacija«) (skupaj sta sistem Merlin.net in aplikacija imenovana
»storitve«).  V celotnem besedilu tega obves�la o zasebnos� se navedbe »Abbo�«, »mi«, »nas« in »naše« nanašajo na
skupino podje�j Abbo� s sedežem na naslovu Abbo� Park, Illinois, Združene države Amerike.

Zavedamo se pomembnos� varstva podatkov in zasebnos� ter smo zavezani varovanju osebnih podatkov, vključno s podatki,
povezanimi z zdravjem. To obves�lo o zasebnos� opisuje, kako družba Abbo� zbira in uporablja vaše osebne podatke, kadar
uporabljate storitve.

Preden se registrirate za uporabo aplikacije, natančno preberite to obves�lo o zasebnos�, saj se nanaša na obdelavo, prenos
in shranjevanje vaših osebnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, v oblaku s strani družbe Abbo� in
nekaterih povezanih podje�j, kot je opisano spodaj. Nanaša se tudi na to, kako vaše osebne podatke obdelujejo naša
povezana podjetja in obdelovalci podatkov, če je to potrebno za razrešitev težave v okviru storitev za stranke, povezanih s
storitvami.

To obves�lo o zasebnos� ne velja za podatke, ki jih obdelujejo ali zbirajo druga povezana ali podrejena podjetja družbe
Abbo�, ali ki se obdelujejo ali zbirajo na druge načine, na primer prek drugih spletnih mest družbe Abbo�, drugih klicnih
centrov družbe Abbo�  Za osebne podatke, ki se obdelujejo ali zbirajo na te načine, lahko veljajo drugi pravilniki o zasebnos�,
na primer pravilnik o zasebnos�, ki velja za zdravnikovo uporabo sistema Merlin.net.
 
Z registracijo in uporabo te aplikacije sprejemate to obves�lo o zasebnos� in:

potrjujete, da ste polnoletni, torej vam je dovoljeno spreje� to obves�lo o zasebnos�; in
se strinjate bodisi v svojem imenu bodisi v imenu drugega posameznika, za katerega ste dejansko zakonito pooblaščeni
za sprejetje tega obves�la o zasebnos�.

S SPREJETJEM TEGA OBVESTILA O ZASEBNOSTI IN SOGLASJA OZIROMA STRINJANJEM IZRECNO POTRJUJETE, DA ZA VAŠO
UPORABO TE APLIKACIJE IN STORITEV TER OBDELAVO IN PRENOS VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, VKLJUČNO Z
ZDRAVSTVENIMI PODATKI, VELJAJO POGOJI, KI SO OPISANI V TEM OBVESTILU O ZASEBNOSTI.
 
ČE TO ZAHTEVA ZAKON VAŠE DRŽAVE STALNEGA PREBIVALIŠČA, VAŠ KLIK MOŽNOSTI »SPREJMI« ALI »STRINJAM SE«
POMENI, DA DAJETE IZRECNO SOGLASJE ZA OBDELAVO SVOJIH OSEBNIH PODATKOV, VKLJUČNO Z ZDRAVSTVENIMI
PODATKI, IN ZA PRENOS VAŠIH OSEBNIH PODATKOV V STREŽNIKE DRUŽBE ABBOTT V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE.
 
VAŠE SOGLASJE JE POPOLNOMA PROSTOVOLJNO IN POTRJUJETE, DA DRUŽBI ABBOTT NISTE DOLŽNI POSREDOVATI
OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI KAKRŠNE KOLI ZAKONSKE OBVEZNOSTI.
 
+O nas

Družba Abbo� je proizvajalec aplikacije ter vstavnih srčnih monitorjev (»ICM«) Confirm Rx™ in Jot Dx™ ICM.



Ponudnik sistema Merlin.net je Pacese�er, Inc. (podružnica družbe St. Jude Medical, LLC, in podružnica v stoodstotni las�
družbe Abbo� Laboratories), 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Združene države Amerike.

Izvajalec zdravstvenega varstva je upravljavec vaših osebnih podatkov za namene zagotavljanja vaše zdravstvene oskrbe.
Izvajalec zdravstvenega varstva je odgovoren za način obdelave vaših podatkov in zagotavljanje, da so podatki, ki se
posredujejo prek storitev, skladni z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov in zasebnos�. Navedba »upravljavca podatkov«
temelji na opredelitvi v zakonih o varstvu podatkov EGP, Združenega kraljestva in Švice in, če je ustrezno, ima enakovreden
pomen kot podobni izrazi v zakonih o varstvu podatkov in zasebnos� v državi, v kateri prebivate.

Družba Abbo� je upravljavec osebnih podatkov, kadar osebne podatke uporabljamo za naslednje namene: (1) zagotavljanje
storitev; (2) izpolnjevanje pravnih obveznos�, vključno s �s�mi, ki se nanašajo na varnost, kakovost in izboljšave medicinskih
pripomočkov; ter (3) izvajanje raziskav v zvezi s storitvami. Za podrobnejše informacije glejte razdelek +Uporaba vaših
osebnih podatkov s strani družbe Abbo�.

+O storitvah

Merlin.net je sistem oskrbe na daljavo v oblaku, v katerega se shranjujejo podatki, ki se prek storitev prenašajo iz vašega
pripomočka ICM.

Storitve omogočajo hiter, samodejni prenos podatkov iz vašega pripomočka, prek aplikacije in v zasebno in zaščiteno
podatkovno zbirko družbe Abbo�. Prek sistema Merlin.net lahko izvajalec zdravstvenega varstva spremlja, kdaj začne vaše
srce utripa� drugače.  Aplikacija podatke o vašem srcu pošilja zdravstveni ustanovi na podlagi nastavitev, ki jih določi izvajalec
zdravstvenega varstva.  Z uporabo storitev lahko vaš izvajalec zdravstvenega varstva spremlja utripanje vašega srca in prilagaja
zdravljenje, tako da vam ni treba tako pogosto osebno obiskova� zdravstvene ustanove.

Vaša mobilna naprava mora bi� ves čas povezana z internetom prek brezžičnega omrežja Wi-Fi ali mobilnih podatkov, vi pa
morate uporablja� aplikacijo, da lahko izvajalec zdravstvenega varstva na daljavo spremlja podatke o vašem srcu.  Preden
lahko začnete uporablja� aplikacijo, vas mora izvajalec zdravstvenega varstva registrira� v sistemu Merlin.net.  Ko v aplikacijo
vnesete svoj datum rojstva in serijsko številko svojega pripomočka ICM, boste morda morali pridobi� ak�vacijsko kodo, za
katero lahko izberete, da vam jo pošljemo.  Ko ak�vacijsko kodo vnesete v aplikacijo, morate poskrbe�, da bo brezžična
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 ostala »VKLOPLJENA«, da boste lahko pripomoček ICM seznanili z aplikacijo.  »Obves�la« pus�te
vklopljena, da boste lahko prejemali posodobitve stanja in opomnike. Ko je postopek nastavitve končan, vas aplikacija o tem
obves�.

Aplikacija se bo v rednih intervalih povezovala z vašim pripomočkom ICM in prenašala podatke o delovanju pripomočka ICM. 
Aplikacija bo vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva posredovala tudi informacije o vašem srčnem ritmu, ki bo tako prejemal
posodobitve in opozorila, poleg tega pa bo lahko vaš srčni ritem spremljal prek sistema Merlin.net.  

+Zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov

Med uporabo aplikacije se obdelujejo naslednje kategorije vaših osebnih podatkov:

serijska številka pripomočka ICM in datum rojstva;

vaš e-poštni naslov in/ali telefonska številka, da vam lahko pošljemo kodo za ak�vacijo;

iz vašega pripomočka ICM v sistem Merlin.net bodo posredovani tudi podatki o dnevu, mesecu in uri;

informacije o imenu in številki modela pripomočka ICM;

redna poročila s podatki o tem, kako si je vaš pripomoček ICM izmenjeval podatke z aplikacijo in kako si je aplikacija
izmenjevala podatke s strežniki družbe Abbo� od zadnjega poročila;

informacije o delovanju aplikacije, vključno s poročili o zrušitvah, in

redna poročila iz dnevnika, ki beleži ak�vnos� aplikacije od zadnjega poročila o vzdrževanju.

Aplikacija se povezuje z vašim pripomočkom ICM in prenaša njegove podatke v sistem Merlin.net. Storitve, povezane s
sistemom Merlin.net, uporabljajo tudi druge osebne podatke, vključno z zdravstvenimi podatki, ki jih vnese vaš izvajalec
zdravstvenega varstva, ko v sistemu Merlin.net ustvari vaš profil bolnika. Ti osebni podatki lahko vključujejo vašo telefonsko
številko ali e-naslov, model in serijsko številko pripomočka ICM, spol, raso, jezik, zdravnikove opombe in podatke o delovanju
vašega pripomočka ICM, datume zdravljenja in prenosov podatke o vaši bolezni, iden�fikator bolnika, ki vam ga je dodelila
zdravstvena ustanova, ali drug iden�fikator bolnika. Vaš izvajalec zdravstvenega varstva lahko za vas vnese tudi kontaktne



podatke osebe za nujne primere. Družba Abbo� bo morda do teh osebnih podatkov dostopala za namene izvajanja in
vzdrževanja storitev.
 
+Uporaba vaših podatkov s strani vašega izvajalca zdravstvenega varstva

Vaš izvajalec zdravstvenega varstva bo zbral vaše osebne podatke v okviru vaše zdravstvene obravnave in jih vnesel v sistem
Merlin.net. Vaš izvajalec zdravstvenega varstva uporablja storitve za spremljanje vašega pripomočka ICM in srčnega ritma.
 
Izvajalec zdravstvenega varstva ali zdravstvena ustanova obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene:

zagotavljanje zdravstvene oskrbe, vključno s trenutnim zdravljenjem, pri čemer si zagotavljanje zdravstvene oskrbe
olajšuje s spremljanjem vašega pripomočka ICM in vašega srčnega ritma;

omogočanje dostopa družbi Abbo� do vaših osebnih podatkov zaradi zagotavljanja tehnične podpore za storitve,
vključno s prejemom tehnične in klinične podpore, kot so pomoč pri odpravljanju napak, nadgradnje ali odpravljanje
težav s storitvami ali interpretacija podatkov; in

kadar to zahteva veljavna zakonodaja za kakršne koli druge namene.

+Dostop družbe Abbo� do osebnih podatkov pri zagotavljanju storitev vašemu izvajalcu zdravstvenega
varstva

Vaše osebne podatke obdelujemo kot obdelovalec podatkov v imenu vašega izvajalca zdravstvenega varstva ali zdravstvene
ustanove.  Takšna obdelava poteka po navodilih vašega izvajalca zdravstvenega varstva ali zdravstvene ustanove in je povezana
z naslednjimi nameni:

zagotavljanje storitev vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva, da ta lahko spremlja vaš pripomoček ICM, srčni ritem in
simptome;

zagotavljanje tehnične in klinične podpore vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva, na primer pomoči pri iskanju in
odpravljanju napak, nadgrajevanju ali odpravljanju težav; ali

pridobivanje dostopa do vaših zdravstvenih podatkov na podlagi dovoljenja vašega izvajalca zdravstvenega varstva, da
izvajalcu pomagamo pri interpretaciji podatkov, prenesenih iz vašega pripomočka ICM.

Vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva ali zdravstveni ustanovi lahko zagotavljamo podporne storitve z naslednjih lokacij: na
Švedskem, v drugih delih Evrope, zlas� če opravljamo dejavnos� v vaši državi stalnega prebivališča, ali iz naših drugih
podpornih centrov, ki so v Združenih državah Amerike in Maleziji. Za zagotavljanje tehnične ali klinične podpore vašemu
izvajalcu zdravstvenega varstva ali zdravstveni ustanovi lahko uporabimo tudi druge tretje osebe.  Kadar za pomoč pri
zagotavljanju podpornih storitev vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva ali zdravstveni ustanovi uporabljamo katero koli
tretjo osebo, izvajamo ustrezne ukrepe za varovanje zaupnos�, celovitos� in varnos� vaših osebnih podatkov.
 
Navedba »obdelovalca podatkov« temelji na opredelitvi v zakonih o varstvu podatkov EGP, Združenega kraljestva in Švice in,
če je ustrezno, ima enakovreden pomen kot podobni izrazi v zakonih o varstvu podatkov in zasebnos� v državi, v kateri
prebivate.
 
+Uporaba vaših osebnih podatkov s strani družbe Abbo�
 
Družba Abbo� obdeluje vaše osebne podatke, vključno z vašimi zdravstvenimi osebnimi podatki, v vlogi upravljavca podatkov
za naslednje namene:

zagotavljanje storitev, skladno z licenčno pogodbo za končnega uporabnika aplikacije;

vodenje evidence vaših s�kov z družbo Abbo�, če se obrnete neposredno na družbo Abbo� v zvezi s storitvami;

zagotavljanje storitev vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva ali zdravstveni ustanovi, vključno s podporo za vaš
pripomoček ICM;

kadar to zahtevajo veljavni zakoni, ki urejajo uporabo in razvrščanje medicinskih pripomočkov, tudi za namene
poprodajnega nadzora medicinskih pripomočkov, upravljanja kakovos�, vključno z razvojem in izboljšavami izdelkov,
varnos�, učinkovitos� in vigilance;

kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; in

kadar to zahteva veljavna zakonodaja za kakršne koli druge namene.



Če izvajalec zdravstvenega varstva za vas ustvari profil bolnika v sistemu Merlin.net in če to zahteva veljavna zakonodaja, s tem
družbi Abbo� izdate izrecno soglasje, da sme vaše osebne podatke deiden�ficira�, psevdonimizira�, združi� in/ali
anonimizira� za izvajanje raziskav. Če želite več informacij, glejte razdelek +Raziskave.
 
Navedba »upravljavca podatkov« temelji na opredelitvi v zakonih o varstvu podatkov EGP, Združenega kraljestva in Švice in, če
je ustrezno, ima enakovreden pomen kot podobni izrazi v zakonih o varstvu podatkov in zasebnos� v državi, v kateri prebivate.

+Shranjevanje podatkov

Podatke, ki jih posredujeta aplikacija in pripomoček ICM prejemamo, preden se shranijo v strežnike Merlin.net, ki so v
Združenih državah Amerike.  Kadar se vaši osebni podatki gos�jo v državi, ki ni vaša država stalnega prebivališča, lahko zanje
veljajo tudi zakoni države gos�teljice, ki morda niso enakovredni zakonom države, v kateri prebivate. Za zaščito vaših osebnih
podatkov smo vzpostavili ustrezne varnostne ukrepe in kontrole. Združene države Amerike sicer imajo zakone, ki urejajo
zdravstvene podatke bolnikov, vendar � zakoni morda niso enakovredni zakonom o zasebnos� ali varstvu podatkov v vaši
državi stalnega prebivališča.

Glejte tudi razdelka +Varnost osebnih podatkov in +Čezmejni prenosi osebnih podatkov.

+Medicinski pripomočki in druge zakonske zahteve

Družba Abbo� lahko uporablja osebne podatke, če tako določa zakonodaja, in kadar je mogoče, bomo podatke deiden�ficirali,
psevdonimizirali, združili in/ali anonimizirali, da izpolnimo svoje zakonske obveznos� kot proizvajalec medicinskih
pripomočkov. Ti podatki so varno shranjeni pri družbi Abbo� in jih ne bomo uporabili za iden�fikacijo vas kot posameznika po
imenu ali e-naslovu, razen če smo zakonsko obvezani vključi� te podatke. Če za takšno uporabo osebnih podatkov veljajo
zakonske zahteve, soglasja ne potrebujemo.
 
Zakonske zahteve, za katere bo družba Abbo� uporabljala te podatke, so naslednje:

zagotavljanje stalne varnos� in morebitnega nadaljnjega razvoja pripomočka ICM;

spremljanje in izboljševanje kakovos�, varnos� in učinkovitos� medicinskih pripomočkov in sistemov;

preverjanje nadgradenj ter ohranjanje varnos� in zaščite sistema Merlin.net in/ali z njim povezanih mobilnih aplikacij;

opravljanje širše analize za odkrivanje sistemskih vprašanj v javnem interesu na področju javnega zdravja;

raziskovanje, razvoj in tes�ranje medicinskih pripomočkov, vključno z novimi in obstoječimi funkcijami in
funkcionalnostjo, ter tes�ranje in izboljševanje sistema Merlin.net in/ali z njimi povezanih mobilnih aplikacij za razvoj
izdelkov; in

kadar to zahteva zakonodaja iz drugih razlogov, vključno z namenom odziva na zahtevo katerega koli pristojnega
regula�vnega organa, organa kazenskega pregona, vladnega organa, obravnave nacionalne varnos� ali epidemije,
sodnega postopka, sodnega naloga, zahteve vlade ali pravnega postopka, ki se nanaša na nas, ali za zaščito varnos�,
pravic ali lastnine naših strank, javnos�, družbe Abbo� ali drugih, ter za uveljavljanje, vzpostavljanje ali zaščito
zakonskih pravic družbe Abbo� ali kadar menimo, da je treba raziska�, prepreči� ali ukrepa� v zvezi z nezakoni�mi
dejavnostmi, sumom na goljufijo, situacijami, ki potencialno ogrožajo varnost katerega koli posameznika, kršitvami
tega obves�la o zasebnos� ali kot dokaz v pravdnem postopku, v katerega smo vključeni.

 
Izraza »deiden�fikacija« in »psevdonimizacija« uporabljamo zamenljivo. Ameriški zakon o prenašanju in odgovornos� za
podatke zdravstvenega zavarovanja (HIPAA) opisuje deiden�ficirane podatke kot podatke, pri katerih »ni utemeljene podlage,
da bi bilo podatke mogoče uporabi� za iden�fikacijo posameznika«. Splošna uredba EU o varstvu podatkov (2016/679) (GDPR)
opredeljuje »psevdonimizacijo« kot »obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij
ni več mogoče pripisa� specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki«. Anonimizirani podatki so
podatki, ki se ne nanašajo na posameznika in iz katerih posameznika ni mogoče iden�ficira�, tovrstni podatki pa običajno ne
spadajo na področje uporabe zakonodaje o varstvu podatkov in zasebnos�.
 
Če želite več informacij o uredbi GDPR, glejte razdelek +Evropski gospodarski prostor, Združeno kraljestvo, kraljestvo,
Kajmanski otoki, Švica in Tajska v nadaljevanju.

+Raziskave
Kadar to zahteva veljavna zakonodaja, bo vaš izvajalec zdravstvenega varstva pridobil vaše izrecno soglasje, ki nam omogoča,
da vaše osebne podatke deiden�ficiramo, psevdonimiziramo, združimo in/ali anonimiziramo za izvajanje raziskav v omejene



namene. 

Če se podatki uporabljajo za raziskovalne namene, ne vključujejo vašega imena, naslova, telefonske številke ali e-naslova.
Izvajamo ukrepe za zagotavljanje, da deiden�ficiranih ali psevdonimiziranih podatkov na nobeni razumni podlagi ni mogoče
uporabi� za iden�fikacijo vas kot posameznika. Podatki, uporabljeni v raziskavah, lahko vključujejo model pripomočka in
serijsko številko, intervale med datumom vsaditve in datumi naknadnih obiskov, datum vsaditve ter demografske podatke, kot
sta kraj stalnega prebivališča in starost.

Z uporabo teh deiden�ficiranih ali psevdonimiziranih podatkov ali združenih, sta�s�čnih in/ali anonimiziranih podatkov
izvajamo raziskave za naslednje namene:

izboljšanje kakovos�, varnos� in učinkovitos� naših kardioloških in drugih medicinskih pripomočkov in sistemov ter
omogočanje razvoja inova�vnega in učinkovitega zdravljenja bolezni, povezanih s srcem, v interesu javnega zdravja;

izvajanje raziskav za sta�s�čne namene in analize ter njihovo razkrivanje tretjim raziskovalcem, zdravstvenim
subjektom ali strokovnjakom ali javnim zdravstvenim organom;

ocenjevanje učinkovitos� storitev ter načina zagotavljanja in uporabe storitev;

potrjevanje funkcionalnos� in nadgradenj storitev, vključno s spremljanjem in izboljševanjem varnos� ter zaščite teh
storitev;

raziskave, razvoj in tes�ranje medicinskih pripomočkov, vključno z novimi in obstoječimi funkcijami in funkcionalnostjo,
ter tes�ranje in izboljševanje storitev in medicinskih pripomočkov za razvoj izdelkov, analizo podatkov, sta�s�čne in
meritvene namene; in

zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja, tudi kadar storitve in medicinski pripomočki izpolnjujejo pogoje za
povračilo stroškov zdravstvenih storitev ali so drugače upravičeni do socialne varnos�, zavarovanja ali javnega
financiranja.

Če boste kdaj vabljeni k sodelovanju v kliničnem preskušanju in če to zahteva veljavna zakonodaja, boste morali pred vsakim
takšnim preskušanjem raziskovalni ustanovi predloži� ločeno soglasje po poučitvi, pri čemer bo vaše sodelovanje popolnoma
prostovoljno.  Raziskave v tem razdelku se ne nanašajo na sodelovanje v kliničnem preskušanju.

Če želite več informacij o uredbi GDPR, glejte razdelek +Evropski gospodarski prostor, Združeno kraljestvo, kraljestvo,
Kajmanski otoki, Švica in Tajska v nadaljevanju.

+Hramba osebnih podatkov

Informacije, pridobljene iz vašega pripomočka ICM, bodo shranjene največ sedem (7) let od datuma zadnjega prenosa (to je
datum, ko nazadnje uporabite svoj pripomoček ICM in/ali aplikacijo), razen če so zakonske zahteve drugačne.

V razdelku +Izbris vaših podatkov iz sistema Merlin.net je pojasnjeno, kako lahko uredite, da bosta vaš izvajalec
zdravstvenega varstva ali zdravstvena ustanova izbrisala vaše podatke iz omrežja za zagotavljanje nege bolnikov Merlin.net.

+Naše razkrivanje osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko delimo z drugimi na naslednji način:

Osebne podatke delimo s tretjimi dobavitelji izključno za zagotavljanje, vzdrževanje, gostovanje in podporo storitev. Na
primer, če vaše osebne podatke posredujemo tretjim dobaviteljem, ki nam pomagajo pri zagotavljanju storitev, morajo
� dobavitelji zagotovi� varnost in zaupnost vaših osebnih podatkov ter jih uporablja� v najmanjšem možnem obsegu.

Kadar je to mogoče, družba Abbo� uporablja tretje ponudnike storitev za poročanje o sistemskih napakah, da lahko
podpiramo in izboljšujemo storitve. V takšnih primerih podatki, ki jih pošljemo tretjim osebam, ne bodo vključevali
vaših osebnih podatkov.

Sistem Android zahteva dovoljenja za lokacijske storitve, da lahko povežete aplikacije z napravami Bluetooth®1.
Googlove lokacijske storitve vključujejo funkcije, ki zbirajo natančne podatke o lokaciji uporabnika, vključno s signali
GPS, senzorji naprav, dostopnimi točkami Wi-Fi in ID-ji baznih postaj mobilne telefonije. Te podatke bo zbiral Google,
če uporabnik odobri dostop do svoje lokacije.  Več informacij o Googlovih praksah varovanja zasebnos� v zvezi s temi
podatki je na voljo na spletnem mestu za podporo uporabnikom sistema Android. Vaših osebnih podatkov, ki izhajajo iz
Googlovih lokacijskih storitev, ne bomo uporabljali.



Vaših osebnih podatkov ne bomo prodali ali licencirali tretjim osebam, razen v zvezi s prodajo, združitvijo ali prenosom
linije izdelkov ali enote podjetja, tako da vam bo kupec lahko še naprej zagotavljal storitve. Zaradi preprečitve kakršnih
koli dvomov še enkrat poudarjamo, da vaših osebnih podatkov nikoli ne bomo prodali tretjim osebam v komercialne
namene.

Deiden�ficirane, psevdonimizirane, združene in/ali anonimizirane podatke bomo morda delili s svojimi povezanimi
podjetji, vašim izvajalcem zdravstvenega varstva ali zdravstveno ustanovo, tretjimi raziskovalci in nacionalnimi
zdravstvenimi organi ali zavarovalnicami, da dokažemo učinkovitost storitev ali če bo to potrebno za povračilo stroškov
zdravstvenih storitev. Ti podatki ne bodo uporabljeni za vašo osebno iden�fikacijo.

Pridržujemo si pravico do razkritja vaših osebnih podatkov, kadar se odzovemo na dovoljene zahteve po informacijah
vladnih organov, obravnavamo razmere v zvezi z nacionalno varnostjo ali kadar to zahteva zakon v drugačnih
okoliščinah. Poleg tega lahko, kadar zakon to dovoljuje ali zahteva, razkrijemo tudi podatke, ki jih zberemo od vas,
kadar menimo, da je treba raziska�, prepreči� ali ukrepa� v zvezi z nezakoni�mi dejavnostmi, sumom na goljufijo,
situacijami, ki potencialno ogrožajo varnost katerega koli posameznika, kršitvami tega obves�la o zasebnos� ali kot
dokaz v pravdnem postopku, v katerega smo vključeni. Vaše osebne podatke lahko urejajo tuji zakoni in so lahko
dostopni tujim vladam, sodiščem, organom pregona in regula�vnim agencijam.

+Varnost osebnih podatkov

Družba Abbo� je v storitvah uvedla ustrezne varnostne kontrole za zaščito vaših osebnih podatkov pred nenamernim ali
nezakoni�m uničenjem ali nenamerno izgubo, spreminjanjem, razkritjem ali dostopom.

Podatki, ki jih prejmemo od vašega pripomočka ICM, se pred prenosom šifrirajo zaradi zagotavljanja, da bodo ostali zaščiteni
in zaupni. Storitve vključujejo različne varnostne ukrepe za zagotavljanje varnos� vašega profila bolnika in preprečevanje
nepooblaščenega dostopa do vaših osebnih podatkov ali njihovega razkritja. Dostop do vašega profila bolnika bodo imeli samo
posamezniki, ki jih pooblas� vaš izvajalec zdravstvenega varstva ali zdravstvena ustanova, vključno s pooblaščenim osebjem, in
sicer samo z uporabo edinstvenih ID-jev in gesel. Družba Abbo� je uvedla različne varnostne kontrole in kontrole dostopa, da
bi zagotovila, da lahko do psevdonimiziranih, združenih in deiden�ficiranih podatkov dostopajo samo pooblaščeni
posamezniki v družbi Abbo�.

Za prenos različnih nizov podatkov med medicinskimi pripomočki in napravami iOS ali Android uporabljamo brezžično
tehnologijo Bluetooth®1 4.0 ali novejšo. Vsi podatki v zvezi z meritvami, opravljenimi z vašim pripomočkom ICM, se pošiljajo
prek tehnologije Bluetooth.

Upoštevajte, da storitve morda ne bodo na voljo v obdobjih izvajanja rednega vzdrževanja.

+Čezmejni prenosi osebnih podatkov

Podatki, zbrani na podlagi teh storitev, bodo preneseni in shranjeni v Združenih državah Amerike. Zakoni Združenih držav
Amerike o varstvu podatkov morda ne ponujajo zaščite osebnih podatkov, enakovredne zakonom Evropske unije, Združenega
kraljestva, Švice ali države, v kateri prebivate.  Prenos vaših osebnih podatkov bo izvajan na podlagi standardnih pogodbenih
klavzul, ki veljajo za EU in Švico.  Poleg tega izrecno soglašate, da lahko vaše osebne podatke prenesemo v strežnike družbe
Abbo� v Združenih državah Amerike.

Če se obrnete neposredno na nas in zahtevate tehnično podporo, bodo vaši osebni podatki (vključno z zdravstvenimi podatki)
morda dostopni našim oddaljenim podpornim skupinam v ZDA, Evropski uniji ali Maleziji (prenosi v Malezijo ne veljajo za
prebivalce Evropske unije, Združenega kraljestva ali Švice).  Prenose podatkov med podjetji družbe Abbo� ureja sporazum o
prenosu podatkov, ki zagotavlja ustrezne zaščitne ukrepe.
 
PRI UPORABI TE APLIKACIJE IN POTRDITVI TEGA OBVESTILA O ZASEBNOSTI IN SOGLASJA VAS OBVEŠČAMO O TEH
PRENOSIH VAŠIH OSEBNIH PODATKOV V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE, NA ŠVEDSKO IN/ALI V MALEZIJO (PRENOSI V
MALEZIJO NE VELJAJO ZA PREBIVALCE EVROPSKE UNIJE, ZDRUŽENEGA KRALJESTVA ALI ŠVICE) IN O DOSTOPU DO VAŠIH
OSEBNIH PODATKOV, VKLJUČNO Z ZDRAVSTVENIMI PODATKI, KI BO MORDA POTREBEN V IZJEMNIH OKOLIŠČINAH ZA
ODZIV NA MOREBITNE ZAHTEVE ZA PODPORO, KI NAM JIH POŠLJETE VI ALI VAŠ ZDRAVNIK. TE DRŽAVE MORDA NE
ZAGOTAVLJAJO ENAKOVREDNE RAVNI ZAŠČITE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV V PRIMERJAVI Z ZAKONI O VARSTVU PODATKOV
ALI ZASEBNOSTI V DRŽAVI, V KATERI PREBIVATE.
 
+Kako družba Abbo� pošilja trženjska in druga gradiva



Informacij, povezanih z oglaševanjem ali trženjem, vam ne bomo zavestno pošiljali, če se niste odločili za prejemanje teh vrst
sporočil od nas v zvezi z našimi drugimi izdelki in storitvami.  
 
Ni� družba Abbo� ni� njena povezana podjetja ali dajalci licence ne bodo informacij, povezanih z oglaševanjem ali trženjem,
zavestno pošiljali otrokom.
 
Vaših osebnih podatkov ne bomo prodali tretjim osebam za neposredno trženje.
 
Vendar upoštevajte, da vam lahko pošljemo informacije, ki niso povezane s trženjem, o potrebnih posodobitvah aplikacij in
storitev ali težavah, povezanih z varnostjo izdelkov.
 
+Kako družba Abbo� šči� zasebnost otrok

Otroke lahko v sistem Merlin.net vpiše izvajalec zdravstvenih storitev ali zdravstvena ustanova. Starš/skrbnik lahko kadar koli
ustavi zbiranje otrokovih osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki, tako da se obrne na izvajalca zdravstvenih
storitev ali zdravstveno ustanovo in zahteva, da se račun izbriše. S tem ukrepom bo račun Merlin.net, povezan z otrokom,
izbrisan, vendar bomo ohranili združene in deiden�ficirane podatke. Morda bomo morali hrani� tudi določene osebne
podatke, če to zahteva zakon.

+Kako lahko posamezni uporabniki dostopajo do svojih osebnih podatkov in jih popravijo ter vaše
pravice

Če želite uveljavlja� kakršne koli pravice do varstva podatkov ali zasebnos�, se najprej obrnite na svojega izvajalca
zdravstvenega varstva ali zdravstveno ustanovo. Odčitkov, ki so bili poslani iz vašega pripomočka ICM, ne moremo popravlja�
ali spreminja�.

Glede na kraj stalnega prebivališča imate morda pravico: (a) dostopa� do osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas; (b) zahteva�,
da popravimo morebitne netočne osebne podatke, ki jih hranimo o vas; (c) izbrisa� vse osebne podatke, ki jih hranimo o vas;
(d) omeji� obdelavo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas; (e) ugovarja� obdelavi osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas;
in/ali (f) preje� vse osebne podatke, ki ste nam jih posredovali na podlagi soglasja, v strukturirani in pogosto uporabljeni
strojno berljivi obliki ali zahteva� posredovanje takšnih osebnih podatkov drugi pravni osebi. Upoštevajte, da družba Abbo� ni
zakonsko obvezana uporablja� ali vzdrževa� sistemov, ki so tehnično združljivi s sistemi drugih pravnih oseb. Družba Abbo�
morda ne bo mogla neposredno posredova� vaših osebnih podatkov drugi pravni osebi.

Tudi otroci imajo lahko pravico dostopa� do svojih osebnih podatkov. Kadar prejmemo zahtevo za dostop do otrokovih
osebnih podatkov od otrokovega starša/skrbnika, lahko odgovorimo neposredno otrokovemu staršu/skrbniku ali mu
priporočimo, da se obrne na otrokovega zdravnika ali zdravstveno ustanovo. Vedno bomo poskusili preveri� iden�teto
posameznika, ki zahteva dostop do otrokovih podatkov, ne glede na to, ali gre za zahtevo otroka samega ali starša ali skrbnika.

Če želite zahteva� uveljavitev teh pravic, se najprej obrnite na svojega izvajalca zdravstvenega varstva ali zdravstveno
ustanovo, ki pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe deluje kot upravljavec vaših osebnih podatkov. Kadar smo mi v vlogi
upravljavca vaših osebnih podatkov, lahko stopite v s�k z nami na kateri koli način, naveden v razdelku z naslovom +Stopite v
s�k z nami.

+Izbris vaših podatkov iz sistema Merlin.net

Če imate vsajen vstavni srčni monitor (ICM), vas lahko izvajalec zdravstvenega varstva spremlja samo prek sistema Merlin.net.
Zato bi vaša odločitev, da ne želite bi� vpisani v Merlin.net, vplivala na to, kako lahko vaš izvajalec zdravstvenega varstva
spremlja vaše zdravstveno stanje in zagotavlja zdravljenje.
 
Če želite, da vaše podatke izbrišemo iz sistema Merlin.net, o tem obves�te svojega izvajalca zdravstvenega varstva ali
zdravstveno ustanovo. Če zahtevate izbris svojih podatkov iz sistema Merlin.net in še naprej uporabljate pripomoček ICM, vaš
izvajalec zdravstvenega varstva ne bomo mogel na daljavo spremlja� vašega srčnega ritma. Upoštevajte, da če vaš izvajalec
zdravstvenega varstva ali zdravstvena ustanova izbriše vaše podatke iz sistema Merlin.net, bomo kljub temu ohranili združene
in deiden�ficirane podatke. Če to zahteva zakon, pa bomo morda morali hrani� tudi določene osebne podatke.

+Stopite v s�k z nami

Če imate vprašanja, pomisleke ali pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov za namene medicinske oskrbe ali želite
uveljavlja� svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite neposredno na izvajalca zdravstvenega varstva ali



zdravstveno ustanovo. 
 
Če imate vprašanja, pripombe ali pritožbe glede naših praks varovanja zasebnos�, stopite v s�k z nami tako, da kliknete
povezavo »Stopite v s�k z nami« na enem od naših spletnih mest ali nam pošljete e-sporočilo na naslov
cnprivacy@abbo�.com. Druga možnost je, da nam pišete na naslov:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117, ZDA
 
Če ste iz EGP, Združenega kraljestva ali Švice, poglejte tudi razdelek za vašo regijo, kjer so na voljo dodatni kontaktni podatki.
 
Za uporabnike v Braziliji: Če imate vprašanja, komentarje ali pritožbe v zvezi z našimi praksami zagotavljanja zasebnos� ali če
želite uveljavlja� pravice, ki so navedene v razdelku +Kako lahko posamezni uporabniki dostopajo do svojih osebnih
podatkov in jih popravijo ter vaše pravice, se obrnite na nas prek povezave »Stopite v s�k z nami« na enem od naših spletnih
mest ali pošljite e-sporočilo odgovorni osebi za varstvo podatkov, Juliani Ruggiero, na naslov privacybrasil@abbo�.com. Druga
možnost je, da nam pišete na naslov:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Prosimo, da v vsa sporočila, ki nam jih pošljete, vključite e-naslov, s katerim ste se registrirali za to aplikacijo, in da podrobno
pojasnite svojo zahtevo.
 
+Spremembe tega obves�la o zasebnos�

To obves�lo o zasebnos� se redno pregleduje. Če svoje prakse varovanja zasebnos� vsebinsko spremenimo, bodo te
spremembe izražene v posodobljeni različici tega obves�la o zasebnos�. Na posodobitve tega obves�la o zasebnos� vas bomo
ob vaši naslednji uporabi aplikacije opozorili po e-poš� ali v aplikaciji.

Brez poseganja v vaše pravice po veljavni zakonodaji si pridržujemo pravico do posodobitve in spremembe tega obves�la o
zasebnos� brez predhodnega obves�la, če bo obves�lo izražalo tehnološke posodobitve, pravne in regula�vne spremembe ter
poslovne prakse v obsegu, ki ne spreminja praks varovanja zasebnos�, kot je določeno v tem obves�lu o zasebnos�.

+DOLOČBE ZA POSAMEZNE DRŽAVE

+ZDA

Družba Abbo� deluje kot poslovni sodelavec vašega izvajalca zdravstvenega varstva pri zagotavljanju, da vam je ta aplikacija
na voljo skladno z zakonom o prenašanju in odgovornos� za podatke zdravstvenega zavarovanja in njegovimi izvedbenimi
uredbami (s skupnim poimenovanjem »HIPAA«). Zato osebne podatke, vključno z zdravstvenimi podatki, ki jih zbiramo s to
aplikacijo, ureja HIPAA in vaše osebne podatke lahko uporabljamo in razkrivamo skladno s svojimi obveznostmi poslovnega
sodelavca in kot je opisano v tem obves�lu o zasebnos� in soglasju.

+Kalifornija

Razdelek 1798.83 civilnega zakonika Kalifornije dovoljuje prebivalcem zvezne države Kalifornije, da od določenih podje�j, s
katerimi je prebivalec Kalifornije vzpostavil poslovni odnos, zahtevajo seznam vseh tretjih oseb, katerim je podjetje v
neposrednem preteklem koledarskem letu razkrilo določene osebno prepoznavne podatke za namene neposrednega trženja.
Družba Abbo� mora na zahtevo stranke odgovori� samo enkrat v katerem koli koledarskem letu. Če želite vloži� takšno
zahtevo, pošljite dopis na naslov: Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Dr., St. Paul, MN 55117.  V zahtevi dokažite, da
ste prebivalec Kalifornije, in navedite svoj trenutni kalifornijski naslov, na katerega vam lahko odgovorimo. Upoštevajte, da
zahteve na podlagi pravic do zasebnos� v Kaliforniji ne zajemajo vse izmenjave podatkov in da bo v naš odgovor vključena
samo izmenjava podatkov, ki jo ta zakon zajema.
 
Če imate kakršna koli vprašanja o skladnos� družbe Abbo� s kalifornijskim zakonom o zasebnos� potrošnikov (California
Consumer Privacy Act, CCPA) in svojimi pravicami na podlagi CCPA, obiščite spletno stran h�ps://www.abbo�.com/privacy-
policy.html.
 
+Argen�na



Za vse obtožbe in pritožbe prizade�h zaradi kršitev veljavnih predpisov, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov, je kot
nadzorni organ zakona št. 25.326 pristojna Agencija za dostop do informacij javnega značaja.
 
+Avstralija

Če se želite pritoži� zaradi kršitve zakona o zasebnos�, avstralskega načela zasebnos� (»APPs«) ali kode zasebnos�, ki velja za
nas, ali če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede našega obves�la o zasebnos� ali načina ravnanja z vašimi osebnimi
podatki, stopite v s�k z nami z uporabo zgornjih kontaktnih podatkov. Sprejeli bomo razumne ukrepe, da bomo zadevo
raziskali in vam odgovorili.
Če po tem postopku niste zadovoljni z našim odgovorom, lahko vložite pritožbo na urad informacijskega pooblaščenca (Office
of the Informa�on Commissioner). Obiščite spletno stran h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, da pridobite
ustrezne pritožbene obrazce ali se obrnite na urad informacijskega pooblaščenca. Vaših osebnih podatkov verjetno ne bomo
razkrili v tujini, razen kot to dovoljuje Zakon o zasebnos� iz leta 1988 (Cth), razen če vam pisno potrdimo drugače. Vaše
osebne podatke lahko prenesemo v Združene države Amerike. S tem razkritjem se strinjate in potrjujete, da se na podlagi
vašega soglasja avstralsko načelo zasebnos� 8.1 ne uporablja več ter da nam ni treba spreje� razumnih ukrepov za
zagotavljanje, da prejemnik v tujini v zvezi s temi podatki ne krši avstralskega načela zasebnos�.
 
+Brazilija

Če bo obves�lo o zasebnos� vsebovalo posodobitve, ki zahtevajo ponovno pridobitev soglasja, vas bomo o tem obves�li s
pomočjo podatkov za s�k, ki ste nam jih posredovali.
 
Soglasje: Če želite uporablja� aplikacije, morate družbi Abbo� poda� izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki se
nanašajo na vaše zdravje. Soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da nam pišete na naslov privacy@abbo�.com.
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov: Družba Abbo� vaše podatke obdeluje na pravnih podlagah, ki so
opredeljene v zakonu Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

soglasje za obdelavo z zdravjem povezanih podatkov, ki ga podate pri ustvarjanju računa za aplikacijo in zadeva
shranjevanje podatkov, povezanih s storitvami,

soglasje za obdelavo z zdravjem povezanih podatkov, ko pokličete našo telefonsko številko za podporo strankam, če je
to potrebno, da lahko odgovorimo na vaša vprašanja ali zahtevo za podporo, na primer odpravljanje vseh morebitnih
težav pri delovanju, ali če moramo vaše podatke posredova� tretjim obdelovalcem podatkov za namene odpravljanja
težav s storitvami;

soglasje, ko nam posredujete svoje podatke v zvezi z diagnos�ko/odpravljanjem težav (vključno s podatki, povezanimi z
zdravjem) iz aplikacije v svoji mobilni napravi, če je to potrebno, da se lahko odzovemo na vašo zahtevo za podporo, na
primer z izvajanjem diagnos�ke/odpravljanjem težav v delovanju;

soglasje, ko svoje osebne podatke, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, posredujete našim partnerjem, ki so
tretje osebe;

zakonit poslovni interes družbe Abbo� in soglasje, da lahko deiden�ficiramo, psevdonimiziramo, združujemo in/ali
anonimiziramo podatke, da bi bolje razumeli, kako uporabljate storitve in si z njimi izmenjujete podatke.

Vaše pravice: Če želite uveljavlja� katero od svojih pravic, ki so navedene v razdelku z naslovom +Kako lahko posamezni
uporabniki dostopajo do svojih osebnih podatkov in jih popravijo ter vaše pravice, in nam zahtevo pošljete v e-sporočilu, vas
prosimo, da ustrezno poimenujete vrs�co z zadevo e-sporočila (na primer »Zahteva za popravek« ali »Zahteva za dostop« ali
drugo, kot je ustrezno). Potrudili se bomo pravočasno odzva� na razumne zahteve oziroma najkasneje, kot to določajo
veljavne zakonske določbe. Če imate pomisleke glede katerega koli vidika obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe
Abbo�, imate pravico vloži� pritožbo pri svojem lokalnem organu, pristojnem za varstvo podatkov.
 
+Kitajska (razen Hongkonga, Macaa in Tajvana)

Ob vašem sprejetju tega obves�la o zasebnos� ali strinjanju z njim se obravnava, da ste bili obveščeni in ste izrecno privolili v
zbiranje vaših osebnih podatkov, vključno z osebno iden�fikacijsko številko in podatki, povezanimi z zdravjem, ter uporabo
osebnih podatkov v zvezi z vso vsebino tega besedila.  Soglasje uporabnikov, mlajših od 14 let, mora potrdi� njihov skrbnik. Če
odkrijemo, da so bili zbrani osebni podatki mladoletnika, mlajšega od 14 let, brez soglasja njegovega skrbnika, bomo skušali
zadevne podatke čim prej izbrisa�.  Soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da o tem obves�te svojega izvajalca
zdravstvenega varstva. Upoštevajte, da bo vaš preklic soglasja vplival na zmožnost vašega izvajalca zdravstvenega varstva za
spremljanje vašega pripomočka na daljavo in da bo to morda vplivalo na vaše zdravljenje.  Če prekličete svoje soglasje, bo



družba Abbo� obdržala združene in deiden�ficirane podatke, morda pa bomo morali hrani� tudi določene osebne podatke,
če to zahteva zakon.

 
Za zbiranje ali uporabo vaših osebnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, nismo zakonsko obvezani pridobi�
soglasja, če sta zbiranje ali uporaba vaših osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki:

povezana z izpolnjevanjem obveznos�, ki jih nalagajo zakoni in drugi predpisi;

neposredno povezana z nacionalno varnostjo ali nacionalno obrambo;

neposredno povezana z javno varnostjo, javnim zdravjem ali pomembnimi javnimi interesi;

neposredno povezana s kazensko preiskavo, pregonom ali sojenjem ali izvršitvijo sodne odločbe itd.;

potrebna za zaščito osnovnih pravic in interesov posameznikov (na primer pravice do življenja in lastnine), kadar
pridobitev soglasja ne bi bila izvedljiva;

če ste osebne podatke vi ali vaši bolniki ali njihovi skrbniki (velja za otroke, mlajše od 14 let) naredili javno dostopne;

če gre za osebne podatke, ki so bili pridobljeni iz zakoni�h javnih virov, na primer legi�mnih poročil ali javno dostopnih
vladnih informacij;

potrebna za podpis in izvajanje pogodbe, kar zahtevate vi, vaš bolnik ali bolnikov skrbnik, če je bolnik mlajši od 14 let;
ali

potrebna za ohranjanje varnega in stabilnega delovanja ponujenih izdelkov ali storitev, na primer za odkrivanje in
reševanje tehničnih težav z izdelki ali storitvami.

Poleg drugih pravic, ki jih imate na podlagi tega obves�la o zasebnos�, imate še naslednje dodatne pravice:

Pravica do ugovora pro� odločitvi, ki temelji izključno na avtoma�zirani obdelavi. V določenih okoliščinah imate
pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtoma�zirani obdelavi brez človeškega posredovanja.

Če imate vprašanja ali želite uveljavi� katero koli od teh pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno s podatki,
povezanimi z zdravjem, se najprej obrnite na svojega izvajalca zdravstvenega varstva. Če stopite v s�k z nami, bomo sodelovali
z vašim izvajalcem zdravstvenega varstva in se po svojih najboljših močeh pravočasno odzvali na vse razumne zahteve skladno
z veljavnimi zakonskimi zahtevami. Za večkratne zahteve v obdobju 3 mesecev bomo morda zaračunali razumne
administra�vne stroške. Če pride do kakršne koli vsebinske spremembe tega obves�la o zasebnos�, lahko o spremembah
obves�mo v obliki javne objave.
 
Zahteve za uveljavljanje vaših pravic, ki jih naslovite na nas, morda ne bodo obdelane, če bodo nesmiselne ali če se bodo
ponavljale. Vaše zahteve ne bomo mogli obdela�, če:

se vaša zahteva nanaša na naše obveznos� skladno z veljavnimi zakoni in predpisi;

je vaša zahteva neposredno povezana z nacionalno varnostjo ali nacionalno obrambo;

je vaša zahteva neposredno povezana z javno varnostjo, javnim zdravjem ali pomembnimi javnimi interesi;

je vaša zahteva neposredno povezana s kazensko preiskavo, pregonom, obravnavo ali izvršitvijo sodne odločbe;

obstajajo zadostni dokazi, da ste zahtevo vložili v slabi veri ali zlorabili svojo pravico;

bi odziv na vašo zahtevo resno škodoval zakoni�m interesom vas ali drugih oseb ali organizacij; ali

vaša zahteva zadeva naše poslovne skrivnos�.

Če izbris ni zakonsko obvezen ali posledica vaše zahteve, lahko družba Abbo� obdrži vse osebne podatke, vključno z
zdravstvenimi podatki, ki nam jih posredujete, za namen izboljšanja navodil za zdravljenje bolnikov, ki uporabljajo to aplikacijo
in kardiološke izdelke družbe Abbo�.
 
Osebni podatki, vključno z zdravstvenimi podatki, ki jih ustvarjamo in zbiramo na Kitajskem (razen Hongkonga, Macaa in
Tajvana), so shranjeni na Kitajskem (razen Hongkonga, Macaa in Tajvana). Glede na to, da družba Abbo� posluje povsod po
svetu, bodo vaši osebni podatki morda posredovani subjektom zunaj Kitajske (razen Hongkonga, Macaa in Tajvana), ki bodo do
njih tudi dostopali.

 
Za zaščito vaših osebnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, smo vzpostavili celovit varnostni program, ki je v
vseh pogledih skladen z veljavno zakonodajo in industrijskimi praksami. Sprejeli bomo vse komercialno razumne ukrepe za
zagotavljanje, da ne bomo zbirali osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki, ki ne ustrezajo namenom, opredeljenim



v tem obves�lu o zasebnos�, in da bomo vaše osebne podatke, vključno z zdravstvenimi podatki, obdržali samo v obdobju
hrambe, določenem v tem obves�lu o zasebnos�, ali v daljšem obdobju na podlagi veljavnih zakonov. Podatke o varnostnem
tveganju in oceno vplivov na varnost osebnih podatkov bomo posodabljali in objavljali, kot zahtevajo veljavni zakoni.
 
Če pride do varnostnega incidenta, povezanega z vašimi osebnimi podatki, vključno z zdravstvenimi podatki, vas bomo skladno
z veljavnimi zakoni pravočasno obves�li po e-poš� ali na druge razpoložljive načine s splošnimi informacijami o incidentu in
njegovem možnem vplivu, popravnih ukrepih, ki smo jih sprejeli in jih bomo sprejeli, ter nasve�h za ukrepe za ublažitev
morebitnih tveganj in odpravo učinka. Po potrebi bomo o takšnih inciden�h in popravnih ukrepih poročali tudi regula�vni
agenciji.
 
+Evropski gospodarski prostor, Združeno kraljestvo, Kajmanski otoki, Švica in Tajska

Vaše osebne podatke obdelujemo kot obdelovalec, kadar vašemu zdravniku ali zdravstveni ustanovi zagotavljamo svoje
storitve, in morda pridobimo dostop do vaših zdravstvenih podatkov, da lahko vašemu zdravniku ali zdravstveni ustanovi
zagotavljamo tehnično podporo in podporo strankam. 
 
Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov: Družba Abbo� obdeluje vaše osebne podatke, vključno z vašimi
zdravstvenimi osebnimi podatki, v vlogi upravljavca podatkov na naslednjih pravnih podlagah, kot so določene v uredbi GDPR:

kolikor je potrebno, da vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva pomagamo pri zdravniški diagnozi skladno z našo
pogodbo z njim in kolikor je potrebno za izvajanje pogodbe, na podlagi katere vam zagotavljamo aplikacijo skladno z
licenčno pogodbo za končnega uporabnika;

vaše soglasje in po potrebi za izvajanje pogodbe (licenčna pogodba za končnega uporabnika), da vodimo evidenco o
vaših s�kih z družbo Abbo�, kadar se obrnete neposredno na družbo Abbo�; in

kolikor je potrebno, da vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva zagotavljamo storitve, vključno s podporo strankam;

kolikor je potrebno, da vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva zagotavljamo storitve skladno z našo pogodbo z njim in
zaradi razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja, kadar to zahteva zakonodaja EU ali nacionalna
zakonodaja, ki ureja uporabo in razvrščanje medicinskih pripomočkov, tudi za namene poprodajnega nadzora
medicinskih pripomočkov, upravljanja kakovos�, vključno z razvojem in izboljšavami izdelkov, varnos�, učinkovitos� in
vigilance;

kolikor je potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; in

kolikor je potrebno za pomemben javni interes, ki ga zahteva veljavna zakonodaja.

Če je vaš izvajalec zdravstvenega varstva za vas ustvaril profil bolnika v sistemu Merlin.net, ste družbi Abbo� dali izrecno
soglasje, da sme vaše osebne podatke deiden�ficira�, psevdonimizira�, združi� in/ali anonimizira� za izvajanje raziskav. Z
uporabo teh deiden�ficiranih ali psevdonimiziranih podatkov ali združenih, sta�s�čnih in/ali anonimiziranih podatkov
izvajamo raziskave za naslednje namene:

javni interes na področju javnega zdravja za izboljšanje kakovos�, varnos� in učinkovitos� naših pripomočkov in
sistemov ter omogočanje razvoja inova�vnega in učinkovitega zdravljenja bolezni, povezanih s srcem, v interesu
javnega zdravja;

izvajanje raziskav za sta�s�čne namene in analize ter njihovo razkrivanje tretjim raziskovalcem, zdravstvenim
subjektom ali strokovnjakom ali javnim zdravstvenim organom;

zaradi legi�mnih poslovnih interesov družbe Abbo� za ocenjevanje učinkovitos� storitev ter načina zagotavljanja in
uporabe storitev;

zaradi legi�mnih poslovnih interesov družbe Abbo� za potrjevanje funkcionalnos� in nadgradenj storitev, vključno s
spremljanjem in izboljševanjem varnos� ter zaščite teh storitev;

raziskovanje, razvoj in tes�ranje pripomočkov, vključno z novimi in obstoječimi funkcijami in funkcionalnostjo, ter
tes�ranje in izboljševanje storitev in pripomočkov za razvoj izdelkov, analizo podatkov, sta�s�čne in meritvene
namene; in

zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja, tudi kadar storitve in pripomočki izpolnjujejo pogoje za povračilo
stroškov zdravstvenih storitev ali so drugače upravičeni do socialne varnos�, zavarovanja ali javnega financiranja.

Če želite več informacij, glejte razdelek +Raziskave.
 



Vaše osebne podatke obdelujemo tudi kot obdelovalec in to opravljamo v imenu vašega izvajalca zdravstvenega varstva. Vaš
izvajalec zdravstvenega varstva obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah skladno z zakonodajo Evropske
unije ali nacionalno zakonodajo, za:

zagotavljanje zdravstvene oskrbe, vključno s trenutnim zdravljenjem, pri čemer si zagotavljanje zdravstvene oskrbe
olajšuje s spremljanjem vašega pripomočka in vašega stanja;

omogočanje dostopa družbi Abbo� do vaših osebnih podatkov zaradi zagotavljanja tehnične podpore za storitve,
vključno s prejemom tehnične in klinične podpore, kot so pomoč pri odpravljanju napak, nadgradnje ali odpravljanje
težav s storitvami ali interpretacija podatkov; in

kadar to zahteva zakonodaja Evropske unije ali nacionalna zakonodaja za drugačne namene.

»GDPR« se nanaša na Splošno uredbo o varstvu podatkov (2016/679), v smislu prenosa v zakonodaje držav članic EU, v
primeru Združenega kraljestva pa se nanaša na zakon o varstvu podatkov Združenega kraljestva iz leta 2018, oboje vključno z
občasnimi spremembami.  Kjer smo zgoraj vključili državo, ki je zunaj Evropske unije, je razlog v tem, da se v tej državi
uporabljajo zakoni, ki so smiselno podobni ali skoraj enakovredni uredbi GDPR.
 
Prenosi podatkov: Podatki, zbrani na podlagi teh storitev, bodo preneseni in shranjeni v Združenih državah Amerike. Če
zahtevate tehnično podporo, bodo vaši osebni podatki (vključno s podatki, povezanimi z zdravjem) morda dostopni samo
našim oddaljenim podpornim skupinam v ZDA ali na Švedskem.  Prenos vaših osebnih podatkov bo izvajan na podlagi
standardnih pogodbenih klavzul EU.  

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: Kontaktne podatke naše pooblaščene osebe za varstvo podatkov v Evropi in druge
koristne kontaktne podatke lahko dobite na e-naslovu www.eu-dpo@abbo�.com.
Vaše pravice: Če želite uveljavlja� katero od svojih pravic, ki so navedene v razdelku z naslovom Kako lahko posamezni
uporabniki dostopajo do svojih osebnih podatkov in jih popravijo ter vaše pravice, nam zahtevo pošljete v e-sporočilu, vas
prosimo, da ustrezno poimenujete vrs�co z zadevo e-sporočila (na primer »Zahteva za popravek« ali »Zahteva za dostop« ali
drugo, kot je ustrezno). Potrudili se bomo pravočasno odzva� na razumne zahteve oziroma najkasneje, kot to določajo
veljavne zakonske določbe. Če imate pomisleke glede katerega koli vidika obdelave vaših osebnih podatkov s strani družbe
Abbo�, imate pravico vloži� pritožbo pri svojem lokalnem organu, pristojnem za varstvo podatkov.
 
+Zastopniki v EU

Družba Pacese�er, Inc. je za svoje zastopnike v določenih državah imenovala naslednje družbe:
 

Država Ime zastopnika Naslov zastopnika

Avstrija,
Romunija

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

Belgija,
Luksemburg

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

Bolgarija,
Hrvaška, Ciper,
Češka, Islandija,
Latvija, Malta,
Slovaška,
Slovenija

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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



Država Ime zastopnika Naslov zastopnika

Grčija Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company (trgovsko
ime: Abbo� Medical Hellas Ltd.)
Grško: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης s trgovskim imenom
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Madžarska Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Abbreviated Name: Abbo�
Medical K�.)

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

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

Italija 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

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

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

Poljska Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

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

 
+Združeno kraljestvo

Skladno z Zakonom o izstopu iz Evropske unije iz leta 2020 se bo zakonodaja Evropske unije v Združenem kraljestvu še naprej
uporabljala do 31. decembra 2020. Pri prenosu vaših osebnih podatkov v ZDA bomo zagotovili ustrezne ukrepe za njihovo
zaščito.  Naš lokalni zastopnik je Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ,
Združeno kraljestvo.
 
+Alžirija, Čile, Kolumbija, Maroko, Pakistan, Panama, Paragvaj, Saudova Arabija, Trinidad in Tobago ter Tunizija

Družba Abbo� v splošnem potrebuje vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše sprejetje pogojev tega obves�la
o zasebnos� se obravnava, kot da ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov, kot je opisano v tem dokumentu. Če želite
izbrisa� svoj račun Merlin.net, lahko to storite tako, da o tem obves�te svojega izvajalca zdravstvenega varstva ali zdravstveno
ustanovo. Če izbrišete svoj račun, bomo kljub temu ohranili združene in deiden�ficirane podatke, morda pa bomo morali
hrani� tudi določene osebne podatke, če to zahteva zakon.

+Francija

Podjetje Pacese�er, Inc. je agencija ASIP Santé cer�ficirala kot gos�telja osebnih zdravstvenih podatkov, vključno z naslednjimi
dejavnostmi:

1. zagotavljanje fizičnih lokacij, ki omogočajo fizično infrastrukturo informacijskega sistema za obdelavo zdravstvenih
podatkov, in vzdrževanje teh lokacij v obratovalnem stanju;



2. zagotavljanje fizične infrastrukture informacijskega sistema za obdelavo zdravstvenih podatkov, in vzdrževanje te
infrastrukture v obratovalnem stanju;

3. zagotavljanje pla�orme za gostovanje aplikacij informacijskega sistema in vzdrževanje te pla�orme v obratovalnem
stanju;

4. zagotavljanje virtualne infrastrukture informacijskega sistema, ki se uporablja za obdelavo zdravstvenih podatkov, in
vzdrževanje te infrastrukture v obratovalnem stanju;

5. zagotavljanje in upravljanje informacijskega sistema, ki vsebuje zdravstvene podatke;

6. shranjevanje zdravstvenih podatkov.

Upravljavec vaših osebnih podatkov za namene zdravljenja je vaš zdravnik/zdravstvena ustanova.  Podjetje Pacese�er, Inc.
(podružnica družbe St. Jude Medical, LLC, in podružnica v stoodstotni las� družbe Abbo� Laboratories, Inc.), 15900 Valley
View Court, Sylmar, California 91342, Združene države Amerike, je upravljavec osebnih podatkov za naslednje namene: (1)
zagotavljanje te aplikacije; (2) izpolnjevanje pravnih obveznos�, vključno s �s�mi, ki se nanašajo na varnost, kakovost in
izboljšave medicinskih pripomočkov; ter (3) izvajanje raziskav z uporabo osebnih podatkov, potem ko so deiden�ficirani,
psevdonimizirani, združeni in/ali anonimizirani, tako da vas iz njih ni mogoče prepozna� po imenu. Raziskave izvajamo za
ugotavljanje, kako se uporabljajo naši izdelki in storitve, za merjenje njihove učinkovitos� in v povezavi s študijami dokazov iz
prakse. Če želite več informacij, glejte razdelke +Uporaba vaših osebnih podatkov s strani družbe Abbo�, +Medicinski
pripomočki in druge zakonske zahteve, +Raziskave in +Hramba osebnih podatkov. Naš lokalni zastopnik je Abbo� Medical
France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Francija.
 
+Japonska

Družba Abbo� potrebuje vaše soglasje za obdelavo vaših »osebnih podatkov, ki so potrebni za posebno oskrbo« (v tem
obves�lu o zasebnos� se imenujejo vaši podatki, povezani z zdravjem), in za prenos vaših osebnih podatkov, vključno s
podatki, povezanimi z zdravjem, kateri koli tretji osebi zunaj Japonske (razen prenosov v EU, za katere je japonska vlada izdala
sklep o ustreznos�). Vaše sprejetje tega obves�la o zasebnos� ali strinjanje z njim se obravnava kot vaše soglasje za obdelavo
vaših osebnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, kot je opisano v tem dokumentu.  Soglasje lahko kadar koli
prekličete tako, da o tem obves�te svojega izvajalca zdravstvenega varstva. Upoštevajte, da bo vaš preklic soglasja vplival na
zmožnost vašega izvajalca zdravstvenega varstva za spremljanje vašega pripomočka na daljavo in da bo to morda vplivalo na
vaše zdravljenje.  Če prekličete svoje soglasje, bo družba Abbo� obdržala združene in deiden�ficirane podatke, morda pa
bomo morali hrani� tudi določene osebne podatke, če to zahteva zakon.

+Južnoafriška republika

V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov imate pravico vloži� pritožbo pri informacijskem upravnem organu tako, da pišete
na: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA; tel.: 012 406 4818; faks: 086 500 3351,
inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Južna Koreja

Vaše sprejetje tega obves�la o zasebnos� ali strinjanje z njim se obravnava, kot da ste bili obveščeni in se izrecno strinjate z
vso vsebino tega besedila. Soglasje uporabnikov, mlajših od 14 let, mora potrdi� njihov skrbnik. Če želite izbrisa� svoj račun
Merlin.net, lahko to storite tako, da o tem obves�te svojega izvajalca zdravstvenega varstva. Če izbrišete svoj račun, bomo
kljub temu ohranili združene in deiden�ficirane podatke, morda pa bomo morali hrani� tudi določene osebne podatke, če to
zahteva zakon.

V tem obves�lu o zasebnos� je opredeljeno, kako podjetje Pacese�er, Inc. v zvezi z zagotavljanjem aplikacije in storitev zbira
vaše osebne podatke, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, jih uporablja, posreduje tretjim osebam, predaja njihovo
obdelavo zunanjim izvajalcem in jih prenaša v druge države. Za zagotavljanje aplikacije in storitev so potrebne vse naslednje
kategorije obdelave osebnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem. Zato te aplikacije in storitev ne morete
uporablja�, če se ne strinjate s takšno obdelavo.

S sprejemom ali strinjanjem s tem obves�lom o zasebnos� lahko v enem koraku daste soglasje za vse naslednje kategorije:

(Obvezno) Soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov, vključno s podatki, povezanimi z zdravjem, kot je opisano
v razdelkih +Zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov, +Dostop družbe Abbo� do osebnih podatkov pri
zagotavljanju storitev vašemu izvajalcu zdravstvenega varstva, +Uporaba vaših osebnih podatkov s strani družbe
Abbo�, +Medicinski pripomočki in druge zakonske zahteve in +Raziskave.



(Obvezno) Soglasje za zbiranje in uporabo podatkov, povezanih z zdravjem, kot je opisano v razdelkih +Zbiranje in
obdelava vaših osebnih podatkov, +Dostop družbe Abbo� do osebnih podatkov pri zagotavljanju storitev vašemu
izvajalcu zdravstvenega varstva, +Uporaba vaših osebnih podatkov s strani družbe Abbo�, +Medicinski pripomočki
in druge zakonske zahteve in +Raziskave.

(Obvezno) Soglasje za čezmejni prenos in posredovanje zdravstvenih podatkov (občutljivih podatkov) tretjim osebam,
kot je opisano v razdelkih +Shranjevanje podatkov, +Naše razkrivanje osebnih podatkov, +Čezmejni prenosi osebnih
podatkov.

Soglasje lahko kadar koli prekličete tako, da o tem obves�te svojega izvajalca zdravstvenega varstva. Upoštevajte, da bo vaš
preklic soglasja vplival na zmožnost vašega izvajalca zdravstvenega varstva za spremljanje vašega pripomočka na daljavo in da
bo to morda vplivalo na vaše zdravljenje.  Če prekličete svoje soglasje, bo družba Abbo� obdržala združene in deiden�ficirane
podatke, morda pa bomo morali hrani� tudi določene osebne podatke, če to zahteva zakon.

+Ukrajina

Družba Abbo� potrebuje vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, razen kadar moramo to naredi� za izpolnjevanje
zakonskih obveznos�, kot je opisano v razdelku +Medicinski pripomočki in druge zakonske zahteve. Vaše sprejetje pogojev
tega obves�la o zasebnos� se obravnava, kot da ste privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov, kot je opisano v tem
dokumentu. Če želite, da vaše podatke izbrišemo iz sistema Merlin.net, o tem obves�te svojega izvajalca zdravstvenega
varstva ali zdravstveno ustanovo. Upoštevajte, da če prek svojega izvajalca zdravstvenega varstva ali zdravstvene ustanove
zahtevate izbris svojih podatkov iz sistema Merlin.net, bomo kljub temu ohranili združene in deiden�ficirane podatke. Če to
zahteva zakon, pa bomo morda morali hrani� tudi določene osebne podatke.
 

KONEC OBVESTILA O ZASEBNOSTI – NAMEN TEGA OBVESTILA O ZASEBNOSTI JE, DA VAM RAZKRIJEMO, KAKO
DRUŽBA ABBOTT UPORABLJA IN OBDELUJE VAŠE OSEBNE PODATKE.  TO OBVESTILO NI POGODBA IN NI DEL
LICENČNE POGODBE ZA KONČNEGA UPORABNIKA, KI JE NA VOLJO V NADALJEVANJU.

 

Mobilna aplikacija MyMerlin™

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA

Datum različice: April 2021

Upoštevajte, da so naslovi v tej pogodbi dodani samo zaradi priročnos� in da ne omejujejo, opredeljujejo ali v celo�
pojasnjujejo posameznih razdelkov.

1. Uvod

2. Ključni izrazi v tej pogodbi

3. Vaši osebni podatki

4. Okoliščine uporabe aplikacije in omrežja za zagotavljanje oskrbe bolnikov Merlin.net™ (»Merlin.net™ PCN«)

5. Registracija za uporabo aplikacije

6. Nezagotavljanje zdravstvenih nasvetov

7. Uporaba izdelkov tretjih oseb

8. Lastniške pravice

9. Podelitev in obseg licence

10. Omejitve licence

11. Omejitve sprejemljive uporabe

12. Zahteve glede združljivos� mobilnih naprav

13. Posodobitve in nadgradnje aplikacije

14. Potrditve

15. Izbris računa v aplikaciji



16. Spremembe te pogodbe

17. Podpora za aplikacijo

18. Podatki o anali�ki zrušitev

19. Sporazum o prenesenih podatkih

20. Prekinitev pogodbe

21. Naša odklonitev jamstev

22. Pomembne informacije o omejitvi naše odgovornos�

23. Odškodnine

24. Izvozne omejitve

25. Obves�la

26. Prenos pravic

27. Višja sila

28. Odpoved pravicam

29. Neodvisnost določb

30. Zakonska pristojnost

31. Celotna pogodba

32. Pogoji, ki se nanašajo na družbo Apple, če uporabljate različico aplikacije za iOS

33. Dodatni pravni pogoji

34. Klik gumba »Sprejmi«

1. Uvod

Prosimo vas, da natančno preberete to licenčno pogodbo za končnega uporabnika (»pogodba«), preden jo sprejmete in
preden names�te aplikacijo myMerlinTM (»aplikacija«).  Aplikacija se povezuje s sistemom za oskrbo bolnikov Merlin.net™
(»storitve«) in vanj prenaša podatke iz vašega vstavnega srčnega monitorja (»ICM«).  Podatki, poslani prek aplikacije, bodo
preneseni v Združene države Amerike, kjer bodo tudi shranjeni.

Pred uporabo aplikacije boste morali spreje� to pogodbo. S TO POGODBO SE STRINJATE TAKO, DA SPODAJ KLIKNETE GUMB
»SPREJMI«.  ČE SE S TO POGODBO NE STRINJATE, VAM APLIKACIJE NE BOMO LICENCIRALI, ZATO APLIKACIJE NE BOSTE SMELI
UPORABLJATI (ALI POSKUSITI UPORABITI).

S SPREJETJEM TE POGODBE IN UPORABO APLIKACIJE POTRJUJETE, DA STE POLNOLETNI, TOREJ VAM JE DOVOLJENO
SKLENITI TO POGODBO, IN DA SE STRINJATE BODISI V SVOJEM IMENU BODISI V IMENU DRUGEGA POSAMEZNIKA, ZA
KATEREGA STE DEJANSKO ZAKONITO POOBLAŠČENI, DA GA PRAVNO ZAVEŽETE K UPOŠTEVANJU POGOJEV TE POGODBE. ČE
BO APLIKACIJO UPORABLJAL OTROK, MORAJO TO POGODBO PREBRATI STARŠ(I) ALI SKRBNIK(I).

ČE STE POSAMEZNIK, KI ŽELI NAMESTITI, UPORABLJATI ALI DRUGAČE DOSTOPATI DO APLIKACIJE V IMENU ALI V KORIST
KATERE KOLI KORPORACIJE, PARTNERSTVA ALI DRUGEGA SUBJEKTA, S KATERIM SODELUJETE (»ORGANIZACIJA«), SE MORATE S
TO POGODBO STRINJATI V SVOJEM IMENU IN V IMENU TE ORGANIZACIJE, PRI ČEMER POTRJUJETE IN ZAGOTAVLJATE, DA STE
PRAVNO POOBLAŠČENI, DA TO ORGANIZACIJO ZAVEŽETE K UPOŠTEVANJU POGOJEV TE POGODBE. 

Navedbe, kot so »vi«, »vaš« ali »uporabnik« v tej pogodbi vključujejo posameznika, ki aplikacijo uporablja, in (kjer je
primerno) morebitno ustrezno organizacijo. 

PROSIMO, PREBERITE TUDI (A) IZKLJUČITVE IN OMEJITVE ODGOVORNOSTI V RAZDELKIH 6, 7 IN 22 TER (B) ODKLONITEV
JAMSTEV V RAZDELKU 21. TI RAZDELKI OMEJUJEJO VAŠA PRAVNA SREDSTVA IN NAŠO ODGOVORNOST.

Ta pogodba je pravno zavezujoča pogodba, ki se nanaša na vašo uporabo aplikacije, med vami in družbo Abbo�.  Ta
pogodba zajema:

vašo names�tev in uporabo aplikacije (vključno z vsemi posodobitvami, nadgradnjami, popravki napak ali
spremenjenimi različicami) v mobilni napravi in



vse priročnike, navodila, opise, specifikacije ali druga gradiva v �skani ali elektronski obliki, ki jih zagotavlja družba
Abbo� (»dokumentacija«) ter opisujejo ali se nanašajo na uporabo aplikacije.

S sprejetjem in uporabo aplikacije v mobilni napravi se strinjate, da (a) je vaša uporaba povezana z ocenjevanjem in/ali
klinično uporabo aplikacije s pripomočkom ICM, (b) če uporabljate to aplikacijo za klinične namene, da vam je izvajalec
zdravstvenega varstva predpisal uporabo pripomočka ICM.  Aplikacija je zasnovana izključno za uporabo s pripomočki ICM
družbe Abbo�.

Podatki, do katerih se dostopa v aplikaciji ali prek nje, lahko vsebujejo tehnične nepravilnos� ali �pkarske napake. Aplikacijo
lahko spremenimo ali posodobimo brez obves�la. To pogodbo lahko kadar koli spremenimo, o čemer boste obveščeni med
nadaljnjo uporabo aplikacije. Imeli boste možnost izrazi� soglasje z morebitnimi spremembami.

2. Ključni izrazi v tej pogodbi

Naslednji ključni izrazi v tej pogodbi imajo pomen, opredeljen spodaj:

Aplikacija. Mobilna aplikacija myMerlinTM redno prejema in prenaša podatke iz vašega pripomočka ICM, lahko pa tudi ročno
pošiljate podatke iz svojega pripomočka ICM v sistem nadzora na daljavo omrežja za zagotavljanje oskrbe bolnikov
Merlin.net™. 

Podatki. Vaši osebni podatki, vključno z zdravstvenimi podatki, in vsakršne druge informacije, ki so na voljo prek aplikacije ali
so prisotne v njej, vključno s podatki, ki jih vnesete v aplikacijo, nekaterimi podatki, ki zadevajo delovanje vašega pripomočka
ICM, oziroma podatki, ki jih ta pripomoček zbira, podatki, prikazanimi ali poslanimi prek aplikacije, in nekaterimi podatki o vaši
mobilni napravi.

Mobilna naprava. Pametni telefon ali ročna naprava – ne glede na to, ali gre za lastno napravo ali napravo, ki vam jo je dala na
voljo vaša zdravstvena ustanova in/ali izvajalec zdravstvenega varstva oziroma družba Abbo� ali nekdo v njenem imenu –, ki
se uporablja za names�tev in uporabo aplikacije (npr. Applova mobilna digitalna naprava Apple‡ iPhone‡ ali mobilna digitalna
naprava Samsung‡ Galaxy‡).

Uporabnik, vi, vas in/ali vaš. Vsak posamezni uporabnik aplikacije s pripomočkom ICM znamke Abbo�.

Mi, nas, naš in/ali Abbo�. Pacese�er, Inc., podružnica v stoodstotni las� družbe Abbo� Laboratories. »Mi«, »nas« in »naš« se
lahko nanašajo tudi na Pacese�er, Inc. in St. Jude Medical, LLC ter povezana podjetja družbe Abbo�, vključno z lokalnim
povezanim podjetjem družbe Abbo� in centri za tehnično podporo sistema Merlin.net™ PCN v obsegu, v kakršnem pomagajo
pri izvajanju storitev. Nič v izrazih »mi«, »nas« in »naš« se ne sme razlaga�, kot da je lokalno podjetje, povezano z družbo
Abbo�, ali katero koli drugo podjetje, povezano z družbo Abbo�, vključeno med pogodbenice, med katerimi se sklepa ta
pogodba. 

Besede, ki sledijo izrazom »vključno z«, »zajema«, »še posebej«, »na primer« in podobnim izrazom, se morajo razume� kot
razlagalne in ne omejujejo splošnos� povezanih splošnih besed.

3. Vaši osebni podatki

ZA VAŠO UPORABO APLIKACIJE IN STORITEV VELJA TUDI OBVESTILO O ZASEBNOSTI V APLIKACIJI, KI POJASNJUJE, KAKO
RAVNAMO Z VAŠIMI OSEBNIMI PODATKI, VKLJUČNO Z ZDRAVSTVENIMI PODATKI, KI NAM JIH POSREDUJETE NA PODLAGI
SVOJE UPORABE APLIKACIJE.

Za uporabnike v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«), Združenem kraljestvu, Mehiki in Švici: Upravljavec vaših
osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki, ki se zbirajo in pošiljajo prek aplikacije in storitev, je vaša zdravstvena
ustanova in/ali izvajalec zdravstvenega varstva. Pri zdravstveni ustanovi in/ali izvajalcu zdravstvenega varstva se pozanimajte
glede njunega pravilnika o zasebnos�, nanju pa naslovite tudi vsa morebitna vprašanja glede obdelave vaših podatkov.
Informacije o tem, kako družba Abbo� ravna z vašimi podatki, boste našli v obves�lu o zasebnos� v naši aplikaciji.

Družba Abbo� je tudi upravljavec vaših osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki, za določene in omejene namene
obdelave, kot je opisano v našem obves�lu o zasebnos� v aplikaciji. Prek aplikacije zahtevamo tudi vaše izrecno soglasje, ki
deluje kot pravna podlaga, da lahko družba Abbo� deiden�ficira, psevdonimizira, združi in/ali anonimizira vaše osebne
podatke za izvajanje analize podatkov. Če smo vas prosili za soglasje k obdelavi vaših osebnih podatkov, lahko soglasje kadar
koli prekličete tako, da nas o tem obves�te. Morebiten preklic soglasja ne bo vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki
temelji na vašem soglasju pred preklicem. Upoštevajte tudi, da bo družba Abbo� ob vašem preklicu soglasja prenehala



obdelova� samo �ste vaše osebne podatke, na katere se preklic soglasja dejansko nanaša. Družba Abbo� bo še naprej
obdelovala osebne podatke, če gre pri tem za pogodbeno ali drugačno zakonsko obveznost, kot je skladnost z regula�vnim
okvirom za medicinske pripomočke v EGP, Združenem kraljestvu, Švici ali kateri koli drugi zadevni sodni pristojnos�.

4. Uvodno pojasnilo o aplikaciji in sistemu Merlin.net™ PCN

Družba Abbo� je proizvajalec vašega pripomočka ICM. Družba Abbo� je razvila tudi aplikacijo in ima zanjo ustrezna
pooblas�la in/ali dovoljenja, če to zahtevajo veljavni zakoni.

Aplikacija omogoča hiter samodejni prenos podatkov, zbranih iz vašega pripomočka in naloženih prek aplikacije, v zasebno in
zaščiteno podatkovno zbirko.  Prek sistema Merlin.net™ PCN lahko izvajalec zdravstvenega varstva spremlja, kdaj začne vaše
srce utripa� drugače.  Z aplikacijo lahko tudi posnamete svoje simptome, kadar imate občutek, da nekaj ni v redu, recimo, če
obču�te vrtoglavico, slabost, težko dihanje ali pa sem vam zdi, da srce bije neenakomerno ali prehitro.  Aplikacija podatke o
vašem srcu samodejno pošilja zdravstveni ustanovi na podlagi nastavitev, ki jih je določil izvajalec zdravstvenega varstva.  S
pomočjo aplikacije lahko izvajalec zdravstvenega varstva spremlja vaš srčni ritem in simptome, ter prilagaja zdravljenje, da
vam ni treba tako pogosto osebno obiskova� zdravstvene ustanove.  Vaša mobilna naprava mora bi� ves čas povezana z

internetom prek brezžičnega omrežja Wi-Fi ali mobilnih podatkov, hkra� pa mora bi� vklopljena tehnologija Bluetooth®
[1]

.
Pripomoček ICM in aplikacija morata bi� seznanjena in ime� omogočeno komunikacijo, aplikacija pa se mora ves čas
izvaja�, da lahko izvajalec zdravstvenega varstva na daljavo spremlja vaš srčni ritem.

 

5. Registracija za uporabo aplikacije

Pri registraciji morate v aplikacijo prek zaslona vnes� nekaj osebnih podatkov, vključno z datumom rojstva in serijsko številko
pripomočka ICM, ter podatke o svojem računu v sistemu Merlin.net™ PCN, in sicer svoj e-poštni naslov in telefonsko številko
(»podatki o registraciji«).  Za vsako naknadno seznanitev aplikacije s pripomočkom ICM, na primer, če zamenjate mobilni
telefon, morate pridobi� avtorizacijsko kodo in aplikacijo poveza� s pripomočkom ICM, da jo boste lahko uporabljali.  Strinjate
se, da nam boste ob registraciji zagotovili točne in popolne podatke. Potrjujete in strinjate se, da je aplikacija zasnovana in
namenjena za osebno uporabo na ravni posameznika.  Če izveste za varnostni incident ali kršitev, ki vpliva na vaš račun za
aplikacijo, vključno z inciden� ali kršitvami, za katere menite, da morda ogrožajo vaše registracijske podatke, nas morate o tem
čim prej obves��.

6. Nezagotavljanje zdravstvenih nasvetov

NITI APLIKACIJA NITI STORITVE, KI SO NA VOLJO PREK NJE, NISO ZDRAVSTVENE STORITVE ZA BOLNIKE. UPORABNIKI
MORAJO UPOŠTEVATI, DA JE APLIKACIJA STORITEV ZA UPRAVLJANJE PODATKOV, KI VAŠEMU IZVAJALCU ZDRAVSTVENEGA
VARSTVA OMOGOČA SPREMLJANJE VAŠEGA PRIPOMOČKA ICM.  APLIKACIJA NI ZASNOVANA KOT NADOMESTEK ZA
STROKOVNO ZDRAVSTVENO SVETOVANJE IN DRUŽBA ABBOTT NI NITI PONUDNIK NITI DOBAVITELJ NIKAKRŠNIH
ZDRAVSTVENIH STORITEV NA PODLAGI APLIKACIJE. POSAMEZNIKI SE MORAJO VEDNO POSVETOVATI Z USPOSOBLJENIM
IZVAJALCEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, ČE IMAJO KAKRŠNA KOLI VPRAŠANJA O ZDRAVSTVENIH TEŽAVAH, VKLJUČNO Z
VPRAŠANJI ALI POMISLEKI O BOLEZNIH SRCA.  NA PODLAGI PODATKOV ALI KAKRŠNIH KOLI DRUGIH INFORMACIJ, KI SE
PRENESEJO V APLIKACIJO ALI KI JIH APLIKACIJA VSEBUJE, NE SMETE NIKOLI PREZRETI STROKOVNEGA ZDRAVSTVENEGA
NASVETA ALI ZAKASNITI ISKANJA ZDRAVNIŠKE POMOČI. Če opazite neobičajne meritve ali spremembe v zdravstvenem
stanju, povezane s srcem ali drugačnega izvora, upoštevajte običajne smernice, ki jih je določil izvajalec zdravstvenega varstva. 

UPORABNIKOM NE ZAGOTAVLJAMO ZDRAVSTVENIH NASVETOV ALI OSKRBE. ČE SUMITE, DA POTREBUJETE NUJNO
ZDRAVSTVENO POMOČ, POKLIČITE SVOJEGA IZVAJALCA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ALI LOKALNO REŠEVALNO SLUŽBO.
DRUŽBA ABBOTT NI ODGOVORNA ZA OBVEŠČANJE IZVAJALCA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA POSAMEZNEGA UPORABNIKA O
KAKRŠNIH KOLI SPREMEMBAH ODČITANIH UPORABNIKOVIH PODATKOV.  Naše osebje za tehnično podporo ni usposobljeno
ali pooblaščeno, da bi vam pojasnilo vsebino, pomen ali možne posledice kakršnih koli podatkov, ki so dostopni v aplikaciji ali
se prenašajo prek nje.

Aplikacija je zasnovana, da posameznikom in njihovim izvajalcem zdravstvenega varstva pomaga bolje obravnava� bolnikovo
bolezen srca z uporabo informacij, analiz in obves�l. Vi in vaš izvajalec zdravstvenega varstva ste izključno odgovorni za
sporočanje svojih podatkov, posredovanje povratnih informacij ter razpravljanje o in priporočanje možnos� preiskav in
zdravljenja. Družba Abbo� ne priporoča in ne podpira nobenih specifičnih preiskav, izdelkov, postopkov ali mnenj.  ČE SE
ODLOČITE SPREJETI UKREPE NA PODLAGI KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, KI SE POSREDUJEJO V APLIKACIJO ALI SO SHRANJENE V
NJEJ, ALI KAKRŠNIH KOLI INFORMACIJ, PREJETIH OD ZAPOSLENIH, ZASTOPNIKOV ALI DOBAVITELJEV DRUŽBE ABBOTT, V CELOTI
PREVZEMATE TVEGANJE.



ZA UPORABNIKE V EGP, ZDRUŽENEM KRALJESTVU IN ŠVICI:  INFORMACIJE, KI SO VAM NA VOLJO PREK APLIKACIJE, NISO
ELEKTRONSKA ZDRAVSTVENA KARTOTEKA.  ČE SE VAM PO LASTNI PRESOJI ZDI POTREBNO V SVOJO ZDRAVSTVENO
KARTOTEKO DODATI KATERO KOLI INFORMACIJO, KI STE JO ZBRALI PREK APLIKACIJE, LAHKO PRIDOBITE KOPIJE TEH
INFORMACIJ, KI JIH LAHKO NATISNETE IN DODATE SVOJI ZDRAVSTVENI KARTOTEKI.

7. Uporaba izdelkov tretjih oseb

Upoštevajte, da lahko tretje osebe ponujajo nepooblaščene storitve, programsko opremo in mobilne aplikacije, za katere
trdijo, da so združljive z aplikacijo in/ali vašim pripomočkom ICM, vendar jih družba Abbo� ni odobrila za takšno uporabo.
DRUŽBA ABBOTT NE PRIPOROČA UPORABE APLIKACIJE ALI VAŠEGA PRIPOMOČKA ICM SKUPAJ Z NEODOBRENIMI IZDELKI
TRETJIH OSEB. TAKŠNE IZDELKE UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST.  NEODOBRENI IZDELKI TRETJIH OSEB SO ZUNAJ
NADZORA DRUŽBE ABBOTT; DRUŽBA ABBOTT NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA TE IZDELKE, NIKAKOR NE JAMČI ZA
VELJAVNOST, NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI STANJE KATEREGA KOLI OD TEH IZDELKOV TER NE BO ODGOVORNA NITI ZA
ZAHTEVKE, KI SE NANAŠAJO NA TO, NITI ZA KAR KOLI V ZVEZI Z NEODOBRENO STORITVIJO, PROGRAMSKO OPREMO,
APLIKACIJO ALI DRUGAČEN IZDELEK TRETJE OSEBE.

 

8. Lastniške pravice

Potrjujete in strinjate se, da imajo družba Abbo�, njena povezana podjetja, njeni dobavitelji ali dajalci licence v las� ali licenco
za vse zakonske pravice, lastništvo in deleže v zvezi z vsemi vidiki aplikacije in dokumentacije ter vsemi njihovimi izboljšanimi,
posodobljenimi, nadgrajenimi, spremenjenimi, prilagojenimi ali dodatnimi deli, med drugim vključno z grafiko, uporabniškim
vmesnikom, skrip� in programsko opremo, ki se uporabljajo za izvajanje aplikacije, ter katero koli programsko opremo ali
dokumen�, ki se vam zagotovijo kot del aplikacije in/ali v povezavi z aplikacijo, vključno z vsemi obstoječimi pravicami
intelektualne lastnine, ne glede na to, ali so registrirane ali ne in kje na svetu obstajajo. Za namene te pogodbe »pravice
intelektualne lastnine« pomenijo vse avtorske pravice, patente, poslovne skrivnos�, trgovsko ovojnino, blagovno znamko,
pravice do videza, dobro ime, pravice v zvezi z oblikovanjem, tehnologijo, grafično podobo, pravice v zvezi računalniško
programsko opremo (vključno z izvorno kodo) in podatkovnimi zbirkami ter podobne ali enakovredne pravice ali oblike zaščite,
ki obstajajo ali bodo obstajale zdaj ali v prihodnos� v kateri koli obliki nosilca podatkov, znanega zdaj ali naknadno
izumljenega, na katerem koli delu sveta. Strinjate se, da se boste vzdržali kakršnih koli dejanj, ki bi zmanjšala takšne pravice ali
vzbudila dvom vanje.

Nadalje se strinjate, da aplikacija vsebuje lastniške in zaupne podatke (vključno s programsko kodo), ki so zaščiteni z veljavnimi
pravicami intelektualne lastnine in drugimi zakoni, med drugim vključno z avtorskimi pravicami.  Strinjate se, da takšnih
lastniških podatkov ali gradiv ne boste nikakor uporabljali, razen kot je izrecno dovoljeno s to pogodbo. Nobenega dela
aplikacije ni dovoljeno reproducira� v nobeni obliki in na noben način, razen kot je to izrecno dovoljeno v tej pogodbi ali če to
dovoljuje veljavna zakonodaja. Poleg tega ne smete odstrani� nobene iden�fikacije izdelka, obves�la o avtorskih pravicah ali
lastniških omejitev. Nepooblaščeno kopiranje aplikacije ali neupoštevanje omejitev v tej pogodbi (ali druga kršitev licence,
podeljene v tem dokumentu) povzroči samodejno prenehanje veljavnos� te pogodbe in strinjate se, da to pomeni takojšnjo,
nepopravljivo škodo za družbo Abbo�, njena povezana podjetja in/ali njene dajalce licence, za katere bi bila denarna
odškodnina neustrezno pravno sredstvo, ter da bi bila sodna prepoved primerno pravno sredstvo za takšno kršitev.  Za
uporabnike v Nemčiji:  Zgoraj navedeno ne vpliva na vašo pravico, da dokažete, da ni nastala nikakršna škoda. Nekatere od
zgornjih določb so v nekaterih državah/zveznih državah/provincah/sodnih pristojnos�h neučinkovite, zato zgornje potrditve in
pogoji za vas morda ne veljajo v celo�.  Za uporabnike v Alžiriji:  Neodobreno kopiranje aplikacije ali neupoštevanje omejitev
v tej pogodbi (ali druga kršitev licence, podeljene v tem dokumentu) povzroči samodejno prenehanje veljavnos� te pogodbe v
pe�h dneh, če v obdobju pe�h dni te kršitve ne odpravite.

Struktura, organizacija in koda aplikacije so dragocene poslovne skrivnos� in zaupne informacije družbe Abbo�, njenih
povezanih podje�j in/ali njenih dajalcev licence. Iz aplikacije ne smete odstrani� nobene iden�fikacije izdelka, obves�la o
avtorskih pravicah ali lastniških omejitev. Potrjujete, da nimate pravice dostopa� do aplikacije v obliki izvorne kode.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ in Merlin.net™ in povezane blagovne znamke so blagovne znamke družbe Pacese�er, Inc. v
več sodnih pristojnos�h (»blagovne znamke družbe Abbo�«).  Vsaka poslovna vrednost, ki izhaja iz uporabe blagovnih znamk
družbe Abbo� skladno s pogoji te pogodbe, je izključno v korist podjetja Pacese�er, Inc. Druge blagovne znamke tretjih oseb,
ki so vključene v aplikacijo ali dostopne med uporabo aplikacije, so blagovne znamke njihovih lastnikov in vsaka poslovna
vrednost, povezana s takšnimi blagovnimi znamkami, pripada ustreznim lastnikom teh blagovnih znamk.  V zvezi z zgoraj
omenjenimi blagovnimi znamkami se vam ne podeli nobena licenca ali pravica, ni� izrecna ni� naznačena, in nadalje se
strinjate, da ne boste odstranili, zakrili ali spremenili nobenih lastniških obves�l (vključno z obves�li o blagovnih znamkah in
avtorskih pravicah), ki so lahko dodana ali vsebovana v aplikaciji ali sistemu Merlin.net™ PCN.  Nobena blagovna znamka,



trgovsko ime ali trgovska obleka družbe Abbo� se ne sme uporablja� brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Abbo�,
razen za iden�fikacijo izdelka ali storitev družbe. Družba Abbo�, njena povezana podjetja, njeni dobavitelji in njeni dajalci
licence si pridržujejo vse pravice, ki vam niso izrecno podeljene s to pogodbo. 

Deli aplikacije lahko vključujejo gradivo, ki so ga zagotovile tretje osebe in za katerega obstajajo pravice intelektualne lastnine.
Dajalci licence za takšno gradivo tretjih oseb obdržijo vse svoje ustrezne pravice, pravne naslove in deleže v zvezi z gradivom
tretjih oseb ter vse njegove kopije, med drugim vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine.  Vi potrjujete uporabo tega
gradiva tretjih oseb in s tem povezane pravice, razen v primeru in samo v obsegu, v katerem je predhodna potrditev
neučinkovita v nekaterih državah/zveznih državah/provincah/sodnih pristojnos�h.

Ne glede na morebitne nasprotne določbe družba Abbo� na uporabnika ne prenaša nobenega lastništva ali pravic
intelektualne lastnine v zvezi z aplikacijo, dokumentacijo ali katero koli drugo tehnologijo, informacijami ali gradivi, in skladno
z dogovorom med pogodbenicami družba Abbo�, njena povezana podjetja in njeni dajalci licence ohranijo izključno lastništvo
vseh pravic, pravnih naslovov in deležev v zvezi z aplikacijo, dokumentacijo in vso drugo tehnologijo, informacijami in gradivi
ter vsemi njihovimi kopijami ali spremembami (ne glede na to, kdo in kdaj jih ustvari), med drugim vključno z vsemi pravicami
intelektualne lastnine, povezanimi s čimer koli in vsem zgoraj navedenim. 

9. Podelitev in obseg licence

Aplikacijo smete prenes� v mobilno napravo za namene ogleda, uporabe in prikaza aplikacije in storitev, pri čemer je vaš
izključni namen oceni� potencialno uporabo in vašo uporabo aplikacije skupaj s pripomočkom ICM.  Družba Abbo� vam
aplikacije ne prodaja, temveč samo licencira. Pod pogojem vašega upoštevanja določb te pogodbe in izključno za toliko časa,
kot vam družba Abbo� dovoli uporabo aplikacije, vam na omejeni, neizključni, razveljavljivi, neprenosljivi, nedodeljivi podlagi
brez možnos� izdaje podlicence dovoljujemo, da aplikacijo names�te in uporabljate v mobilni napravi izključno za osebno,
nekomercialno uporabo (kar se imenuje »licenca«).  Če ne upoštevate katerega koli pogoja ali določila te pogodbe, morate
aplikacijo takoj preneha� uporablja� in jo odstrani� (torej odstrani� in izbrisa�) iz svoje mobilne naprave.

Licenca, podeljena na podlagi te pogodbe, ne prenaša na vas nobenega pravnega naslova, lastniških pravic, deleža ali pravic
intelektualne lastnine. Potrjujete, da na podlagi te pogodbe ne pridobite ni� nobenega pravnega naslova, lastniških pravic,
deleža ali udeležbe v zvezi z aplikacijo ali dokumentacijo ni� nikakršnih pravic intelektualne lastnine v zvezi z njima ali katero
koli drugo tehnologijo, informacijami ali gradivom. Vsaka poslovna vrednost, pridobljena z uporabo pravic intelektualne
lastnine skladno s pogoji te pogodbe, bo izključno v korist družbe Abbo�, njenih povezanih podje�j in/ali njenih dajalcev
licence.

DRUŽBA ABBOTT, NJENA POVEZANA PODJETJA IN/ALI NJENI DAJALCI LICENCE SI PRIDRŽUJEJO VSE PRAVICE, KI NISO IZRECNO
PODELJENE NA PODLAGI TE POGODBE, razen v primeru in samo v obsegu, v katerem je predhodno navedeno neučinkovito v
nekaterih državah/zveznih državah/provincah/sodnih pristojnos�h. Strinjate se, da boste aplikacijo uporabljali samo, kot je
izrecno dovoljeno v tem dokumentu. Za uporabnike v Nemčiji:  Zgoraj navedeno ne velja za nemške uporabnike, in sicer v
obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja o avtorskih pravicah v Nemčiji.

10. Omejitve licence

Razen kot je izrecno določeno v tej pogodbi in v okviru veljavne lokalne zakonodaje, se strinjate, da:

a. aplikacije NE boste uporabljali v nobeni mobilni napravi, ki ni vaša last, ki je ne nadzorujete ali do nje nimate
drugačnega zakonitega dostopa;

b. aplikacije NE boste povezali z nobenim pripomočkom ICM katere koli tretje osebe brez soglasja te tretje osebe;

c. aplikacije ali dokumentacije ali katerega koli njunega dela NE boste kopirali, razmnožili, ponovno objavili, poslali,
objavili ali kako drugače dali na voljo drugim osebam v nobeni obliki, ni� po internetu ni� na noben drug način;

d. aplikacije NE boste distribuirali, prodali, dali v zakup ali najem, zanjo izdali podlicence, je posodili, prevedli, prenesli,
združili, prilagodili ali spremenili;

e. aplikacije ni� v celo� ni� delno NE boste predelali ali spreminjali, ni� dovolili, da bi se aplikacija ali njen del
kombinirala z drugimi programi ali združila z njimi;

f. ni� celotne aplikacije ni� njenega dela NE boste razstavili, povratno prevedli, izvedli obratnega inženirstva, dekodirali,
ustvarili izpeljanih del ali kako drugače poskušali pridobi� ali preuči� katero koli izvorno kodo ali oblikovalsko
dokumentacijo na podlagi celotne aplikacije ali njenega dela;

g. aplikacije ali dokumentacije NE boste prodali, dali v zakup ali najem, prenesli, zanjo izdali licenco ali podlicenco,
distribuirali ali kako drugače prenesli pravice v zvezi z njima, razen kot je izrecno določeno v tej pogodbi. Aplikacije ni
mogoče prenes� na drugega končnega uporabnika in če mobilno napravo, v kateri je aplikacija nameščena, prenesete



na drugega posameznika, morate aplikacijo odstrani�. Podatki, ki jih hranite v aplikaciji ali jih prenesete z uporabo
aplikacije, so specifični za vas. Če želi aplikacijo uporablja� drug končni uporabnik, si mora aplikacijo prenes�
neposredno v svojo napravo in ustvari� nov račun;

h. NE boste odstranili, spremenili ali zakrili nobene iden�fikacije izdelka, lastniških omejitev, avtorskih pravic, blagovnih
znamk, storitvenih znamk, sloganov ali drugih obves�l, ki se prikazujejo med uporabo aplikacije;

i. brez našega predhodnega pisnega soglasja NE boste nikomur dobavili aplikacije, ni� v celo� ni� delno, ali je drugače
dali na voljo v celo� ali delno (vključno z objektno in izvorno kodo);

j. aplikacije NE boste uporabili za nikakršne komercialne namene, vključno s komercialno časovno delitvijo, ali kako
drugače pri zagotavljanju storitev tretjim osebam;

k. NE boste poskusili zaobi� ali kako drugače onemogoči� nobenih ukrepov za varnost ali varstvo podatkov, ki jih
izvajamo, in da NE boste storili ničesar, kar bi drugače vplivalo na varnost aplikacije; in

l. NE boste dostopali do nobenega dela aplikacije, ga uporabljali ali kopirali z namenom, da bi neposredno ali posredno
razvili, promovirali, distribuirali, prodali ali podprli kateri koli izdelek ali storitev, ki bi bila aplikaciji konkurenčna.

11. Omejitve sprejemljive uporabe

V povezavi z vašo uporabo aplikacije ste odgovorni za naslednje:

1. vse ak�vacijske kode in/ali kode sej ali gesla morate varova� kot zaupne podatke in jih ne smete razkri� nobeni drugi
osebi;

2. aplikacije ne smete uporablja� na noben nezakonit ali pro�pravni način, za noben nezakonit namen in na noben način,
ki bi bil neskladen s to pogodbo; izvaja� ne smete goljufij ali zlonamernih dejanj, na primer vdre� v aplikacijo ali kateri
koli operacijski sistem ter vanje vstavi� zlonamerne kode, vključno z virusi ali škodljivimi podatki;

3. ne smete nalaga�, prenaša�, pošilja� po e-poš�, oddaja�, shranjeva� ali kako drugače da� na voljo nobenih podatkov
ali drugih informacij, ki so nezakoni�, škodljivi, pro�pravni ali drugače neprimerni ali ki posegajo v zasebnost drugih,
vključno z osebami, mlajšimi od 18 let, ali osebami druge staros�, ki jih lokalna zakonodaja opredeljuje kot otroka,
razen če ste otrokov starš, skrbnik ali pooblaščeni negovalec;

4. ne smete se izdaja� za nikogar drugega ali lažno predstavlja� svoje iden�tete ali staros� ali kako drugače napačno
predstavlja� svoje povezanos� s katero koli osebo ali uporabi� aplikacije za povezavo s pripomočkom ICM, ki pripada
drugi osebi, ali zbiranje podatkov iz njega. Družba Abbo� si pridržuje pravico, da zavrne ali blokira kateri koli račun ali
e-naslov, pri katerem bi lahko šlo za lažno predstavljanje ali napačno predstavljanje vaše iden�tete ali zlorabo imena ali
iden�tete druge osebe ali ki je bil uporabljen za krajo podatkov drugega uporabnika;

5. krši� ne smete nobenih naših pravic intelektualne lastnine ali takšnih pravic katere koli tretje osebe (vključno z
nalaganjem katere koli vsebine, ki je nimate pravice naloži�) in ne smete razkri� nobenih zaupnih podatkov ali
poslovnih skrivnos� in tako prekrši� sporazuma o zaupnos�, zaposlitvi ali nerazkrivanju podatkov;

6. aplikacije ne smete uporablja� na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil, oslabil ali ogrozil naše
sisteme ali varnost oziroma mo�l druge uporabnike;

7. aplikacijo, vključno s prenašanjem podatkov, morate uporablja� skladno z vso veljavno zakonodajo, vključno s �sto, ki
je povezana z nadlegovanjem ali drugimi kaznivimi dejanji oziroma prekrški, varovanjem podatkov, zasebnostjo in
zdravniško molčečnostjo; in

8. iz aplikacije ali naših sistemov ne smete zbira� ali pridobiva� nobenih informacij ali podatkov (z izjemo »podatkov«),
ni� poskuša� dešifrira� nobenih prenosov v naše strežnike ali iz naših strežnikov, ki zagotavljajo katero koli storitev.

Če vaša uporaba aplikacije ali drugo vedenje namerno ali nenamerno ogroža zmožnost družbe Abbo� za zagotavljanje
storitev, bo družba Abbo� upravičena do vseh razumnih ukrepov za zaščito aplikacije, ki lahko vključujejo začasno prepoved
vašega dostopa do aplikacije ali ukinitev vašega računa za aplikacijo.   

12. Zahteve glede združljivos� mobilnih naprav

Ta aplikacija zahteva uporabo mobilne naprave:

z operacijskim sistemom Apple‡ iOS‡ razl. 13.0 ali novejšim ali operacijskim sistemom Google‡ Android‡ razl. 9.0 ali
novejšim;

z dostopom do interneta (prek mobilnega omrežja ali povezave Wi-Fi);



s pomočjo brezžične tehnologije Bluetooth®1 4.0 (ki je znana tudi kot nizkoenergijska brezžična tehnologija
Bluetooth®1).

Da bi aplikacijo lahko uporabljali, morate v mobilni napravi omogoči� nekatere funkcije, vključno z naslednjimi:

obdelava podatkov aplikacije v ozadju,

»Dovoljenje za stalno uporabo lokacije« mora bi� vklopljeno (samo Android),

omogočite »Obves�la«,

priporočamo tudi, da omogočite samodejno posodabljanje aplikacije oziroma sprejemanje posodobitev,

celoten seznam priporočil glede funkcij mobilne naprave in uporabi aplikacije je na voljo v razdelku Nastavitve
aplikacije.

13. Posodobitve in nadgradnje aplikacije

Občasno bodo morda na voljo posodobitve aplikacije prek ponudnika trgovine z aplikacijami. Odvisno od posodobitve morda
aplikacije ne boste mogli uporablja�, dokler ne boste prenesli najnovejše različice aplikacije in sprejeli morebitnih novih
pogojev. Če želite uporablja� različico aplikacije, ki jo je družba Abbo� označila kot nadgradnjo, morate najprej ime� licenco za
uporabo izvirne aplikacije, ki jo je družba Abbo� opredelila kot primerno za nadgradnjo.  Po nadgradnji ne smete več
uporablja� različice aplikacije, ki je bila osnova za primernost za nadgradnjo, nadgrajena programska oprema pa se nato
obravnava kot aplikacija, za katero je izdana licenca na podlagi te pogodbe; pri čemer zgoraj navedeno ne velja za uporabnike
v Nemčiji, in sicer v obsegu, v katerem to prepoveduje veljavna zakonodaja o avtorskih pravicah v Nemčiji. Ta pogodba velja
za vse posodobitve ali dopolnitve vsake različice aplikacije, razen če družba Abbo� poleg posodobitve ali dopolnitve določi
druge pogoje. V primeru neskladja med to pogodbo in drugimi pogoji, ki se nanašajo na posodobitve ali dopolnitve,
prevladajo takšni drugi pogoji. Na podlagi tega razdelka 13 se od družbe Abbo� ne zahtevajo nove funkcije in funkcionalnos�,
ki jih družba Abbo� zaračunava ločeno, ni� nobeni prihodnji izdelki. 

14. Potrditve

a. Ta pogodba velja za aplikacijo, vključno s posodobitvami aplikacije, razen če so jim priloženi ločeni pogoji; v tem
primeru veljajo � ločeni pogoji.

b. Če aplikacijo prenesete iz trgovine z aplikacijami, zagotavljate, da ste lastnik mobilne naprave, ki jo uporabljate za
prenos kopije aplikacije in dostopanje do nje, oziroma da ste pridobili dovoljenje lastnikov naprave. Vam in njim lahko
ponudniki storitev zaračunajo dostop do interneta ali porabo podatkovne povezave z mobilno napravo. Skladno s to
pogodbo sprejemate odgovornost za uporabo aplikacije in vse stroške, nadomes�la ali davke, povezane z njeno
uporabo oziroma z uporabo katere koli mobilne naprave, ne glede na to, ali je v vaši las� ali ne.

c. V svojo mobilno napravo morate prenes� in names�� najnovejšo različico aplikacije, ki jo damo na voljo.

d. Odgovorni ste za pridobivanje, vzdrževanje in plačilo vse strojne opreme ter vseh telekomunikacij in drugih potrebščin
ali storitev, ki jih družba Abbo� ne zagotavlja, vendar so potrebne za prejem aplikacije, dostop do nje ali njeno
uporabo.

e. Če sta vam zdravstvena ustanova ali izvajalec zdravstvenega varstva zagotovila mobilno napravo, ki vsebuje aplikacijo,
potrjujete in se strinjate, da mobilna naprava ostaja v las� družbe Abbo� in da je ne boste skušali prilagodi�, izboljša�
ali spremeni�.

f. Z uporabo aplikacije potrjujete, da se zavedate, da internetni prenosi, vključno s prenosi podatkov, nikoli niso
popolnoma zasebni in varni. Zavedate se, da lahko internetne prenose preberejo ali prestrežejo druge osebe, tudi če se
prikaže posebno obves�lo, da je določen prenos šifriran.

g. Potrjujete, da aplikacija ali katera koli njena funkcija ali njen del morda niso na voljo v vseh jezikih ali vseh državah in
da družba Abbo� ne trdi, da so aplikacija ali katera koli njena funkcija ali del ustrezni ali na voljo za uporabo na kateri
koli določeni lokaciji.

15. Izbris računa v aplikaciji

Aplikacijo lahko kadar koli izbrišete, tj. odstranite iz naprave. Upoštevajte, da bo vaš izvajalec zdravstvenega varstva ustvaril
svoj račun v sistemu Merlin.net™ PCN, da bo lahko nato ustvaril specifičen profil bolnika za vas, zato izbris aplikacije morda ne
bo vplival na račun ali profil bolnika, ki ga ustvari vaš izvajalec zdravstvenega varstva.  Družba Abbo� ni odgovorna za hrambo,
shranjevanje ali varnostno kopiranje podatkov v aplikaciji.  Sami ste izključno odgovorni za hrambo, shranjevanje ali varnostno
kopiranje (v elektronski obliki in/ali s �skanimi kopijami) vseh podatkov, ki jih želite ohrani�. Družba Abbo� ni odgovorna za



nepooblaščen dostop do vaših podatkov ali za njihovo uporabo ali spreminjanje. Če svoje osebne podatke v aplikaciji pošljete
po e-poš�, varnostno kopirate, jih posnamete kot posnetek zaslona ali kako drugače delite katere koli svoje osebne podatke ali
poročila s tretjimi osebami, � podatki morda ne bodo šifrirani in družba Abbo� ne bo mogla upravlja� zasebnos� ali varnos�
teh podatkov. Izvedite korake, ki se vam zdijo primerni za zaščito varnos� takšnih podatkov. Če zakon ne določa drugače, se
strinjate, da je vaš račun za aplikacijo neprenosljiv in da kakršne koli pravice do uporabe aplikacije ali do podatkov, shranjenih
v aplikaciji, ob vaši smr� prenehajo.

Če želite poleg izbrisa aplikacije preklica� tudi svoje soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani družbe Abbo�,
upoštevajte navodila v razdelku 3 te pogodbe.

16. Spremembe te pogodbe

To pogodbo lahko občasno spremenimo tako, da vas o takšnih spremembah obves�mo na kakršen koli razumen način,
vključno s prikazom spremenjene pogodbe na zaslonu, ko aplikacijo naslednjič uporabite, in od vas zahtevamo, da spremembe
preberete, jih izrecno sprejmete in se z njimi strinjate, preden lahko nadaljujete z uporabo aplikacije. Če nove pogoje
sprejmete, začnejo velja� takoj, vendar ne veljajo za morebitne spore med vami in družbo Abbo�, ki so nastali pred datumom,
ko smo objavili revidirano pogodbo s takšnimi spremembami ali vas drugače obves�li o takšnih spremembah. Če takšnih
sprememb nočete spreje�, imamo pravico odpoveda� to pogodbo in vašo uporabo aplikacije.  Strinjate se, da družba Abbo�
ni� vam ni� nobeni tretji osebi ne odgovarja za kakršne koli spremembe ali prenehanje zagotavljanja aplikacije.

Za uporabnike v Nemčiji: O morebitnih spremembah te pogodbe boste obveščeni, ko boste zagnali aplikacijo.  Obravnava se,
kot da ste spremembe sprejeli, razen če družbo Abbo� obves�te o nasprotnem v pisni obliki ali z uporabo elektronskih po�, o
katerih ste dogovorjeni z družbo Abbo�. Na to dejstvo vas bomo opozorili ob napovedi sprememb. Če se odločite ugovarja�
kakršni koli spremembi, morate to stori� v šes�h (6) tednih po prejemu obves�la o spremembi. 

Za uporabnike v EGP, Združenem kraljestvu in Švici: O morebitnih spremembah te pogodbe boste obveščeni, ko se boste
prijavili v aplikacijo. Obravnava se, kot da ste spremembe sprejeli, razen če družbo Abbo� obves�te o nasprotnem v pisni
obliki ali z uporabo elektronskih po�, o katerih ste dogovorjeni z družbo Abbo�. Družba Abbo� vas bo na to dejstvo opozorila
ob napovedi sprememb.  Če se odločite ugovarja� kakršni koli spremembi, morate to stori� v šes�h (6) tednih po prejemu
obves�la o spremembi. Če se odločite za ugovor, lahko družba Abbo� ukine vaš račun v aplikaciji, pri čemer vas š�ri (4) tedne
prej o tem obves�. V nasprotnem primeru ta razdelek 16 ne velja za uporabnike v EGP, Združenem kraljestvu in Švici.

Za uporabnike v Alžiriji: Vsaka sprememba, omenjena v razdelku 16, ki se nanaša na bistvene elemente pogodbe ali
značilnos� storitev, bo začela velja� šele, ko vas bomo o spremembi obves�li pet dni vnaprej in boste v tem času spremembo
sprejeli.

17. Podpora za aplikacijo

Na voljo je brezplačna tehnična podpora in naši agen� bodo stopili v s�k z vami po vsaditvi za zagotavljanje storitev, povezanih
z aplikacijo, vključno z izobraževanjem o njeni uporabi, seznanitvi aplikacije z mobilno napravo in osnovnim odpravljanjem
težav v aplikaciji in mobilni napravi.  Če potrebujete podporo za aplikacijo. se lahko obrnete neposredno na našo službo za
podporo uporabnikom. 

Vsi podatki, komentarji ali gradiva, ki jih posredujete za prejem podpore pri uporabi aplikacije, vključno s povratnimi
informacijami, kot so vprašanja, komentarji, predlogi ali podobno (»povratne informacije«), se obravnavajo kot nezaupni in
nelastniški. Družba Abbo� nima nobene obveznos� v zvezi s takšnimi povratnimi informacijami in jih lahko neomejeno
reproducira, uporablja, razkriva, razstavlja, prikazuje, prenaša, ustvarja izpeljana dela in distribuira povratne informacije
drugim, z izjemo osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki, ki so lahko vključeni v povratne informacije, vendar
zanje velja razdelek 19 te pogodbe. Poleg tega lahko družba Abbo� prosto uporablja kakršne koli zamisli, koncepte, znanja in
izkušnje ali tehnike, vsebovane v teh povratnih informacijah, za kakršne koli namene, vključno z razvojem, proizvodnjo in
trženjem izdelkov z vključitvijo takšnih povratnih informacij.

18. Podatki o anali�ki zrušitev

Družba Abbo� ustvarja poročila, ko se aplikacija zruši ali ko pride do določenih napak pri branju podatkov, tako da lahko
aplikacijo podpiramo in izboljšujemo. Ta funkcija poročanja je vgrajena v programsko opremo aplikacije. Če pri običajni
uporabi pride do zrušitve aplikacije ali določenih napak pri prenosu, bo aplikacija družbi Abbo� poslala določene informacije o
dogodku. Nekatere informacije, ki jih družba Abbo� prejme za reševanje kakršnih koli težav v aplikaciji, lahko vključujejo vaše
osebne podatke ali so lahko morda povezane z vašimi osebnimi podatki.  Družba Abbo� bo v primeru, da prejme takšne
podatke, vedno upoštevala veljavne zakone.



19. Sporazum o prenesenih podatkih

a. Ne zahtevamo lastništva podatkov, ki jih posredujete storitvam prek aplikacije. Z razkritjem vaših osebnih podatkov
nam podelite svetovno, brezplačno, neizključno licenco za uporabo, distribucijo, razmnoževanje, spreminjanje,
prilagajanje, ustvarjanje informacij, objavljanje in prevajanje takšnih podatkov z namenom, da vam zagotovimo
storitve, vključno z vzdrževanjem in izboljšanjem kakovos� aplikacije in/ali storitev.

b. Strinjate se, da nam ta pogodba dovoljuje, da ustvarjamo, dostopamo do, hranimo in uporabljamo za lastne namene in
za namene razkrivanja povezanim podjetjem in tretjim raziskovalcem združene, anonimizirane, psevdonimizirane ali
deiden�ficirane podatke, ki izhajajo iz storitev, za naslednje namene:

izboljšanje kakovos�, varnos� in učinkovitos� naših kardioloških in drugih medicinskih pripomočkov in sistemov
ter omogočanje razvoja inova�vnega in učinkovitega zdravljenja bolezni, povezanih s srcem, v interesu javnega
zdravja;

izvajanje raziskav za ugotavljanje, kako se uporabljajo naši izdelki in storitve, za merjenje njihovega delovanja in
učinkovitos�, za izboljšanje prihodnjih izdelkov in v povezavi s študijami dokazov iz prakse, za sta�s�čne
namene in analize za nas in naša povezana podjetja ter za razkrivanje tretjim raziskovalcem, zdravstvenim
subjektom ali strokovnjakom ali javnim zdravstvenim organom;

ocenjevanje, kako se aplikacija in storitve zagotavljajo in uporabljajo ter njihova učinkovitost (vključno z
demografskimi podatki, na primer zemljepisnimi);

potrjevanje funkcionalnos� in nadgradenj aplikacije in storitev, vključno s spremljanjem in izboljševanjem
varnos� ter zaščite aplikacije in storitev; in raziskave, razvoj in tes�ranje medicinskih pripomočkov, vključno z
novimi in obstoječimi funkcijami in funkcionalnostjo, ter tes�ranje in izboljševanje storitev in medicinskih
pripomočkov Abbo� za razvoj izdelkov, analizo podatkov, sta�s�čne in meritvene namene.

20. Prekinitev pogodbe

Ta pogodba začne velja�, ko jo sprejmete, in velja do preklica njene veljavnos�.  Aplikacijo lahko kadar koli izbrišete, kot je
opisano v razdelku 15 te pogodbe. Če prekršite in/ali ne upoštevate katerega koli pogoja ali določila te pogodbe, ta pogodba
preneha velja� takoj in brez dodatnega obves�la. Poleg tega lahko družba Abbo� odpove ali začasno prekliče to pogodbo
kadar koli in brez predhodnega obves�la, iz katerega koli razloga ali brez razloga.  Družba Abbo� lahko odpove ali začasno
prekliče to pogodbo, če meni, da ste prekršili ali ravnali v neskladju z dejanskimi določbami ali splošnim namenom te
pogodbe.  Družba Abbo� lahko ukine zagotavljanje podpore pri uporabi aplikacije, če se odločite za prenehanje uporabe
aplikacije ali kadar koli, če aplikacije, storitve in/ali pripomoček ICM niso več na voljo.

Ob takšni odpovedi ali začasni prekinitvi veljavnos� te pogodbe:

a. morate takoj preneha� z vsemi dejavnostmi, ki so vam dovoljene na podlagi te pogodbe. Aplikacije ne boste več mogli
uporablja�, kar vključuje kakršno koli uporabo aplikacije za dostop do kakršnih koli podatkov; pri čemer zgoraj
navedeno ne velja za nemške uporabnike, in sicer v obsegu, v katerem to prepoveduje veljavna zakonodaja o
avtorskih pravicah v Nemčiji;

b. lahko družba Abbo� brez odgovornos� do vas ali katere koli tretje osebe takoj prekine, izključi ali ukine vaš dostop do
aplikacije, podatkov o registraciji in vseh povezanih gradiv, brez vsake obveznos� omogočanja nadaljnjega dostopa do
takšnih gradiv;

c. morate preneha� uporablja� ter odstrani� in uniči� vse kopije aplikacije in dokumentacije; in

d. prenehajo velja� vse pravice, ki so vam dodeljene na podlagi te pogodbe, vključno z licencami.

Za uporabnike v Alžiriji:  V primeru kršitve ali neizpolnjevanja katerega koli določila ali pogoja te pogodbe vas bomo pet dni
vnaprej obves�li o prekinitvi, da odpravite kršitev, razen če te kršitve ni mogoče odpravi� ali če izpolnjevanje obveznos�
postane nemogoče zaradi vaše krivde ali zavrnitve izpolnjevanja svojih obveznos�.  Če družba Abbo� odpove ali začasno
prekine to pogodbo, vas bomo o odpovedi obves�li pet dni vnaprej in vam izplačali morebitno odškodnino za prekinitev,
skladno z alžirsko zakonodajo.  Družba Abbo� lahko odpove ali začasno prekliče to pogodbo, če meni, da ste prekršili ali
ravnali v neskladju z dejanskimi določbami ali splošnim namenom te pogodbe, tako da vam pet dni vnaprej pošlje obves�lo o
prekinitvi, da odpravite kršitev, razen če te kršitve ni mogoče odpravi� ali če izpolnjevanje obveznos� postane nemogoče
zaradi vaše krivde ali zavrnitve izpolnjevanja svojih obveznos�.  Družba Abbo� lahko ukine zagotavljanje podpore pri uporabi
aplikacije, če se odločite za prenehanje uporabe aplikacije ali kadar koli, če aplikacije, storitve in/ali pripomoček ICM niso več
na voljo. V tem primeru vas bomo pet dni vnaprej obves�li o prekinitvi.

 



21. Naša odklonitev jamstev

Aplikacija je na voljo, da vam omogoča prenašanje podatkov iz pripomočka ICM z uporabo mobilne naprave v sistem
Merlin.net™ PCN, kjer lahko do podatkov dostopa vaš izvajalec zdravstvenega varstva. IZRECNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE,
DA APLIKACIJO UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST TER DA V CELOTI PREVZEMATE TVEGANJE V ZVEZI Z ZADOVOLJIVO
KAKOVOSTJO, DELOVANJEM, TOČNOSTJO IN UČINKOVITOSTJO. 

Aplikacija ni namenjena uporabi v mobilni napravi, ki je bila spremenjena ali prilagojena za namen odstranitve, zamenjave ali
izognitve jedru operacijskega sistema, ki ga je odobril proizvajalec, konfiguraciji sistema ali omejitvam uporabe ali ki krši
garancijo proizvajalca. Uporaba aplikacije lahko nega�vno vpliva na delovanje druge programske opreme in naprav. Vsa
vsebina, ki je ustvarjena za aplikacijo ali vključena vanjo, je namenjena zagotavljanju informacij, ki omogočajo prenos
podatkov. APLIKACIJA NI ZASNOVANA, DA BI SE UPORABLJALA V MEDICINI ALI ZA MEDICINSKO PRAKSO ALI ZAGOTAVLJANJE
MEDICINSKE OSKRBE ALI STORITEV NITI NI NAMENJENA ZAGOTAVLJANJU MEDICINSKIH STORITEV ALI OSKRBE, PRILAGOJENIH
POSAMEZNIKU. 

DRUŽBA ABBOTT, NJENA POVEZANA PODJETJA IN NJENI TRETJI DOBAVITELJI V NAJVEČJI MERI, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA
ZAKONODAJA, ZAGOTAVLJAJO APLIKACIJO IN STORITVE, »KAKRŠNE SO« IN »ČE SO NA VOLJO«, Z VSEMI NAPAKAMI IN
POMANJKLJIVOSTMI, BREZ KAKRŠNEGA KOLI DRUGEGA JAMSTVA KATERE KOLI VRSTE, TER ZAVRAČAJO VSA DRUGA
JAMSTVA IN POGOJE, NE GLEDE NA TO, ALI SO IZRECNA, NAZNAČENA ALI ZAKONSKO PREDPISANA, MED DRUGIM
VKLJUČNO Z JAMSTVI O LASTNIŠTVU IN NEKRŠITVAH, KAKRŠNIMI KOLI NAZNAČENIMI JAMSTVI, DOLŽNOSTMI ALI POGOJI
V ZVEZI S PRIMERNOSTJO ZA PRODAJO, USTREZNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, KAKOVOSTJO IN ODSOTNOSTJO VIRUSOV.
NOBENE USTNE ALI PISNE INFORMACIJE ALI NASVETI, KI JIH PONUJA DRUŽBA ABBOTT ALI POOBLAŠČEN ZASTOPNIK
DRUŽBE ABBOTT, NE PREDSTAVLJAJO NIKAKRŠNEGA JAMSTVA. APLIKACIJA SE NE SME UPORABLJATI KOT NADOMESTEK ZA
STROKOVNO ZDRAVSTVENO SVETOVANJE, NEPOSREDEN ZDRAVNIŠKI NADZOR ALI NUJNE INTERVENCIJE; ALI ZA UPORABO
V NUJNIH PRIMERIH ALI ZA PRENAŠANJE ALI OBVEŠČANJE O KAKRŠNIH KOLI SPROTNIH ALARMIH ALI ČASOVNO KRITIČNIH
PODATKIH. VSE MEDICINSKE DIAGNOZE IN NAČINE ZDRAVLJENJA BOLNIKOV MORA DOLOČITI USTREZEN ZDRAVSTVENI
DELAVEC. NITI DRUŽBA ABBOTT NITI NJENA POVEZANA PODJETJA NISO PRISTOJNI ALI ODGOVORNI ZA NOBENO
DIAGNOZO, ODLOČITEV ALI OCENO, KI JIH SPREJME UPORABNIK, ALI ZA POŠKODBE, KI JIH MORDA UPORABNIK UTRPI KOT
POSLEDICO KAKRŠNIH KOLI ODLOČITEV, KI TEMELJIJO NA VSEBINI APLIKACIJE IN DOKUMENTACIJE.

Uporabljamo komercialno razumne varnostne ukrepe za zaščito podatkov, na primer šifriranje podatkov, ki so shranjeni
lokalno v aplikaciji ali se prenašajo med aplikacijo in pripomočkom ICM po brezžični povezavi Bluetooth®1, vendar pa ne
jamčimo za zasebnost, varnost, pristnost in nepoškodovanje nobenih podatkov, ki so shranjeni v ali se prenašajo prek katerega
koli sistema, mobilne naprave ali pametne naprave, ki vsebuje aplikacijo in je povezana z internetom. DRUŽBA ABBOTT NE
DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV V ZVEZI S TOČNOSTJO, CELOVITOSTJO, ZANESLJIVOSTJO ALI PRAVOČASNOSTJO
KATERIH KOLI PODATKOV, KI JIH ZAGOTOVITE VI ALI TRETJE OSEBE, ALI KATERE KOLI VSEBINE, USTVARJENE IZ PODATKOV, KI
STE JIH SHRANILI V APLIKACIJO. DRUŽBA ABBOTT ŠE POSEBEJ NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, DA BODO
KATERE KOLI INFORMACIJE, KI TEMELJIJO NA TAKŠNIH PODATKIH, SKLADNE Z VLADNIMI UREDBAMI, KI ZAHTEVAJO
RAZKRITJE INFORMACIJ. 

Družba Abbo�, njena povezana podjetja in njeni tretji dobavitelji NE jamčijo, da bodo funkcije, ki jih aplikacija vsebuje,
ustrezale vašim zahtevam ali da bodo delovale neprekinjeno ali brez napak ali da bodo morebitne napake odpravljene. 
Programska oprema, kakršna se uporablja v aplikaciji, je sama po sebi dovzetna za programske napake in morebitno
nezdružljivost z drugo računalniško programsko in strojno opremo. Aplikacije ne smete uporablja� za nobene namene, pri
katerih bi napaka lahko povzročila kakršno koli pomembno škodo ali poškodbo ljudi ali materialne ali nematerialne lastnine. 

DRUŽBA ABBOTT V NOBENEM PRIMERU NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV V ZVEZI S KATERO KOLI STROJNO ALI
PROGRAMSKO OPREMO TRETJIH OSEB ALI TOČNOSTJO PODATKOV, KI SE PRIKAŽEJO V APLIKACIJI, IN DRUŽBA ABBOTT
ZAVRAČA VSO ODGOVORNOST ZA VSE MOREBITNE NAPAKE, KI SO S TEM POVEZANE.  DRUŽBA ABBOTT ZAVRAČA VSAKRŠNO
ODGOVORNOST, KI LAHKO IZHAJA IZ UKREPOV ALI ZAHTEVKOV PROTI DRUŽBI ABBOTT ALI KATEREMU KOLI NJENEMU
POVEZANEMU PODJETJU, ZASTOPNIKU, POOBLAŠČENCU ALI DRUGI TRETJI OSEBI, KOT JE LAHKO USTREZNO V OBDOBJU
VELJAVNOSTI TE POGODBE, RAZEN V PRIMERU PREVARE ALI HUDE MALOMARNOSTI.

Nekatere države/zvezne države/province/sodne pristojnos� ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev ali omejitev trajanja
naznačenih jamstev, zato zgornje zavrnitve odgovornos� morda za vas ne veljajo v celo�. V kolikor veljavna zakonodaja od nas
zahteva zagotavljanje jamstev, se strinjate, da sta obseg in trajanje takšnega jamstva v najmanjšem obsegu, ki je potreben za
skladnost s takšno veljavno zakonodajo.

Za uporabnike v Nemčiji in Švici:  Razdelek 21 ne velja za uporabnike v Nemčiji in Švici, razen tega podrazdelka, ki je namenjen
uporabnikom v Nemčiji in Švici. Namesto tega so aplikacije in storitve na voljo uporabnikom v Nemčiji in Švici, »kakršne so« in



»če so na voljo«. Čeprav si prizadevamo v največji možni meri prepreči� dolgotrajne prekinitve in pomembne motnje
uporabnos� aplikacije in storitev, ne jamčimo in ne zagotavljamo odsotnos� napak ali neprekinjene dostopnos� in
uporabnos� aplikacije ali katere koli od funkcij, ki jih vsebuje. Zgoraj navedeno ne vpliva na vaše pravice na podlagi zakonske
garancije.

Za uporabnike v Združenem kraljestvu: Nič v tem razdelku 21 ne vpliva na zakonska jamstva glede zadovoljive kakovos�,
primernos� za namen ali natančnos� opisa.

Za uporabnike v Avstraliji: Nič v razdelku 21 ne vpliva na vaše pravice v zvezi s potrošniškimi garancijami, določenimi v Zakonu
o konkurenci in varstvu potrošnikov iz leta 2010 (Cth). Za naše blago in storitve veljajo garancije, ki jih skladno z avstralsko
potrošniško zakonodajo ni mogoče izključi�. Ob večjih napakah v storitvi ste upravičeni do naslednjega:

a. odpovedi pogodbe o storitvah, ki ste jo sklenili z nami; in

b. povračila za neuporabljeni del ali do nadomes�la za njeno zmanjšano vrednost.

Poleg tega imate pravico, da pri večjih napakah v blagu izbirate med vračilom ali zamenjavo. Če napaka v blagu ali storitvi ne
pomeni večje napake, ste upravičeni do odprave napake v razumnem času. Če se to ne zgodi, ste upravičeni do povračila za
blago ter do preklica pogodbe o storitvi in do povračila za morebitne neuporabljene dele. Poleg tega ste upravičeni do
odškodnine za kakršno koli drugo razumno predvidljivo izgubo ali škodo zaradi napake v blagu ali storitvi.

Za uporabnike v Alžiriji:  Nič v razdelku 21 ne omejuje ali izključuje naše odgovornos� glede:

a. zagotavljanja jamstva za aplikacijo in storitve v skladu s 13. členom zakona št. 09-03 z dne 25. februarja 2009 (z
dopolnitvami) o varstvu potrošnikov in za�ranju goljufij; ali

b. morebitnih napak v aplikaciji in storitvah, ki se pojavijo v šes�h mesecih od datuma, ko so vam aplikacija in storitve
prvič na voljo, v skladu z izvršnim odlokom št. 13-327 z dne 26. septembra 2013, ki določa pogoje za zagotavljanje
jamstva za blago in storitve. 

22. Pomembne informacije o omejitvi naše odgovornos�

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, NE BODO DRUŽBA ABBOTT, NJENA POVEZANA
PODJETJA IN NJENI TRETJI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA DENARNO ŠKODO, VKLJUČNO S KAKRŠNO
KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO, POSLEDIČNO, EKSEMPLARIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO, Z NASLEDNJIMI
IZJEMAMI:

a. Za uporabnike v New Jerseyju: Nič v tej pogodbi ne izključuje škode, ki se lahko povrne potrošniku skladno z
zakonodajo New Jerseyja, če je to primerno, ki lahko vključuje zakon o kazenskih odškodninah v New Jerseyju, zakon o
odgovornos� za izdelke v New Jerseyju, enotni trgovinski zakonik v New Jerseyju in zakon o prevarah potrošnikov v
New Jerseyju.

b. Za uporabnike v Nemčiji: Družba Abbo� bo odgovorna za vsako krivdno kršitev stvarnih pogodbenih obveznos�
(temeljnih obveznos�). Temeljne obveznos� so pogodbene obveznos�, ki morajo bi� izpolnjene, da je omogočeno
ustrezno izvajanje te pogodbe in nanje se lahko vedno zanesete. Drugače bo odgovornost družbe Abbo� omejena na
grobo malomarnost in namerno kršitev. V primeru kakršne koli odgovornos� na strani družbe Abbo� zaradi nekoliko
malomarne kršitve temeljnih obveznos� ali manjše kršitve s strani navadnih zastopnikov bo odgovornost družbe
Abbo� omejena na običajno predvidljivo škodo. To ne vpliva na nobeno zakonsko predpisano odgovornost, še posebej
ne na odgovornost družbe Abbo� v povezavi z izgubo življenja, telesno poškodbo ali boleznijo oziroma v povezavi z
nemškim zakonom o odgovornos� za izdelke. Razdelek 22 ne velja za uporabnike v Nemčiji, razen tega podrazdelka, ki
je namenjen uporabnikom v Nemčiji.

c. Za uporabnike v Združenem kraljestvu in Švici: Nič v tej pogodbi ne izključuje naše odgovornos� za smrt ali telesno
poškodbo, ki izhaja iz naše malomarnos� ali goljufive lažne navedbe v zvezi z aplikacijo.

d. Za uporabnike v Avstraliji: Nič v razdelku 21 ali 22 ne vpliva na vaše pravice v zvezi s potrošniškimi garancijami,
določenimi v Zakonu o konkurenci in varstvu potrošnikov iz leta 2010 (Cth). Če Zakon o konkurenci in varstvu
potrošnikov iz leta 2010 (Cth) ali katera koli druga zakonodaja določa garancijo za blago v zvezi z dobavljenim blagom
ali storitvami, ne glede na katero koli drugo določbo teh pogojev in določil, in naša odgovornost za kršitev te garancije
morda ne bo izključena, vendar jo bo mogoče omeji�, je naša odgovornost za takšno kršitev omejena na dobavo blaga,
zamenjavo blaga ali dobavo enakovrednega blaga ali popravilo blaga ali, če gre za opravljanje storitev, ponovno dobavo
storitev oz. plačilo stroškov ponovne dobave storitev.



e. Za uporabnike v Alžiriji: Nobena določba te pogodbe ne izključuje naše odgovornos� za škodo, ki nastane v okviru
naše škodne odgovornos� (vključno z malomarnostjo), ni� za škodo, ki nastane zaradi naše goljufije ali hude
malomarnos�. Razen v primerih naše goljufije ali hude malomarnos� smo odgovorni le za izgube, ki jih je bilo mogoče
predvide� v času sklenitve pogodbe.

ZGORAJ NAVEDENA OMEJITEV VELJA TUDI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBE PODATKOV ALI DRUGE
NEMATERIALNE LASTNINE, IZGUBE VARNOSTI PODATKOV, PRENESENIH PREK APLIKACIJE (VKLJUČNO Z NEPOOBLAŠČENIM
PRESTREZANJEM TAKŠNIH PODATKOV S STRANI TRETJIH OSEB), PREKINITVE POSLOVANJA, TELESNE POŠKODBE, IZGUBE
ZASEBNOSTI, KI IZHAJA IZ ALI JE KAKOR KOLI POVEZANA Z UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE APLIKACIJE ALI
PROGRAMSKE OPREME TRETJE OSEBE IN/ALI STROJNE OPREME TRETJE OSEBE, KI SE LAHKO UPORABLJA Z APLIKACIJO, IZGUBE
ZARADI VIRUSOV ALI DRUGEGA TEHNOLOŠKO ŠKODLJIVEGA MATERIALA, KI LAHKO OKUŽI VAŠO NAPRAVO ZARADI PRENOSA
APLIKACIJE ALI KATERE KOLI MOBILNE APLIKACIJE/MATERIALA/SPLETNEGA MESTA, KI SO POVEZANI Z NJO ALI DRUGAČE
POVEZANI S KATERO KOLI DOLOČBO TE POGODBE, TUDI ČE SO BILI DRUŽBA ABBOTT, NJENA POVEZANA PODJETJA IN NJENI
TRETJI DOBAVITELJI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE IN TUDI ČE POSKUS ODPRAVE TEŽAVE NE DOSEŽE SVOJEGA
OSNOVNEGA NAMENA.

ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE VELJAJO NE GLEDE NA TO, ALI JE ŠKODA POGODBENA, NEPOGODBENA (VKLJUČNO Z
MALOMARNOSTJO), ČE TEMELJI NA POLNI OSEBNI ODGOVORNOSTI ALI KATEREM KOLI DRUGEM PRAVNEM NAČELU.

Kadar izberete deljenje svojih osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki, s tretjimi osebami, vključno s tretjimi
aplikacijami, razen v zvezi s podatki, ki jih prek aplikacije delite s svojim izvajalcem zdravstvenega varstva, potrjujete in se
strinjate v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, da ni� družba Abbo� ni� njeni poslovni partnerji niso odgovorni za vašo
odločitev o deljenju in/ali razkritju vaših osebnih podatkov, vključno z zdravstvenimi podatki, in s tem družbo Abbo� in njene
poslovne partnerje razbremenite vsake odgovornos�, ki bi lahko nastala zaradi takšnega zbiranja osebnih podatkov ali
drugačne obdelave vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb.

BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA IN KLJUB IZGUBAM, KI VAM LAHKO NASTANEJO, IN V NAJVEČJEM MOŽNEM
OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SO CELOTNA ODGOVORNOST DRUŽBE ABBOTT, NJENIH POVEZANIH
PODJETIJ IN NJENIH DOBAVITELJEV NA PODLAGI KATERE KOLI DOLOČBE ALI DRUGAČE V ZVEZI S TO POGODBO IN VAŠA
IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA ZA VSE ZGORAJ NAŠTETO OMEJENA NA NASLEDNJE:

a. ODPRAVA, POPRAVEK ALI DRUGAČNA RAZREŠITEV KAKRŠNIH KOLI NAPAK V APLIKACIJI, TUDI ČE JE BILA TAKŠNA
IZGUBA PREDVIDLJIVA ALI STA POGODBENICI O NJEJ ŽE RAZGLABLJALI, ALI

b. KADAR JE USTREZNO, ZNESEK, KI STE GA ZA APLIKACIJO DEJANSKO PLAČALI, ALI 10,00 USD (KAR JE VEČ).

Nekatere druge države/zvezne države/province/sodne pristojnos� morda ne dovoljujejo ali omejujejo izključitev ali omejitev
odgovornos�, določenih naznačenih jamstev ali naključne ali posledične škode; izključno v obsegu, v katerem takšni zakoni
veljajo za vas, nekatere ali vse zgoraj omenjene omejitve odgovornos�, omejitve ali izključitve morda ne veljajo za vas in
morda imate določene dodatne pravice na podlagi veljavne zakonodaje.

23. Odškodnine

V največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, se strinjate, da boste družbo Abbo�, njena povezana podjetja ter
njihove vodje, direktorje, zaposlene, zastopnike, naslednike, pooblaščence in dajalce licence odškodovali, branili in varovali
pred kakršnimi koli zahtevki, odškodninami, zahtevami, odgovornostjo, sodbami, plačili, izgubami, stroški in izdatki (vključno s
honorarji odvetnikov in strokovnjakov), ki jih zahteva tretja oseba zaradi ali ki izhajajo iz ali so povezani z (i) vašo uporabo
aplikacije ali ak�vnostmi v povezavi z aplikacijo; in (ii) kakršno koli kršitvijo ali domnevno kršitvijo te pogodbe ali zakonov,
predpisov ali pravic tretjih oseb, vključno s kakršno koli kršitvijo intelektualne lastnine katere koli tretje osebe s strani vas ali
drugih v vašem gospodinjstvu ali organizaciji ali kako drugače v povezavi z vašo ali njihovo uporabo aplikacije, vključno z
malomarnimi dejanji, opus�tvami in namernimi kršitvami. Za uporabnike v Nemčiji:  Zgoraj navedeno ne vpliva na vašo
pravico, da dokažete, da ni nastala nikakršna škoda. 

24. Izvozne omejitve

Za aplikacijo veljajo izvozne omejitve ZDA, vključno z vsemi embargi ZDA ali drugimi zveznimi predpisi in uredbami, ki
omejujejo izvoz. Aplikacije vam ne bomo zavestno dali na voljo, če spodaj našteto velja za vas in potrdite, da ne velja: (a) če se
nahajate v ali ste rezident ali državljan katere koli države, za katero velja vladni embargo ali trgovinska sankcija (glejte
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx za več informacij o sankcijah ZDA); ali (b)
če ste na katerem koli seznamu vlade ZDA s prepovedanimi končnimi uporabniki (na primer vključno s seznamom »posebej



imenovanih državljanov«, ki je na voljo na naslovu h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-
List/Pages/default.aspx).

25. Obves�la

Obves�la na podlagi te pogodbe ali v zvezi z njo morajo bi� pisna in s priporočeno pošto poslana na naslov: Legal Department,
One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, ZDA. Če moramo vzpostavi� s�k z vami ali vam vroči� pisno obves�lo,
bomo to storili po e-poš� (če ste nam posredovali svoj naslov) ali po pogodbeni poštni službi na naslov, ki ste nam ga
posredovali v svojem zahtevku za aplikacijo.

26. Višja sila

Ne odgovarjamo in ne prevzemamo škodne odgovornos� za neizvajanje ali zakasnitev pri izvajanju katere koli od naših
obveznos� skladno s to pogodbo, če je to posledica dejanja ali dogodka, na katerega razumno nismo mogli vpliva�, vključno z
odpovedjo javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij (»višja sila«). Če nastopi višja sila, ki vpliva na izpolnjevanje naših
obveznos� skladno s to pogodbo: (i) bodo naše obveznos� po tej pogodbi odložene in čas izvajanja naših obveznos� bo
podaljšan za trajanje višje sile; in (ii) po svojih najboljših močeh si bomo prizadevali naj� rešitev, da bi lahko svoje obveznos�
po tej pogodbi izpolnili kljub višji sili.

27. Prenos pravic

Vse ali nekatere od vaših pravic in obveznos� po tej pogodbi lahko brez vašega predhodnega pisnega soglasja dodelimo drugi
organizaciji oziroma jih prenesemo nanjo ali ji zanje izdamo podlicenco, vendar to ne bo vplivalo na vaše pravice ali naše
obveznos� po tej pogodbi. Vi lahko svoje pravice ali obveznos� po tej pogodbi prenesete na drugo osebo samo, če pred tem
pridobite naše pisno soglasje.

28. Odpoved pravicam

Če ne vztrajamo pri vašem izvajanju katere koli od obveznos� po tej pogodbi ali če ne uveljavimo svojih pravic pro� vam oz. to
storimo z zakasnitvijo, to ne pomeni, da smo se svojim pravicam v zvezi z vami odpovedali in tudi ne pomeni, da vam teh
obveznos� ni treba izpolni�. Če se odpovemo ukrepanju ob kakšnem vašem neizpolnjevanju obveznos�, bomo to storili pisno,
vendar to ne pomeni, da smo se hkra� odpovedali tudi ukrepanju ob vašem morebitnem poznejšem neizpolnjevanju
obveznos�.

29. Neodvisnost določb

Vsak od pogojev v tej pogodbi velja neodvisno od drugih. Če katero koli sodišče ali pristojni organ odloči, da je kateri koli
ničen, nezakonit ali ga ni mogoče izvaja�, ostanejo preostali pogoji v celo� veljavni.

30. Zakonska pristojnost

Pogoje te pogodbe urejajo in razlagajo zakoni zvezne države Illinois, Združene države Amerike, ne glede na njene izbrane
zakonske določbe.  V primeru navzkrižja med tujimi zakoni, pravili in predpisi ter zakoni, pravili in predpisi ZDA se v največji
možni meri uporabljajo zakoni, pravila in predpisi ZDA.  Ne glede na zgoraj navedeno bomo v primeru takšne kršitve ali grožnje
s kršitvijo vaših obveznos� glede zaupnos� ali intelektualne lastnine upravičeni do pravičnega nadomes�la, vključno s
prepovedjo približevanja, sodno prepovedjo, posebno zahtevo in kakršnim koli drugim ukrepom, ki je lahko na voljo pri
katerem koli pristojnem sodišču.  Strinjate se, da je ta pogodba v celo� izvršljiva v zvezni državi Illinois, in strinjate se, da sta
sodna pristojnost in kraj dogodka v zvezi z vsemi postopki, ki izhajajo iz te pogodbe ali z njo povezanega razmerja med
pogodbenicama, na državnih in zveznih sodiščih v zvezni državi Illinois v Združenih državah Amerike.  Pogodbenici se strinjata,
da konvencija Združenih narodov o pogodbah ne ureja te pogodbe v zvezi z mednarodno prodajo blaga.

Za uporabnike v EGP, Združenem kraljestvu in Švici: Razen tega razdelka, ki se nanaša na uporabnike v EGP, Združenem
kraljestvu in Švici, se razdelek 30 te pogodbe ne uporablja za uporabnike v EGP, Združenem kraljestvu in Švici, z izjemo
določbe, da konvencija Združenih narodov o pogodbah ne ureja te pogodbe v zvezi z mednarodno prodajo blaga. Za te
uporabnike velja zakonska pristojnost države, v kateri imajo stalno prebivališče.

Za uporabnike v EGP: Alterna�vno reševanje sporov je postopek, v katerem neodvisni organ preuči dejstva o sporu in poskusi
spor reši�, tako da vam ni treba i� na sodišče. Če niste zadovoljni z našo obravnavo katere koli pritožbe, se lahko obrnete na
pla�ormo Evropske komisije za spletno reševanje sporov.



Za uporabnike v Avstraliji: Nič v razdelku 30 ne izključuje in ni namenjeno izključitvi uporabe Zakona o konkurenci in varstvu
potrošnikov iz leta 2010 (Cth), kadar je to ustrezno.

Za uporabnike v Alžiriji:  Družba je bila ustanovljena v zvezni državi Illinois.  Zato je pravo, ki ureja to pogodbo, odvisno od
naše povezave s to jurisdikcijo.  Čeprav za to pogodbo veljata pristojnost in obravnava pred državnimi in zveznimi sodišči v
zvezni državi Illinois, nobena določba te pogodbe ne posega v pravico stranke, da uvede postopek ali se brani pred katerim koli
drugim pristojnim sodiščem. 

31. Celotna pogodba

Ta pogodba predstavlja celotno pogodbo med vami in nami ter nadomešča in razveljavlja vso predhodno in sočasno
komunikacijo, dogovore, obljube, zagotovila, jamstva, izjave, predloge in sporazume med nami, povezane s to zadevo, ne
glede na to, ali so bili pisni ali ustni. Vi in mi soglašamo, da nam ni na voljo nobeno pravno sredstvo v zvezi s katero koli izjavo,
trditvijo, zagotovilom ali jamstvom (ne glede na to, ali so bili podani nehote ali po malomarnos�), ki niso določeni v tej
pogodbi. Obe pogodbenici soglašata, da ne moreta poda� nobenih zahtevkov zaradi nenamernega ali napačnega
predstavljanja oziroma napačne navedbe na podlagi katere koli navedbe v tej pogodbi.  V primeru pro�slovja med angleško
različico in katero koli različico te pogodbe, ki ni v angleškem jeziku, se upošteva angleška različica.  Razdelki 5, 15, 19, 21, 22,
23 in 30–34 ostanejo veljavni tudi po prenehanju veljavnos� te pogodbe.

32. Pogoji, ki se nanašajo na družbo Apple, če uporabljate različico aplikacije za iOS

Poleg drugih pogojev in določil v tej pogodbi in ne glede na morebitne nasprotne določbe v tej pogodbi ta dodatna določba
velja za vašo uporabo aplikacije, ki je združljiva z operacijskim sistemom iOS družbe Apple Inc. (»Apple«). Družba Apple ni
pogodbenica te pogodbe, ni lastnik aplikacije in ne odgovarja za aplikacijo. Družba Apple ne daje nobenega jamstva za
aplikacijo, razen, če je ustrezno, vračila kupnine zanjo. Družba Apple ni odgovorna za vzdrževanje ali druge podporne storitve
za aplikacijo in ne odgovarja za nobene druge zahtevke, izgube, obveznos�, škodo, stroške ali izdatke v zvezi z aplikacijo,
vključno s kakršnimi koli zahtevki v zvezi z odgovornostjo za izdelke drugih proizvajalcev, zahtevki v zvezi s tem, da aplikacija ne
izpolnjuje katere koli veljavne zakonske ali regula�vne zahteve, zahtevki, ki izhajajo iz varstva potrošnikov ali podobne
zakonodaje, in zahtevki v zvezi s kršitvijo intelektualne lastnine. Vse poizvedbe ali pritožbe v zvezi z uporabo aplikacije,
vključno s �s�mi, ki se nanašajo na pravice intelektualne lastnine, je treba skladno z razdelkom Obves�la v tej pogodbi
naslovi� na družbo Abbo�. Licenca, ki vam je podeljena na podlagi te pogodbe, je omejena na neprenosljivo licenco za
uporabo aplikacije v izdelku blagovne znamke Apple, ki uporablja operacijski sistem Apple iOS in je v vaši las� ali pod vašim
nadzorom, razen če je drugače dovoljeno v pravilih uporabe, ki so na voljo v pogojih in določilih trgovine z aplikacijami Apple‡.
Pri uporabi aplikacije morate upošteva� tudi veljavne pogoje pogodbe s katero koli tretjo osebo, npr. pogodbe o brezžični
podatkovni storitvi. Družba Apple in njene podružnice so tretje osebe, ki so upravičenci do te pogodbe, zato bodo po vašem
sprejetju te pogodbe imele pravico (in obravnavalo se bo, kot da to pravico sprejemajo) uveljavi� to pogodbo pro� vam kot
tretji upravičenec; ne glede na zgoraj navedeno lahko družba Abbo� uveljavi svojo pravico, da skladno s to pogodbo sklene,
prekliče ali ukine kakršno koli spremembo, opus�tev ali poravnavo, ne da bi za to potrebovala soglasje katere koli tretje osebe.

33. Dodatni pravni pogoji

a. Ta pogodba ne ustvarja – in se ne sme razlaga�, kot da ustvarja – nobenega partnerstva, skupnega vlaganja, razmerja
delodajalec–zaposleni, zastopništva ali razmerja dajalec–uporabnik franšize med vami in družbo Abbo�.

b. Če se ugotovi, da je katera koli določba te pogodbe nezakonita, nična ali iz katerega koli razloga neizvršljiva, se zadevna
določba obravnava kot ločljiva od te pogodbe ter ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb.

c. Brez našega izrecnega predhodnega pisnega soglasja ne smete dodeli�, prenes� ali podlicencira� nobene od svojih
pravic ali obveznos� po tej pogodbi.

d. Mi smemo dodeli�, prenes� ali podlicencira� vsako od ali vse svoje pravice ali obveznos� po tej pogodbi brez
vsakršnih omejitev.

e. Če se katera koli pogodbenica odpove ukrepanju ob kakršni koli kršitvi ali neizpolnitvi obveznos� po tej pogodbi, se to
ne sme razume� kot njena odpoved ukrepanju tudi ob kateri koli pretekli ali prihodnji kršitvi ali neizpolnitvi
obveznos�.

f. Vsi izrazi, ki so navedeni v ednini, imajo enak pomen tudi, kadar se uporabijo v množini, če je to ustrezno in če ni
določeno drugače. Vsaka uporaba izraza »vključno z« ali njegove različice v tej pogodbi se mora razume�, kot da ji sledi
besedna zveza »brez omejitev«.

g. Obves�la (vključno z obves�li o spremembah te pogodbe) se vam lahko pošljejo prek objave v aplikaciji ali po e-poš�
(v vsakem primeru vključno z uporabo povezav) ali po navadni poš�. Brez omejitev so �skane različice te pogodbe in
katerega koli obves�la v elektronski obliki dovoljene v sodnih ali upravnih postopkih, ki temeljijo na tej pogodbi ali se



nanašajo nanjo, v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot pri drugih poslovnih dokumen�h in zapisih, ki so bili
prvotno ustvarjeni in se shranjujejo v �skani obliki.

h. Družba Abbo� ne bo odgovorna za nobeno neizpolnitev obveznos� zaradi kakršnih koli razlogov, ki niso pod njenim
nadzorom.

Če pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba v tej pogodbi v nasprotju z zakonodajo, se zadevna določba spremeni in
razlaga tako, da kar najbolje doseže cilje izvirne določbe v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon, medtem ko preostale
določbe v tej pogodbi ostanejo v celo� veljavne.

34. Klik gumba »Sprejmi«

POTRJUJETE, DA STE TO POGODBO PREBRALI IN DA JO RAZUMETE TER SE STRINJATE, DA VAS OBVEZUJEJO NJENI POGOJI IN
DOLOČILA.

S KLIKOM GUMBA »SPREJMI« ALI Z UPORABO APLIKACIJE ALI DRUGAČNIM DOSTOPOM DO NJE:

ZAGOTAVLJATE, DA DOSEGATE PREDPISANO STAROST ZA SKLENITEV TE POGODBE;

POTRJUJETE, DA IMA VAŠE DEJANJE ENAK NAMEN KOT PODPIS TE POGODBE, DA IMA ENAKO VELJAVO IN UČINKUJE
ENAKO KOT VAŠ LASTNOROČNI PODPIS;

ČE ŽELITE NAMESTITI, UPORABLJATI ALI DRUGAČE DOSTOPATI DO APLIKACIJE V IMENU DRUGEGA POSAMEZNIKA,
ZAGOTAVLJATE, DA STE DEJANSKO ZAKONITO POOBLAŠČENI, DA ZADEVNEGA POSAMEZNIKA PRAVNO ZAVEŽETE K
UPOŠTEVANJU POGOJEV TE POGODBE.

ČE STE POSAMEZNIK, KI ŽELI NAMESTITI, UPORABLJATI ALI DRUGAČE DOSTOPATI DO APLIKACIJE V IMENU ALI V
KORIST DOLOČENE ORGANIZACIJE, SE S TO POGODBO STRINJATE V SVOJEM IMENU IN V IMENU TE ORGANIZACIJE,
PRI ČEMER POTRJUJETE IN ZAGOTAVLJATE, DA STE ZAKONITO POOBLAŠČENI, DA ZADEVNO ORGANIZACIJO PRAVNO
ZAVEŽETE K UPOŠTEVANJU POGOJEV TE POGODBE.

ČE NE SPREJEMATE VSEH POGOJEV TE POGODBE, NE KLIKNITE GUMBA »SPREJMI« IN APLIKACIJE NE UPORABLJAJTE.

™ Označuje blagovno znamko družb iz skupine Abbo�.

‡ Označuje blagovno znamko tretje osebe, ki je last zadevnega lastnika.

© 2021 Abbo�.  Vse pravice pridržane.

Konec pogodbe.
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