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Abbo� �llhandahåller myMerlin™-appen (”Appen”) som överför data �ll Merlin.net™ Pa�ent Care Network (”Merlin.net”)
(�llsammans benämnda ”Tjänsterna”) så a� din läkare eller klinik kan �ärrövervaka din hjärtmonitor och ge dig medicinsk
behandling. Pacese�er, Inc. (e� Abbo�-företag) �llhandahåller Merlin.net.

Vi lägger stor vikt vid a� skydda dina personuppgi�er. I det här Sekretessmeddelandet och samtycket
(”Sekretessmeddelandet”) förklaras hur vi hanterar dina personuppgi�er för Tjänsterna och vad vi gör för a� skydda dina
personuppgi�er.  Vi förstår a� de�a Sekretessmeddelande innehåller mycket informa�on.  Vi vill ge dig en kort och
lä�llgänglig sammanfa�ning av hur vi hanterar, skyddar, bevarar, lagrar och röjer dina personuppgi�er. Mer informa�on finns
under +Om Tjänsterna och +Skydd av personuppgi�er nedan.
 
DEN HÄR SAMMANFATTNINGEN ÄR INTE HELTÄCKANDE. DU KOMMER ATT BEHÖVA LÄSA RELEVANTA AVSNITT I
SEKRETESSMEDDELANDET NEDAN FÖR ATT HELT FÖRSTÅ HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER.

Vi använder personuppgi�er när du ställer in Appen, bland annat di� födelsedatum och enhetens serienummer.  Vi använder
din e-postadress eller di� telefonnummer för auten�sering vid parkoppling av din hjärtmonitor.  Den här Appen överför
informa�on från din enhet �ll oss, och om du kontaktar vår kundtjänst sparar vi separat informa�on angående din begäran
om teknisk support.  Vi använder också personuppgi�er som din vårdgivare har ange� i Merlin.net. Mer informa�on finns
under +Insamling och behandling av dina personuppgi�er och +Landspecifika bestämmelser nedan.

Vi använder personuppgi�er för a� (1) �llhandahålla Tjänsterna �ll dig, (2) fullgöra lagstadgade skyldigheter, bland annat
beträffande säkerhet, kvalitet och förbä�ring av medicintekniska produkter, och (3) bedriva forskning när personuppgi�erna
har aviden�fierats, pseudonymiserats, slagits samman och/eller anonymiserats, så a� de inte iden�fierar dig med namn.  Vi
bedriver forskning för a� förstå hur våra produkter och tjänster används, deras effek�vitet och för evidensstudier i verkliga
livet.  Mer informa�on finns under +Abbo�s egen användning av dina personuppgi�er, +Medicintekniska produkter och
andra lagstadgade krav, +Forskning, +Lagring av personuppgi�er nedan.
 
Vi begränsar strikt vem vi delar dina personuppgi�er med och kommer aldrig a� sälja uppgi�erna �ll tredje part för a� få
kommersiell vinst.  Vi delar personuppgi�er med våra närstående bolag för a� hjälpa �ll med support och ge teknisk hjälp för
Tjänsterna, följa bestämmelser, bedriva forskning eller u�öra felsökning/diagnos�k och bredare analys för a� upptäcka
systemproblem. Mer informa�on finns under +Röjande av personuppgi�er av oss och +Abbo�s åtkomst �ll dina
personuppgi�er vid �llhandahållande av Tjänsterna �ll din vårdgivare nedan.

Om din plats ger dig vissa rä�gheter avseende dina personuppgi�er kommer vi a� svara på sådana begäranden. Mer
informa�on finns under +Så här kan enskilda användare få �llgång �ll och rä�a personuppgi�er, samt dina rä�gheter
nedan.
 
Vi lagrar personuppgi�er som rör Tjänsterna på servrar i USA. Mer informa�on finns under +Datalagring och
+Gränsöverskridande överföring av personuppgi�er nedan. Vi rekommenderar också a� du läser +LANDSPECIFIKA
BESTÄMMELSER, e�ersom det kan finnas y�erligare bestämmelser som gäller beroende på din hemvist.
 
Vänd dig i första hand �ll din klinik om du har frågor om Tjänsterna. Din klinik är ”personuppgi�sansvarig” för dig när de ger
dig medicinsk vård. Vi är ”personuppgi�sbiträde” för deras räkning för a� �llhandahålla Tjänsterna �ll dig och kliniken. Om du
har några frågor eller kommentarer om sekretess kan du kontakta oss via e-postadressen privacy@abbo�.com. Om du
befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du kontakta vårt dataskyddsombud i Europa eller din lokala
dataskyddsmyndighet. Kontaktuppgi�erna �ll Abbo�s dataskyddsombud i Europa och andra användbara kontaktuppgi�er
finns på www.EU-DPO.abbo�.com. Mer informa�on finns under +Kontakta oss nedan.
 
Om vi uppdaterar det här Sekretessmeddelandet med väsentliga förändringar kommer vi a� underrä�a dig via e-post eller i
Appen nästa gång du använder den.  Mer informa�on finns under +Ändringar av det här Sekretessmeddelandet nedan.
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Pacese�er, Inc. (e� Abbo�-företag) �llhandahåller Merlin.net™ Pa�ent Care Network (”Merlin.net”). Abbo� �llhandahåller
mobilapplika�onen myMerlin™ (”Appen”) (Merlin.net och Appen kallas gemensamt för ”Tjänsterna”).  I hela det här
Sekretessmeddelandet sy�ar ”Abbo�”, ”vi”, ”oss” och ”vår” på Abbo�-koncernen med huvudkontor i Abbo� Park, Illinois,
USA.

Vi inser betydelsen av dataskydd och sekretess och lägger stor vikt vid a� skydda personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade
uppgi�er. I det här Sekretessmeddelandet beskrivs hur dina personuppgi�er samlas in och används av Abbo� när du
använder Tjänsterna.

Läs det här Sekretessmeddelandet noga innan du registrerar dig för a� använda den här Appen, e�ersom det gäller
behandling, överföring och lagring av dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, av Abbo� och vissa
närstående bolag enligt beskrivningen nedan. Det gäller också behandling av dina personuppgi�er av våra närstående bolag
och av våra personuppgi�sbiträden om de�a krävs för a� lösa e� kundtjänstproblem som rör Tjänsterna.

Det här Sekretessmeddelandet gäller inte personuppgi�er som behandlas eller samlas in av andra närstående bolag eller
do�erbolag �ll Abbo� eller med andra metoder, �ll exempel andra Abbo�-webbplatser, andra Abbo�-kundcenter eller din
läkares användning av Merlin.net, och andra sekretesspolicyer kan gälla för de personuppgi�er som behandlas eller samlas in
med dessa metoder.
 
Genom a� registrera dig och använda den här Appen godkänner du det här Sekretessmeddelandet och du bekrä�ar

a� du har uppnå� lagstadgad ålder för a� godkänna det här Sekretessmeddelandet
a� du samtycker an�ngen för egen räkning eller för annan persons räkning för vilken du har fak�sk befogenhet a�
lagligt godkänna det här Sekretessmeddelandet.

GENOM ATT ACCEPTERA ELLER GODKÄNNA DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET OCH SAMTYCKET BEKRÄFTAR DU
UTTRYCKLIGEN ATT DIN ANVÄNDNING AV DEN HÄR APPEN OCH TJÄNSTERNA OMFATTAS AV DET HÄR
SEKRETESSMEDDELANDET OCH AV BESKRIVNINGEN AV BEHANDLING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE
HÄLSORELATERADE UPPGIFTER, I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET.
 
OM DU KLICKAR PÅ ”ACCEPT” (ACCEPTERA) ELLER ”AGREE” (GODKÄNN) INNEBÄR DET ATT DU GER DITT UTTRYCKLIGA
SAMTYCKE TILL BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE HÄLSORELATERADE UPPGIFTER, SAMT
ÖVERFÖRINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL ABBOTTS SERVRAR I USA, NÄR SÅ KRÄVS ENLIGT LAGSTIFTNINGEN I DIN
HEMVIST.
 
DITT SAMTYCKE SKER AV FRI VILJA OCH DU BEKRÄFTAR ATT DU INTE HAR NÅGON LAGSTADGAD SKYLDIGHET ATT LÄMNA
DINA PERSONUPPGIFTER TILL ABBOTT.
 
+Om oss

Abbo� är �llverkare av Appen, Confirm Rx™ införbar hjärtmonitor (”ICM”) och Jot Dx™ ICM.

Pacese�er, Inc. (e� närstående bolag �ll St. Jude Medical, LLC och e� helägt do�erbolag �ll Abbo� Laboratories) i 15900
Valley View Court, Sylmar, Kalifornien 91342, USA, är leverantör av Merlin.net.

Din vårdgivare är personuppgi�sansvarig för dig i sy�e a� ge dig medicinsk vård. Din vårdgivare ansvarar för hur uppgi�erna
behandlas och för a� se �ll a� uppgi�er som överförs via Tjänsterna överensstämmer med �llämpliga sekretess- och
dataskyddslagar. Hänvisningen �ll ”personuppgi�sansvarig” baseras på dess defini�on i dataskyddslagarna i EES,
Storbritannien och Schweiz och har, i �llämpliga fall, samma betydelse som liknande termer i andra länders dataskydds- och
sekretesslagar.

Abbo� är personuppgi�sansvarig när vi använder personuppgi�er för a� (1) �llhandahålla Tjänsterna �ll dig, (2) fullgöra
lagstadgade skyldigheter, bland annat beträffande säkerhet, kvalitet och förbä�ring av medicintekniska produkter, och (3)
bedriva forskning som rör Tjänsterna. Närmare informa�on finns under +Abbo�s egen användning av dina personuppgi�er.



+Om Tjänsterna

Merlin.net är e� �ärrvårdssystem som innehåller informa�on som överförs från din ICM via Tjänsterna.

Tjänsterna möjliggör snabb, automa�sk överföring av informa�on som samlas in från din ICM och laddas upp via Appen �ll
Abbo�s privata och säkra databas. Via Merlin.net kan din vårdgivare se när di� hjärta börjar slå annorlunda.  Appen skickar
dina hjärtdata �ll kliniken baserat på inställningarna som din vårdgivare har ställt in.  Tjänsterna hjälper din vårdgivare a�
övervaka din hjärtrytm och ändra din behandling utan a� du behöver besöka kliniken personligen.

Du måste se �ll a� den mobila enheten är ansluten �ll wifi eller �ll mobildata, och du måste använda Appen så a� dina
hjärtdata kan �ärrövervakas av din vårdgivare.  Innan du kan använda Tjänsterna måste din vårdgivare registrera dig på
Merlin.net.  När du har ange� di� födelsedatum och serienumret för din ICM i Appen kan du behöva ha en ak�veringskod,

som du kan välja a� få skickad �ll dig. När du har ange� ak�veringskoden i Appen måste du se �ll a� trådlös Bluetooth®
[1]

-
teknik är ak�verad så a� du kan parkoppla ICM-enheten med Appen.  Se �ll a� ”No�fica�ons” (No�ser) är ak�verade så a�
du kan ta emot statusuppdateringar och påminnelser. Appen informerar dig om när installa�onen är klar.

Appen ansluter �ll din ICM-enhet med regelbundna intervall och överför informa�on om hur ICM-enheten fungerar. Appen
överför också informa�on om din hjärtrytm �ll din vårdgivare, som kan få varningar och uppdateringar och logga in på
Merlin.net för a� övervaka din hjärtrytm.  

+Insamling och behandling av dina personuppgi�er

Följande kategorier av dina personuppgi�er behandlas när du använder Appen:

ICM-enhetens serienummer och di� födelsedatum

din e-postadress och/eller di� telefonnummer, så a� vi kan skicka en ak�veringskod �ll dig

informa�on om dag, månad och klockslag skickas från din ICM-enhet �ll Merlin.net

informa�on om ICM-enhetens namn och modellnummer

regelbundna rapporter som anger hur ICM-enheten har interagerat med Appen och hur Appen har interagerat med
Abbo�s servrar sedan den senaste rapporten

informa�on om Appens prestanda, däribland kraschrapporter

regelbundna loggrapporter som registrerar Appens ak�vitet sedan den senaste underhållsrapporten.

Appen länkar �ll och överför data från din ICM-enhet �ll Merlin.net. Tjänsterna som rör Merlin.net använder y�erligare
personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, som din vårdgivare matar in när en Merlin.net-pa�entprofil skapas för
dig. Dessa personuppgi�er kan innefa�a di� telefonnummer eller din e-postadress, ICM-enhetens modell och serienummer
samt uppgi�er i andra valfria fält för bland annat kön, etnicitet, föredraget språk, kliniska kommentarer och funk�onen hos
din ICM-enhet, datum för behandling och överföringar, informa�on om di� �llstånd, e� sjukhusspecifikt pa�entnummer eller
annan pa�en�den�fierare. Din vårdgivare kan även mata in uppgi�er om en kontaktperson för nödsitua�oner för dig. Abbo�
kan behöva åtkomst �ll dessa personuppgi�er för a� ge support och underhålla Tjänsterna.
 
+Din vårdgivares användning av dina uppgi�er

Din vårdgivare samlar in dina personuppgi�er som en del av din medicinska behandling och matar in uppgi�erna i Merlin.net.
Vårdgivaren använder Tjänsterna som hjälp för a� övervaka din ICM-enhet och din hjärtrytm.
 
Vårdgivaren eller kliniken behandlar dina personuppgi�er för följande ändamål:

�llhandahålla medicinsk vård, däribland pågående medicinsk behandling, genom a� övervaka din ICM-enhet och din
hjärtrytm för a� lä�are kunna ge dig medicinsk vård

ge Abbo� åtkomst �ll dina personuppgi�er för a� få teknisk och klinisk support för Tjänsterna, �ll exempel hjälp med
a� åtgärda problem, uppgradera eller felsöka Tjänsterna eller tolka data

i andra fall när de�a krävs enligt �llämplig lag.

+Abbo�s åtkomst �ll dina personuppgi�er vid �llhandahållande av Tjänsterna �ll din vårdgivare



Vi behandlar dina personuppgi�er i egenskap av personuppgi�sbiträde för din vårdgivares eller kliniks räkning. Sådan
behandling sker enligt anvisningar från vårdgivaren eller kliniken och har följande sy�en:

�llhandahålla Tjänsterna �ll vårdgivaren för a� övervaka din ICM-enhet, din hjärtrytm och dina symtom

ge vårdgivaren teknisk och klinisk support, �ll exempel hjälp med a� åtgärda problem, uppgradera eller felsöka

få åtkomst �ll dina hälsouppgi�er för a� hjälpa vårdgivaren a� tolka data som överförts från din ICM-enhet, om de�a
har godkänts av vårdgivaren.

Beroende på din plats kan vi �llhandahålla suppor�jänster �ll vårdgivaren eller kliniken från platser i Sverige, andra platser i
Europa, särskilt om vi har verksamhet i din hemvist, eller våra andra supportcenter i USA och Malaysia. Vi kan också använda
andra tredje parter för a� ge teknisk eller klinisk support �ll vårdgivaren eller kliniken. När vi använder en tredje part som
hjälp för a� �llhandahålla suppor�jänster �ll vårdgivaren eller kliniken vidtar vi lämpliga åtgärder för a� säkerställa sekretess,
integritet och säkerhet för dina personuppgi�er.
 
Hänvisningen �ll ”personuppgi�sbiträde” baseras på dess defini�on i dataskyddslagarna i EES, Storbritannien och Schweiz och
har, i �llämpliga fall, samma betydelse som liknande termer i andra länders dataskydds- och sekretesslagar.
 
+Abbo�s användning av dina personuppgi�er
 
Abbo� behandlar dina personuppgi�er, inklusive dina hälsorelaterade personuppgi�er, som personuppgi�sansvarig för
följande ändamål:

�llhandahålla Tjänsterna �ll dig i enlighet med licensavtalet för slutanvändare för Appen

föra register över din kontakt med Abbo� när du kontaktar Abbo� direkt om Tjänsterna

�llhandahålla Tjänsterna, inklusive kundsupport för din ICM-enhet, �ll vårdgivaren eller kliniken

när så krävs enligt �llämpliga lagar om användning och klassificering av medicintekniska produkter, bland annat för
bevakning av medicintekniska produkter e�er försäljning, kvalitetshantering inklusive produktutveckling och
produk�örbä�ring, säkerhet, prestanda och övervakning

när det är nödvändigt för a� fastställa, åberopa eller försvara rä�sliga anspråk

i andra fall när de�a krävs enligt �llämplig lag.

När din vårdgivare skapar en pa�entprofil åt dig i Merlin.net, och när de�a krävs enligt �llämplig lag, ger du di� u�ryckliga
samtycke �ll a� låta Abbo� aviden�fiera, pseudonymisera, slå samman och/eller anonymisera dina personuppgi�er för a�
bedriva forskning. Mer informa�on finns i avsni�et +Forskning.
 
Hänvisningen �ll ”personuppgi�sansvarig” baseras på dess defini�on i dataskyddslagarna i EES, Storbritannien och Schweiz
och har, i �llämpliga fall, samma betydelse som liknande termer i andra länders dataskydds- och sekretesslagar.

+Datalagring

Vi tar emot data som överförs av Appen och ICM-enheten innan de lagras i Merlin.net-servrarna, som finns i USA. När dina
personuppgi�er hanteras av en värd i e� annat land än landet där du bor kan de också lyda under lagarna i värdlandet, vilka
kanske inte motsvarar lagarna i din hemvist. Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder och kontroller för a� skydda dina
personuppgi�er. USA har lagar som reglerar pa�enters hälsouppgi�er, men dessa lagar kanske inte motsvarar sekretess- eller
dataskyddslagarna i di� land.

Se även +Skydd av personuppgi�er och +Gränsöverskridande överföring av personuppgi�er.

+Medicintekniska produkter och andra lagstadgade krav

Abbo� kan använda personuppgi�er när det krävs enligt lag, och när det är möjligt kommer vi a� aviden�fiera,
pseudonymisera, slå samman och/eller anonymisera uppgi�er för a� fullgöra våra lagstadgade skyldigheter som �llverkare av
medicintekniska produkter. Dessa uppgi�er lagras på e� säkert sä� av Abbo� och kommer inte a� användas för a� iden�fiera
dig som enskild person med namn eller e-postadress, utom när vi har lagstadgad skyldighet a� ange dessa uppgi�er. Om
sådan användning av personuppgi�er omfa�as av lagstadgade krav behöver vi inte erhålla samtycke.
 
Abbo� kommer a� använda dessa uppgi�er för följande lagstadgade krav:



säkerställa fortlöpande säkerhet för en ICM-enhet och eventuell fram�da utveckling

övervaka och förbä�ra kvaliteten, säkerheten och effek�viteten hos medicintekniska produkter och system

validera uppgraderingar och hålla Merlin.net och/eller �llhörande mobilapplika�oner skyddade och säkra

u�öra bredare analys för a� upptäcka systemproblem av allmänintresse inom folkhälsoområdet

forska om, utveckla och testa medicintekniska produkter, inklusive nya och befintliga egenskaper och funk�oner, samt
testa och förbä�ra Merlin.net och/eller �llhörande mobilapplika�oner för produktutveckling

i andra fall när de�a krävs enligt lag, bland annat för a� svara behöriga �llsynsmyndigheter, bro�sbekämpande organ,
statliga myndigheter, för a� hantera na�onell säkerhet eller epidemier, rä�sliga förfaranden, domstolsbeslut,
regeringsbegäranden eller rä�sliga processer som delges oss, eller för a� skydda våra kunders, allmänhetens, Abbo�s
eller andras säkerhet, rä�gheter eller egendom, samt a� åberopa, fastställa eller försvara Abbo�s lagstadgade
rä�gheter eller när vi anser a� det är nödvändigt a� utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet,
misstänkt bedrägeri, situa�oner som innebär poten�ella hot för någon persons säkerhet, bro� mot det här
Sekretessmeddelandet eller som bevis i en rä�stvist där vi är inblandade.

 
Vi använder termerna ”aviden�fiera” och ”pseudonymisera” omväxlande. I USA:s sjukförsäkringslag HIPAA (Health Insurance
Portability and Accountability Act) beskrivs aviden�fierade uppgi�er som uppgi�er där ”det inte finns några rimliga skäl a�
tro a� uppgi�erna kan användas för a� iden�fiera en person”. I EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR)
definieras ”pseudonymisering” som ”behandling av personuppgi�er på e� sä� som innebär a� personuppgi�erna inte längre
kan �llskrivas en specifik registrerad utan a� komple�erande uppgi�er används”. Anonymiserade uppgi�er är uppgi�er som
inte är kopplade �ll en person och som inte kan användas för a� iden�fiera en person, och denna typ av uppgi�er faller
vanligtvis utanför dataskydds- och sekretesslagar.
 
Mer informa�on om GDPR finns under +Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, Caymanöarna, Schweiz
och Thailand nedan.

+Forskning
När det krävs enligt �llämplig lag kommer din vårdgivare a� be om di� u�ryckliga samtycke för a� låta oss aviden�fiera eller
pseudonymisera, slå samman och/eller anonymisera dina personuppgi�er för a� bedriva forskning för begränsade ändamål.

Om en datauppsä�ning används för forskningsändamål kommer uppgi�erna inte a� innehålla di� namn, din adress, di�
telefonnummer eller din e-postadress. Vi vidtar åtgärder för a� se �ll a� det inte finns någon skälig grund för a� de
aviden�fierade eller pseudonymiserade uppgi�erna ska kunna användas för a� iden�fiera dig som enskild person. Uppgi�er
som används i forskning kan innefa�a ICM-enhetens modell och serienummer, intervall mellan implanta�onsdatum och
e�erföljande besöksdatum, implanta�onsdatum samt demografiska uppgi�er som bostadsort och ålder.

Vi bedriver forskning med hjälp av dessa aviden�fierade eller pseudonymiserade uppgi�er, eller sammanslagna, sta�s�ska
och/eller anonymiserade uppgi�er för följande ändamål:

förbä�ra kvaliteten, säkerheten och effek�viteten hos våra hjärtenheter och medicintekniska produkter och system
och möjliggöra utveckling av innova�v och effek�v behandling av hjärtrelaterade �llstånd av intresse för allmänhälsan

bedriva forskning, för sta�s�ska ändamål och sta�s�sk analys och för a� �llgängliggöras för tredjepartsforskare,
sjukvårdsinrä�ningar, sjukvårdspersonal eller folkhälsomyndigheter

utvärdera Tjänsternas effek�vitet och hur de �llhandahålls och används

validera Tjänsternas funk�onalitet och uppgraderingar, däribland övervakning och förbä�ring av skydd och säkerhet
för sådana tjänster

forska om, utveckla och testa medicintekniska produkter, inklusive nya och befintliga egenskaper och funk�oner, samt
testa och förbä�ra Tjänsterna och våra medicintekniska produkter för produktutvecklings-, dataanalys-, sta�s�k- och
undersökningsändamål

för allmänintresse inom folkhälsoområdet, bland annat när Tjänsterna och de medicintekniska produkterna berä�gar
�ll medicinsk ersä�ning eller på annat sä� ger rä� �ll social trygghet, försäkring eller offentlig finansiering.

Om du någon gång ombeds a� delta i en klinisk prövning, och när det krävs enligt �llämplig lag, kommer du a� bli ombedd a�
ge e� separat informerat samtycke �ll forskningskliniken innan du deltar i en sådan prövning, och di� deltagande är helt
frivilligt. Den forskning som beskrivs i det här avsni�et avser inte deltagande i en klinisk prövning.



Närmare informa�on om GDPR finns under +Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, Caymanöarna,
Schweiz och Thailand nedan.

+Lagring av personuppgi�er

Uppgi�er som samlas in från din ICM-enhet kommer a� lagras under en period på högst sju (7) år från datumet för din
senaste överföring (det vill säga datumet då du senast använde ICM-enheten och/eller Appen), med undantag för vad som
kan krävas enligt lag.

I avsni�et +Ta bort dina personuppgi�er från Merlin.net förklaras hur du ska göra om du vill a� din vårdgivare eller klinik ska
ta bort dina uppgi�er från Merlin.net Pa�ent Care Network.

+Röjande av personuppgi�er av oss

Vi kan komma a� dela dina personuppgi�er enligt följande:

Vi delar personuppgi�er med tredjepartsleverantörer enbart för a� �llhandahålla, underhålla, vara värd för och ge
support för Tjänsterna. Till exempel när vi lämnar dina personuppgi�er �ll tredjepartsleverantörer för a� hjälpa oss a�
�llhandahålla Tjänsterna måste de behandla dina personuppgi�er konfiden�ellt och säkert och använda dina
personuppgi�er i minsta möjliga omfa�ning.

När det är möjligt använder Abbo� tredjepartsleverantörer för a� rapportera systemfel så a� vi kan ge support för och
förbä�ra Tjänsterna. I sådana fall ingår inte dina personuppgi�er i uppgi�erna som skickas �ll dessa tredje parter.

Android kräver behörigheter för platstjänster för a� ansluta appar �ll Bluetooth®1-enheter. Googles platstjänster
innefa�ar funk�oner som samlar in en användares exakta platsinforma�on, däribland GPS-signaler, enhetssensorer,
wifi-åtkomstpunkter och ID-nummer för mobilmaster. Den här informa�onen samlas in av Google om en användare
beviljar åtkomst �ll plats. Närmare informa�on om Googles sekretesspolicyer beträffande dessa uppgi�er finns på
Androids supportwebbplats. Vi kommer inte a� använda dina personuppgi�er som kommer från Googles platstjänster.

Vi kommer inte a� sälja eller licensiera dina personuppgi�er �ll tredje part utom i samband med försäljning,
sammanslagning eller överföring av e� produktsor�ment eller en avdelning, så a� köparen kan fortsä�a a�
�llhandahålla Tjänsterna �ll dig. För a� undanröja tvivel bör nämnas a� vi aldrig kommer a� sälja dina
personuppgi�er �ll tredje part för kommersiella ändamål.

Vi kan komma a� dela aviden�fierade, pseudonymiserade, sammanslagna och/eller anonymiserade uppgi�er med
våra närstående bolag, din vårdgivare eller klinik, tredjepartsforskare och na�onella hälsomyndigheter eller
försäkringsbolag för a� visa Tjänsternas effek�vitet eller om det krävs för medicinsk ersä�ning. Dessa uppgi�er
kommer inte a� användas för a� iden�fiera dig som enskild person.

Vi förbehåller oss rä�en a� lämna ut dina personuppgi�er för a� svara på auktoriserade uppgi�sförfrågningar från
statliga myndigheter, för a� hantera na�onella säkerhetssitua�oner eller i andra fall när det krävs enligt lag. Dessutom
kan vi, om det är �llåtet eller krävs enligt lag, komma a� röja de uppgi�er som vi samlar in från dig när vi anser a� det
är nödvändigt för a� utreda, förhindra eller vidta åtgärder mot olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri, situa�oner
som innebär poten�ella hot för någon persons säkerhet, bro� mot det här Sekretessmeddelandet eller som bevis i en
rä�stvist där vi är inblandade. Dina personuppgi�er kan omfa�as av utländska lagar och vara �llgängliga för utländska
regeringar, domstolar, bro�sbekämpande myndigheter och �llsynsmyndigheter.

+Skydd av personuppgi�er

Abbo� använder lämpliga säkerhetskontroller för Tjänsterna för a� skydda dina personuppgi�er från oavsiktlig eller olaglig
förstörelse eller oavsiktlig förlust, oavsiktliga ändringar, oavsiktligt röjande eller oavsiktlig åtkomst.

Uppgi�er som tas emot från din ICM-enhet krypteras innan de överförs för a� säkerställa a� de förblir skyddade och
konfiden�ella. Tjänsterna innefa�ar e� flertal olika säkerhetsåtgärder som förstärker din pa�entprofils säkerhet och
förhindrar obehörig åtkomst �ll eller röjande av dina personuppgi�er. Endast personer som är auktoriserade av din vårdgivare
eller klinik, däribland behörig personal, har åtkomst �ll din pa�entprofil och endast genom unika ID:n och lösenord. Abbo�
använder olika säkerhets- och åtkomstkontroller för a� säkerställa a� endast behöriga personer inom Abbo� får åtkomst �ll
pseudonymiserade, sammanslagna och aviden�fierade uppgi�er.

Vi använder trådlös Bluetooth®1-teknik 4.0 eller senare för a� överföra olika uppsä�ningar av personuppgi�er mellan
medicintekniska produkter och iOS- eller Android-enheter. All informa�on som rör mätningar från din ICM-enhet överförs via
Bluetooth-teknik.



Observera a� Tjänsterna kanske inte är �llgängliga under perioder då ru�nmässigt underhåll u�örs.

+Gränsöverskridande överföring av personuppgi�er

Uppgi�er som samlas in via Tjänsterna kommer a� överföras �ll och lagras i USA. Dataskyddslagarna i USA kanske inte ger
samma skydd för personuppgi�er som dataskyddslagarna i EU, Storbritannien, Schweiz eller din hemvist. Dina
personuppgi�er överförs baserat på standardavtalsklausuler som godkänts av EU och Schweiz. Du samtycker också
u�ryckligen �ll a� dina personuppgi�er överförs �ll Abbo�s servrar i USA.

Om du kontaktar oss direkt och begär teknisk support kan dina personuppgi�er (inklusive hälsorelaterade uppgi�er) vara
�llgängliga för våra �ärrvårdsteam i USA, Europeiska unionen eller Malaysia (överföringar �ll Malaysia gäller inte för invånare i
Europeiska unionen, Storbritannien eller Schweiz). Dataöverföringar inom Abbo� regleras av e� dataöverföringsavtal som ger
�llräckligt skydd.
 
GENOM ATT ANVÄNDA DEN HÄR APPEN OCH GENOM ATT BEKRÄFTA DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET OCH SAMTYCKET
INFORMERAR VI DIG OM DESSA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL USA, SVERIGE OCH/ELLER MALAYSIA
(ÖVERFÖRINGAR TILL MALAYSIA GÄLLER INTE FÖR INVÅNARE I EUROPEISKA UNIONEN, STORBRITANNIEN ELLER SCHWEIZ)
OCH OM ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE HÄLSORELATERADE UPPGIFTER, SOM KAN KOMMA ATT
KRÄVAS I SÄLLSYNTA FALL FÖR ATT SVARA PÅ EVENTUELLA FÖRFRÅGNINGAR OM SUPPORT FRÅN DIG ELLER DIN LÄKARE.
DESSA LÄNDER KANSKE INTE GER SAMMA SKYDDSNIVÅ FÖR DINA PERSONUPPGIFTER SOM DATASKYDDS- ELLER
SEKRETESSLAGARNA I DITT LAND.
 
+Så här skickar Abbo� marknadsföringsmaterial och annat material

Vi kommer inte a� avsiktligt skicka dig reklam eller marknadsföringsmaterial, såvida du inte har valt a� få sådan
kommunika�on från oss i samband med våra övriga produkter och tjänster.  
 
Varken Abbo� eller dess närstående bolag eller licensgivare skickar avsiktligt reklam eller marknadsföringsmaterial �ll barn.
 
Vi säljer inte dina personuppgi�er �ll tredje part för direkt marknadsföring.
 
Observera a� vi kan skicka informa�on som inte är avsedd som marknadsföring avseende nödvändig uppdatering av Appen
och Tjänsterna eller problem som rör produktsäkerhet.
 
+Så här skyddar Abbo� barns integritet

Barn kan registreras i Merlin.net av en vårdgivare eller klinik. En förälder/vårdnadshavare kan när som helst stoppa
insamlingen av e� barns personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, genom a� kontakta vårdgivaren eller kliniken
och begära a� kontot raderas. Med denna åtgärd raderas Merlin.net-kontot som är kopplat �ll barnet, men vi behåller
sammanslagna och aviden�fierade uppgi�er och kan behöva behålla vissa personuppgi�er enligt lag.

+Så här kan enskilda användare få �llgång �ll och rä�a personuppgi�er, samt dina rä�gheter

För a� utöva dataskydds- eller sekretessrä�gheter ska du i första hand kontakta din vårdgivare eller klinik. Vi har inte
möjlighet a� rä�a eller ändra några värden från din ICM-enhet som har laddats upp.

Beroende på var du bor kan du ha rä� a� (a) få �llgång �ll de personuppgi�er som vi har om dig, (b) begära a� vi rä�ar
eventuella felak�ga personuppgi�er som vi har om dig, (c) radera alla personuppgi�er som vi har om dig, (d) begränsa
behandlingen av personuppgi�er som vi har om dig, (e) invända mot behandlingen av personuppgi�er som vi har om dig
och/eller (f) erhålla alla personuppgi�er som du har lämnat �ll oss baserat på di� samtycke i e� strukturerat och allmänt
använt maskinläsbart format eller få sådana personuppgi�er överförda �ll e� annat företag. Observera a� Abbo� inte är
skyldigt enligt lag a� använda eller underhålla system som är tekniskt kompa�bla med andra företag. Det kanske inte är
möjligt för Abbo� a� direkt överföra dina personuppgi�er �ll e� annat företag.

Barn kan också ha rä� a� få �llgång �ll de personuppgi�er som finns om dem. När vi får en begäran om �llgång �ll e� barns
personuppgi�er från barnets förälder/vårdnadshavare kan vi svara barnets förälder/vårdnadshavare direkt eller
rekommendera a� föräldern/vårdnadshavaren kontaktar si� barns läkare eller klinik. Vi kommer all�d a� försöka verifiera
iden�teten på en person som ber om �llgång �ll e� barns uppgi�er, oavse� om det är barnet självt eller en förälder eller
vårdnadshavare.



För a� begära a� få utöva dessa rä�gheter ska du i första hand kontakta din vårdgivare eller klinik som är
personuppgi�sansvarig för dig i sy�e a� ge dig medicinsk vård. I de fall vi är personuppgi�sansvarig för dig kan du kontakta
oss med någon av de metoder som anges i avsni�et +Kontakta oss.

+Ta bort dina personuppgi�er från Merlin.net

Om du har få� en ICM-enhet implanterad kan din vårdgivare bara övervaka dig via Merlin.net. Om du väljer a� inte vara
registrerad i Merlin.net kommer det därför a� påverka din vårdgivares möjlighet a� övervaka di� �llstånd och kan påverka din
vårdgivares möjlighet a� ge dig behandling.
 
Om du vill ta bort dina uppgi�er från Merlin.net kan du göra det genom a� kontakta din vårdgivare eller klinik. Om du begär
a� dina uppgi�er ska tas bort från Merlin.net, men har kvar din ICM-enhet, kommer din vårdgivare inte a� kunna
�ärrövervaka din hjärtrytm. Tänk på a� om din vårdgivare eller klinik tar bort dina uppgi�er från Merlin.net kommer vi a�
behålla sammanslagna och aviden�fierade uppgi�er och kan behöva behålla vissa personuppgi�er enligt lag.

+Kontakta oss

Om du har frågor, funderingar eller klagomål om behandlingen av dina personuppgi�er i sy�e a� ge dig medicinsk vård, eller
om du vill utöva dina dataskyddsrä�gheter, kan du kontakta din vårdgivare eller klinik direkt. 
 
Om du har frågor, kommentarer eller klagomål om våra sekretesspolicyer kan du kontakta oss genom a� klicka på länken
”Contact Us” (Kontakta oss) på någon av våra webbplatser eller mejla oss på adressen cnprivacy@abbo�.com. Du kan även
skriva �ll oss på följande adress:
 
A�:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
För användare i EES, Storbritannien och Schweiz finns y�erligare kontaktuppgi�er nedan i avsni�et för respek�ve region.
 
För användare i Brasilien: Om du har frågor, kommentarer eller klagomål om våra sekretesspolicyer, eller om du vill utöva
någon av dina rä�gheter som anges i avsni�et +Så här kan enskilda användare få �llgång �ll och rä�a personuppgi�er, samt
dina rä�gheter, kan du kontakta oss genom a� klicka på länken ”Contact Us” (Kontakta oss) på någon av våra webbplatser
eller mejla vårt lokala dataskyddsombud, Juliana Ruggiero, på adressen privacybrasil@abbo�.com. Du kan även skriva �ll oss
på följande adress:
 
A�: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Ange den e-postadress som användes för a� registrera dig för den här Appen och en detaljerad förklaring av din begäran i all
kommunika�on �ll oss.
 
+Ändringar av det här Sekretessmeddelandet

Det här Sekretessmeddelandet granskas regelbundet. Om vi gör väsentliga ändringar av våra sekretesspolicyer kommer dessa
ändringar a� återspeglas i en uppdaterad version av det här Sekretessmeddelandet. Du kommer a� få informa�on om
uppdateringar av det här Sekretessmeddelandet via e-post eller i Appen nästa gång du använder den.

Utan a� det påverkar dina rä�gheter enligt �llämplig lag förbehåller vi oss rä�en a� uppdatera och ändra det här
Sekretessmeddelandet utan föregående meddelande för a� återspegla tekniska framsteg, juridiska och regulatoriska
förändringar och god affärssed i sådan omfa�ning a� det inte ändrar sekretesspolicyerna som beskrivs i det här
Sekretessmeddelandet.

+LANDSPECIFIKA BESTÄMMELSER

+USA

Abbo� fungerar som en affärspartner �ll din vårdgivare för a� göra den här Appen �llgänglig för dig i enlighet med
sjukförsäkringslagen Health Insurance Portability and Accountability Act och dess �llämpningsförordningar (benämns
gemensamt ”HIPAA”). Därför regleras personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, som samlas in via den här Appen



av HIPAA, och vi kan använda och röja dina personuppgi�er i enlighet med våra skyldigheter som affärspartner och enligt
beskrivningen i det här Sekretessmeddelandet och samtycket.

+Kalifornien

Enligt avsni� 1798.83 i California Civil Code (Kaliforniens civillag) �llåts invånare i delstaten Kalifornien a� från vissa företag
som invånaren i Kalifornien har e� etablerat affärsförhållande med begära en lista över alla tredje parter för vilka företaget,
under det omedelbart föregående kalenderåret, har röjt vissa personligt iden�fierbara uppgi�er för direkt marknadsföring.
Abbo� måste endast svara på en kundbegäran en gång under e� kalenderår. För a� göra en sådan begäran ska du skicka e�
brev �ll Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117. I din begäran ska du intyga a� du är bosa� i
Kalifornien och ange en aktuell adress i Kalifornien dit vi kan skicka vårt svar. Var medveten om a� allt informa�onsutbyte inte
omfa�as av Kaliforniens krav på sekretessrä�gheter och a� endast informa�onsutbyte som omfa�as kommer a� tas med i
vårt svar.
 
Om du har några frågor angående Abbo�s överensstämmelse med Kaliforniens konsumentskyddslag (California Consumer
Privacy Act; CCPA) och dina rä�gheter enligt CCPA kan du besöka h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

Myndigheten för åtkomst �ll offentlig informa�on (Public Informa�on Access Agency) har i sin egenskap av �llsynsorgan enligt
lag nr 25.326 jurisdik�on över alla anklagelser och klagomål från personer vars rä�gheter har kränkts enligt gällande
bestämmelser om skydd av personuppgi�er.
 
+Australien

Om du vill framföra e� klagomål om e� bro� mot sekretesslagen (Privacy Act), den australiska sekretessprincipen (”APP”)
eller en sekretesslag som gäller oss, eller om du har några frågor eller funderingar om vårt Sekretessmeddelande eller hur vi
hanterar dina personuppgi�er, ber vi dig kontakta oss med hjälp av uppgi�erna ovan. Vi kommer då a� vidta rimliga åtgärder
för a� undersöka din förfrågan och svara dig.
Om du inte är nöjd med vårt svar e�er denna process kan du lämna in e� klagomål �ll dataskyddsmyndighetens (Informa�on
Commissioner) kontor. Besök h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints eller kontakta dataskyddsmyndighetens
kontor för a� erhålla �llämpliga formulär för klagomålet. Det är inte sannolikt a� vi kommer a� röja dina personuppgi�er
utomlands, utom i den mån det är �llåtet enligt sekretesslagen, Privacy Act 1988 (Cth), såvida inget annat meddelas dig
skri�ligt. Vi kan komma a� överföra dina personuppgi�er �ll USA. Du samtycker �ll de�a röjande och godkänner, genom a�
ge de�a samtycke, a� den australiska sekretessprincipen (Australian Privacy Principle) 8.1 inte längre gäller, och vi är inte
skyldiga a� vidta rimliga åtgärder för a� säkerställa a� den utländska mo�agaren inte bryter mot APP med avseende på den
informa�onen.
 
+Brasilien

Vid uppdateringar av det här Sekretessmeddelandet som kräver e� ny� samtycke från dig kommer du a� meddelas om de�a
via de kontaktuppgi�er du har ge� oss.
 
Samtycke: För a� personliga uppgi�er om din hälsa ska kunna behandlas måste du lämna e� samtycke �ll Abbo� för
användning av Apparna. Du kan när som helst återkalla di� samtycke genom a� kontakta oss på privacy@abbo�.com.
 
Rä�slig grund för behandling av dina personuppgi�er: Abbo� behandlar dina uppgi�er på följande rä�sliga grunder som
anges i Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

samtycke �ll behandling av hälsorelaterade uppgi�er när du skapar e� konto för Appen för a� lagra uppgi�er som rör
Tjänsterna

samtycke �ll behandling av hälsorelaterade uppgi�er när du kontaktar vår kundsupportlinje, om så krävs för a� vi ska
kunna svara på dina frågor eller på din begäran om support, �ll exempel felsökning av eventuella prestandaproblem,
eller när så krävs för a� dela dina uppgi�er med våra personuppgi�sbiträden från tredje part för a� lösa
serviceproblem

samtycke när du delar dina diagnos�kdata/felsökningsdata (inklusive hälsorelaterade data) med oss från din mobila
enhet via Appen, om så krävs för a� vi ska kunna svara på din begäran om support, �ll exempel diagnos�k och
felsökning av eventuella prestandaproblem

samtycke när du delar dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, med våra tredjepartspartner



Abbo�s legi�ma affärsintressen och samtycke när vi aviden�fierar, pseudonymiserar, slår samman och/eller
anonymiserar data för a� bä�re förstå hur du interagerar med och använder Tjänsterna.

Dina rä�gheter: Om du vill utöva någon av dina rä�gheter som anges i avsni�et +Så här kan enskilda användare få �llgång
�ll och rä�a personuppgi�er, samt dina rä�gheter och kontaktar oss via e-post ber vi dig ange motsvarande rubrik i e-
postmeddelandets ämnesrad (�ll exempel ”Begäran om rä�else”, ”Begäran om �llgång” eller annan �llämplig rä�ghet). Vi
kommer a� göra vårt bästa för a� svara på alla rimliga begäranden i �d, eller åtminstone i enlighet med alla �llämpliga
lagstadgade krav. Du har rä� a� framföra e� klagomål �ll din lokala dataskyddsmyndighet om du är missnöjd med någon
aspekt av Abbo�s behandling av dina personuppgi�er.
 
+Kina (exklusive Hongkong, Macao och Taiwan)

Genom a� acceptera eller godkänna det här Sekretessmeddelandet anses du ha informerats om och u�ryckligen samtyckt �ll
insamlingen av dina personuppgi�er, däribland personligt ID-nummer och hälsorelaterade uppgi�er och användning av
personuppgi�erna med avseende på allt innehåll häri. För användare under 14 år måste samtycke ges av vårdnadshavaren.
Om vi upptäcker a� personuppgi�er för minderårig under 14 år har samlats in utan vårdnadshavarens samtycke kommer vi
a� försöka radera �llämpliga uppgi�er så snart som möjligt. Du kan när som helst återkalla di� samtycke genom a� kontakta
din vårdgivare. Tänk på a� om du återkallar di� samtycke kommer det a� påverka din vårdgivares möjlighet a� �ärrövervaka
din enhet och kan påverka din behandling. Om du återkallar di� samtycke kommer Abbo� a� behålla sammanslagna och
aviden�fierade uppgi�er och kan behöva behålla vissa personuppgi�er enligt lag.

 
Vi har inte lagstadgad skyldighet a� erhålla samtycke för a� samla in eller använda dina personuppgi�er, inklusive
hälsorelaterade uppgi�er, under vissa omständigheter om insamlingen eller användningen av dina personuppgi�er, inklusive
hälsorelaterade uppgi�er, är

relaterad �ll fullgörandet av skyldigheter som föreskrivs i lagar och förordningar

direkt relaterad �ll na�onell säkerhet eller na�onellt försvar

direkt relaterad �ll allmän säkerhet, folkhälsa eller betydande allmänintressen

direkt relaterad �ll bro�sutredning, åtal, rä�egång eller verkställande av dom och liknande

nödvändig för a� skydda individers grundläggande rä�gheter och intressen (�ll exempel rä�en �ll liv och egendom)
när det inte går a� erhålla samtycke

personuppgi�er som du eller dina pa�enter eller deras vårdnadshavare (för barn under 14 år) har gjort allmänt
�llgängliga

personuppgi�er som har erhållits från lagliga offentliga källor, �ll exempel lagliga nyhetsrapporter eller öppen
regeringsinforma�on

nödvändig för a� underteckna och fullgöra e� avtal på begäran av dig, din pa�ent eller din pa�ents vårdnadshavare
om pa�enten är under 14 år

nödvändig för a� upprä�hålla en säker och stabil dri� av de produkter eller tjänster som �llhandahålls, �ll exempel för
a� upptäcka och lösa tekniska problem med produkterna eller tjänsterna.

Förutom övriga rä�gheter du har enligt det här Sekretessmeddelandet har du följande y�erligare rä�gheter:

Rä�en a� invända mot e� beslut som enbart bygger på automa�serad behandling. Du har under vissa
omständigheter rä� a� inte bli föremål för e� beslut som enbart grundas på automa�serad behandling utan mänsklig
medverkan.

Om du har frågor eller vill utöva någon av dessa rä�gheter med avseende på dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade
uppgi�er, ska du i första hand kontakta din vårdgivare. Om du kontaktar oss kommer vi a� samarbeta med din vårdgivare och
göra vårt bästa för a� svara på alla rimliga begäranden i �d i enlighet med �llämpliga lagstadgade krav. Vi kan komma a� ta ut
en skälig administra�v avgi� för upprepade begäranden inom tre månader. Om det sker någon väsentlig förändring av det här
Sekretessmeddelandet kan vi komma a� publicera ändringarna i form av e� offentligt �llkännagivande.
 
Begäranden om a� utöva dina rä�gheter riktade �ll oss kanske inte behandlas om de är orimliga eller upprepade. Vi kommer
inte a� kunna behandla din begäran om

din begäran avser våra skyldigheter enligt �llämpliga lagar och förordningar



din begäran är direkt förknippad med na�onell säkerhet eller na�onell försvarssäkerhet

din begäran är direkt förknippad med allmän säkerhet, folkhälsa, e� större allmänintresse

din begäran är direkt förknippad med bro�sutredning, åtal, dom och verkställande

det finns �llräckliga bevis för a� du gör begäran i ond tro eller missbrukar din rä�ghet

det skulle allvarligt skada dina eller andra personers eller organisa�oners lagliga intressen a� svara på din begäran

din begäran rör våra affärshemligheter.

Om radering inte krävs enligt lag eller enligt din begäran kan Abbo� komma a� behålla alla personuppgi�er, inklusive
hälsorelaterade uppgi�er, som du �llhandahåller oss i sy�e a� förbä�ra behandlingsriktlinjerna för pa�enter som använder
den här Appen och Abbo�s hjärtrelaterade produkter.
 
Personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, som genereras och samlas in av oss i Kina (exklusive Hongkong, Macao
och Taiwan) lagras i Kina (exklusive Hong Kong, Macao och Taiwan). På grund av a� Abbo� verkar globalt kan dina
personuppgi�er komma a� överföras �ll och vara �llgängliga för enheter som ligger utanför Kina (exklusive Hongkong, Macao
och Taiwan).

 
Vi har inrä�at e� omfa�ande säkerhetsprogram som i alla avseenden följer �llämplig lag och branschpraxis för a� skydda dina
personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er. Vi kommer a� vidta alla kommersiellt rimliga åtgärder för a� se �ll a�
inte samla in några personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, som inte är relevanta för de sy�en som anges i det
här Sekretessmeddelandet och kommer bara a� lagra dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, inom den
lagringsperiod som anges här eller en längre period om det krävs enligt �llämpliga lagar. Vi kommer a� uppdatera och
publicera informa�on om säkerhetsrisker och en konsekvensbedömning av personuppgi�ssäkerheten enligt �llämpliga lagar.
 
Om en säkerhetshändelse relaterad �ll dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, inträffar kommer vi a�
informera dig i �d i enlighet med �llämpliga lagar via e-post eller andra �llgängliga kontaktmetoder med allmän informa�on
om händelsen och dess möjliga effekter, de hjälpåtgärder vi har vidtagit och kommer a� vidta och med råd �ll dig om åtgärder
för a� minska eventuella risker och åtgärda effekterna. Vi kan komma a� rapportera en sådan händelse och hjälpåtgärderna
�ll en �llsynsmyndighet om det krävs.
 
+Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, Caymanöarna, Schweiz och Thailand

Vi behandlar dina personuppgi�er i egenskap av personuppgi�sbiträde när vi �llhandahåller våra tjänster �ll din läkare eller
klinik. Vi kan även få åtkomst �ll dina hälsouppgi�er för a� ge din läkare eller klinik teknisk support och kundsupport. 
 
Rä�slig grund för behandling av dina personuppgi�er: Abbo� behandlar dina personuppgi�er, inklusive dina hälsorelaterade
personuppgi�er, som personuppgi�sansvarig på följande rä�sliga grunder som anges i GDPR:

när det är nödvändigt för a� hjälpa din vårdgivare med medicinsk diagnos enligt vårt avtal med vårdgivaren och när
det är nödvändigt för a� fullgöra e� avtal om a� förse dig med Appen i enlighet med licensavtalet för slutanvändare

di� samtycke och när det är nödvändigt för a� fullgöra e� avtal (licensavtalet för slutanvändare) och för a� föra
register över din kontakt med Abbo� när du kontaktar Abbo� direkt

när det är nödvändigt för a� �llhandahålla Tjänsterna �ll din vårdgivare i enlighet med vårt avtal med vårdgivaren,
inklusive kundsupport

när det är nödvändigt för a� �llhandahålla Tjänsterna �ll din vårdgivare i enlighet med vårt avtal med vårdgivaren och
av skäl av allmänt intresse inom folkhälsoområdet när så krävs enligt EU:s eller na�onella lagar som reglerar
användning och klassificering av medicintekniska produkter, bland annat för bevakning e�er försäljning,
kvalitetshantering inklusive produktutveckling och produk�örbä�ring, säkerhet, prestanda och övervakning

när det är nödvändigt för a� fastställa, åberopa eller försvara rä�sliga anspråk

i andra fall när det krävs enligt �llämplig lag på grund av e� betydande allmänintresse.

När din vårdgivare skapade en pa�entprofil åt dig i Merlin.net gav du di� u�ryckliga samtycke �ll a� Abbo� får aviden�fiera,
pseudonymisera, slå samman och/eller anonymisera dina personuppgi�er för a� bedriva forskning. Vi bedriver forskning med
hjälp av dessa aviden�fierade eller pseudonymiserade uppgi�er, eller sammanslagna, sta�s�ska och/eller anonymiserade
uppgi�er för följande ändamål:



för allmänintresse inom folkhälsoområdet för a� förbä�ra kvaliteten, säkerheten och effek�viteten hos våra enheter
och system och möjliggöra utveckling av innova�v och effek�v behandling av hjärtrelaterade �llstånd

bedriva forskning, för sta�s�ska ändamål och sta�s�sk analys och för a� �llgängliggöras för tredjepartsforskare,
sjukvårdsinrä�ningar, sjukvårdspersonal eller folkhälsomyndigheter

för Abbo�s legi�ma affärsintressen för a� utvärdera effek�viteten hos Tjänsterna och hur de �llhandahålls och
används

för Abbo�s legi�ma affärsintressen för a� validera Tjänsternas funk�onalitet och uppgraderingar, däribland
övervakning och förbä�ring av skydd och säkerhet för sådana tjänster

forska om, utveckla och testa enheter, inklusive nya och befintliga egenskaper och funk�oner, samt testa och förbä�ra
Tjänsterna och enheterna för produktutveckling, dataanalys, sta�s�k- och undersökningsändamål

för allmänintresse inom folkhälsoområdet, bland annat när Tjänsterna och Enheterna berä�gar �ll medicinsk
ersä�ning eller på annat sä� ger rä� �ll social trygghet, försäkring eller offentlig finansiering.

Mer informa�on finns i avsni�et +Forskning.
 
Vi behandlar även dina personuppgi�er i egenskap av personuppgi�sbiträde för din vårdgivares räkning. Din vårdgivare
behandlar dina personuppgi�er på följande rä�sliga grunder enligt EU-rä� eller na�onell rä�:

�llhandahålla medicinsk vård, däribland pågående medicinsk behandling genom a� övervaka din Enhet och di�
�llstånd för a� underlä�a för vårdgivaren a� ge dig medicinsk vård

ge Abbo� åtkomst �ll dina personuppgi�er för a� få teknisk och klinisk support för Tjänsterna, �ll exempel hjälp med
a� åtgärda problem, uppgradera eller felsöka Tjänsterna eller tolka data

i andra fall när de�a krävs enligt EU-rä� eller na�onell rä�.

”GDPR” avser den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) vad gäller lags��ning som implementeras av EU:s
medlemsstater, och för Storbritannien avser det den bri�ska dataskyddslagen (Data Protec�on Act) 2018, och såsom dessa
kan komma a� ändras med jämna mellanrum. I de fall e� land som ligger utanför Europeiska unionen ingår i rubriken ovan
beror det på a� sådana länder har lagar som väsentligen liknar eller nästan motsvarar GDPR.
 
Dataöverföringar: Uppgi�er som samlas in via Tjänsterna kommer a� överföras �ll och lagras i USA. Om du begär teknisk
support kommer dina personuppgi�er (inklusive hälsorelaterade uppgi�er) endast a� vara �llgängliga för våra �ärrvårdsteam
i USA eller Sverige. Dina personuppgi�er överförs baserat på EU:s standardavtalsklausuler.  

Dataskyddsombud: Kontaktuppgi�erna �ll vårt dataskyddsombud i Europa �llsammans med andra användbara
kontaktuppgi�er finns på www.eu-dpo@abbo�.com.
Dina rä�gheter: Om du vill utöva någon av dina rä�gheter som anges i avsni�et +Så här kan enskilda användare få �llgång
�ll och rä�a personuppgi�er, samt dina rä�gheter och kontaktar oss via e-post ber vi dig ange motsvarande rubrik i e-
postmeddelandets ämnesrad (�ll exempel ”Begäran om rä�else”, ”Begäran om �llgång” eller annan �llämplig rä�ghet). Vi
kommer a� göra vårt bästa för a� svara på alla rimliga begäranden i �d, eller åtminstone i enlighet med alla �llämpliga
lagstadgade krav. Du har rä� a� framföra e� klagomål �ll din lokala dataskyddsmyndighet om du är missnöjd med någon
aspekt av Abbo�s behandling av dina personuppgi�er.
 
+EU-representanter

Pacese�er, Inc. har utse� följande företag �ll sina representanter i respek�ve land:
 

Land Representantens namn Representantens adress

Österrike,
Rumänien

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

Belgien,
Luxemburg

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



Land Representantens namn Representantens adress

Bulgarien,
Kroa�en, Cypern,
Tjeckien, Island,
Le�land, Malta,
Slovakien,
Slovenien

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Grekland Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company (trade
name: Abbo� Medical Hellas Ltd.)
In Greek: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς
Εμπορική Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης and trading name of
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Ungern Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Abbreviated Name: Abbo�
Medical K�.)

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

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

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

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

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

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

Polen Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

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

 
+Storbritannien

Enligt u�rädesavtalet mellan EU och Storbritannien från 2020 fortsä�er EU:s lag a� gälla i Storbritannien �ll och med den
31 december 2020. Vi kommer a� vidta lämpliga åtgärder för a� skydda dina personuppgi�er när vi överför dem �ll USA. Vår
lokala representant är Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ,
Storbritannien.
 
+Algeriet, Chile, Colombia, Marocko, Pakistan, Panama, Paraguay, Saudiarabien, Trinidad och Tobago samt Tunisien



Di� samtycke krävs för a� Abbo� ska behandla dina personuppgi�er generellt. Genom a� godkänna villkoren i det här
Sekretessmeddelandet anses du ha samtyckt �ll behandlingen av dina personuppgi�er enligt beskrivningen i de�a
meddelande. Om du vill radera di� Merlin.net-konto kan du göra det genom a� kontakta din vårdgivare eller klinik. Tänk på
a� om du raderar di� konto kommer vi a� behålla sammanslagna och aviden�fierade uppgi�er och kan behöva behålla vissa
personuppgi�er enligt lag.

+Frankrike

Pacese�er, Inc. är cer�fierat med ASIP Santé för lagring av personliga hälsouppgi�er, inklusive följande ak�viteter:

1. �llhandahålla de fysiska platserna för den fysiska infrastrukturen i det informa�onssystem som används för a�
behandla hälsouppgi�er som ska lagras, samt hålla dessa platser i dri�smässigt skick

2. �llhandahålla den fysiska infrastrukturen i det informa�onssystem som används för behandling av hälsouppgi�er samt
hålla den i dri�smässigt skick

3. �llhandahålla pla�ormen för värdapplika�oner i informa�onssystemet samt hålla den i dri�smässigt skick

4. �llhandahålla den virtuella infrastrukturen i det informa�onssystem som används för behandling av hälsouppgi�er
samt hålla den i dri�smässigt skick

5. u�öra administra�on och dri� av informa�onssystemet som innehåller hälsouppgi�er

6. spara hälsouppgi�er.

Det är din läkare/klinik som är personuppgi�sansvarig för dig i sy�e a� ge dig medicinsk behandling. Pacese�er, Inc. (e�
närstående bolag �ll St. Jude Medical, LLC och e� helägt do�erbolag �ll Abbo� Laboratories, Inc.) i 15900 Valley View Court,
Sylmar, Kalifornien 91342, USA är personuppgi�sansvarig för a� (1) �llhandahålla den här Appen �ll dig, (2) fullgöra
lagstadgade skyldigheter, bland annat beträffande säkerhet, kvalitet och förbä�ring av medicintekniska produkter och (3)
bedriva forskning när personuppgi�erna har aviden�fierats, pseudonymiserats, slagits samman och/eller anonymiserats, så
a� de inte iden�fierar dig med namn. Vi bedriver forskning för a� förstå hur våra produkter och tjänster används, deras
effek�vitet och för evidensstudier i verkliga livet. Närmare informa�on finns under +Abbo�s egen användning av dina
personuppgi�er, +Medicintekniska produkter och andra lagstadgade krav, +Forskning och +Lagring av personuppgi�er. Vår
lokala representant är Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex,
Frankrike.
 
+Japan

Di� samtycke krävs för a� Abbo� ska hantera dina ”personuppgi�er som kräver särskild omsorg” (benämns i det här
Sekretessmeddelandet dina hälsorelaterade uppgi�er) och för a� överföra dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade
uppgi�er, �ll tredje part utanför Japan (utom för överföringar �ll EU, för vilka e� beslut om adekvat skydd har u�ärdats av den
japanska regeringen). Genom a� acceptera eller godkänna det här Sekretessmeddelandet anses du ha samtyckt �ll den
behandling av dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, som beskrivs här. Du kan när som helst återkalla di�
samtycke genom a� kontakta din vårdgivare. Tänk på a� om du återkallar di� samtycke kommer det a� påverka din
vårdgivares möjlighet a� �ärrövervaka din enhet och kan påverka din behandling. Om du återkallar di� samtycke kommer
Abbo� a� behålla sammanslagna och aviden�fierade uppgi�er och kan behöva behålla vissa personuppgi�er enligt lag.

+Sydafrika

Du har rä� a� framföra e� klagomål �ll Informa�on Regulator angående behandlingen av dina personuppgi�er genom a�
skriva �ll: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tel: 012 406 4818, Fax: 086 500
3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Sydkorea

Genom a� acceptera eller godkänna det här Sekretessmeddelandet anses du ha informerats om och u�ryckligen samtyckt �ll
allt innehåll i de�a meddelande. För användare under 14 år måste samtycke ges av vårdnadshavaren. Om du vill radera di�
Merlin.net-konto kan du göra det genom a� kontakta din vårdgivare. Tänk på a� om du raderar di� konto kommer vi a�
behålla sammanslagna och aviden�fierade uppgi�er och kan behöva behålla vissa personuppgi�er enligt lag.

Det här Sekretessmeddelandet innehåller informa�on om insamling, användning, �llhandahållande �ll tredje parter,
utläggning av behandlingen på entreprenad samt gränsöverskridande överföring av dina personuppgi�er, inklusive
hälsorelaterade uppgi�er, av Pacese�er, Inc., i samband med �llhandahållandet av Appen och Tjänsterna. Alla följande



kategorier av behandling av personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, är nödvändiga för a� �llhandahålla Appen
och Tjänsterna. Därför kommer du inte a� kunna erhålla den här Appen eller Tjänsterna om du väljer a� inte samtycka �ll
denna behandling.

Du kan ge di� samtycke �ll alla följande samtyckeskategorier sam�digt genom a� acceptera eller godkänna det här
Sekretessmeddelandet:

(nödvändigt) samtycke �ll insamling och användning av personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, enligt
beskrivningen i +Insamling och behandling av dina personuppgi�er, +Abbo�s åtkomst �ll dina personuppgi�er vid
�llhandahållande av Tjänsterna �ll din vårdgivare, +Abbo�s egen användning av dina personuppgi�er,
+Medicintekniska produkter och andra lagstadgade krav, +Forskning

(nödvändigt) samtycke �ll insamling och användning av hälsorelaterade uppgi�er, enligt beskrivningen i +Insamling
och behandling av dina personuppgi�er, +Abbo�s åtkomst �ll dina personuppgi�er vid �llhandahållande av
Tjänsterna �ll din vårdgivare, +Abbo�s egen användning av dina personuppgi�er, +Medicintekniska produkter och
andra lagstadgade krav, +Forskning

(nödvändigt) samtycke �ll gränsöverskridande överföring och �llhandahållande av hälsouppgi�er (känsliga uppgi�er)
�ll tredje parter, enligt beskrivningen i +Datalagring, +Röjande av personuppgi�er av oss, +Gränsöverskridande
överföring av personuppgi�er.

Du kan återkalla di� samtycke när som helst genom a� kontakta din vårdgivare. Tänk på a� om du återkallar di� samtycke
kommer det a� påverka din vårdgivares möjlighet a� �ärrövervaka din enhet och kan påverka din behandling. Om du
återkallar di� samtycke kommer Abbo� a� behålla sammanslagna och aviden�fierade uppgi�er och kan behöva behålla vissa
personuppgi�er enligt lag.

+Ukraina

Di� samtycke krävs för a� Abbo� ska kunna behandla dina personuppgi�er utom när vi gör de�a för a� uppfylla en juridisk
skyldighet enligt beskrivningen i +Medicintekniska produkter och andra lagstadgade krav. Genom a� godkänna villkoren i det
här Sekretessmeddelandet anses du ha samtyckt �ll behandlingen av dina personuppgi�er enligt beskrivningen i de�a
meddelande. Om du vill ta bort dina uppgi�er från Merlin.net kan du göra det genom a� kontakta din vårdgivare eller klinik.
Tänk på a� om du ber din vårdgivare eller klinik a� ta bort dina uppgi�er från Merlin.net kommer vi a� behålla
sammanslagna och aviden�fierade uppgi�er och kan behöva behålla vissa personuppgi�er enligt lag.
 

SLUT PÅ SEKRETESSMEDDELANDET – DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET ÄR AVSETT ATT INFORMERA DIG OM
HUR DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS OCH BEHANDLAS AV ABBOTT. DET ÄR INTE ETT AVTAL OCH UTGÖR INTE
EN DEL AV LICENSAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARE SOM FÖLJER NEDAN.

 

Mobilapplika�onen myMerlinTM

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

Versionsdatum: april, 2021

Observera a� rubrikerna i det här Avtalet endast anges av prak�ska skäl och inte är avsedda a� avgränsa, definiera eller helt
förklara varje avsni�.

1. Inledning

2. Vik�ga termer i det här Avtalet

3. Dina personuppgi�er

4. Bakgrund �ll Appen och Merlin.net™ Pa�ent Care Network (”Merlin.net™ PCN”)

5. Registrering för Appen

6. Inga medicinska råd

7. Användning av produkter från tredje part

8. Äganderä�gheter



9. Rä�gheter som beviljas i licensen och licensens omfa�ning

10. Licensbegränsningar

11. Restrik�oner för godtagbar användning

12. Kompa�bilitetskrav för mobila enheter

13. Uppdateringar och uppgraderingar av Appen

14. Kungöranden

15. Radering av kontot för Appen

16. Ändringar av det här Avtalet

17. Support för Appen

18. Data för kraschanalys

19. Avtal om överförda Data

20. Uppsägning

21. Vår ansvarsfriskrivning

22. Vik�g informa�on om begränsningar av vårt skadeståndsansvar

23. Skadeslöshet

24. Exportkontroller

25. Meddelanden

26. Överlåtelse av rä�gheter

27. Force majeure

28. Avstående från rä�ghet

29. Enskilda avtalsbestämmelsers ogil�ghet

30. Gällande lags��ning

31. Avtalet i dess helhet
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1. Inledning

Läs de�a licensavtal för slutanvändare (”Avtalet”) noga innan du godkänner det och installerar myMerlinTM-appen
(”Appen”). Appen länkar �ll och överför data från din införbara hjärtmonitor (”ICM”) �ll Merlin.net™ Pa�ent Care Network
(”Tjänsterna”). Data som överförs via Appen överförs �ll och lagras i USA.

Innan du kan använda Appen måste du godkänna det här Avtalet. NÄR DU KLICKAR PÅ KNAPPEN ”ACCEPT” (ACCEPTERA)
NEDAN GODKÄNNER DU DET HÄR AVTALET. OM DU INTE GODKÄNNER DET HÄR AVTALET KAN VI INTE GE DIG NÅGON LICENS
TILL APPEN, VILKET INNEBÄR ATT DU INTE FÅR ANVÄNDA (ELLER FÖRSÖKA ANVÄNDA) APPEN.

GENOM ATT GODKÄNNA DET HÄR AVTALET OCH ANVÄNDA APPEN BEKRÄFTAR DU ATT DU INNEHAR LAGSTADGAD ÅLDER
FÖR ATT INGÅ DET HÄR AVTALET OCH ATT DU GER DITT GODKÄNNANDE ANTINGEN FÖR EGEN RÄKNING ELLER FÖR
ANNAN PERSONS RÄKNING SOM DU HAR FAKTISK BEFOGENHET ATT LAGLIGEN BINDA TILL DET HÄR AVTALET. OM APPEN
SKA ANVÄNDAS AV ETT BARN MÅSTE BARNETS FÖRÄLDER/FÖRÄLDRAR ELLER VÅRDNADSHAVARE LÄSA IGENOM AVTALET.

OM DU ÄR EN PERSON SOM INSTALLERAR, ANVÄNDER ELLER PÅ ANNAT SÄTT HAR ÅTKOMST TILL APPEN SOM REPRESENTANT
FÖR ELLER TILL FÖRMÅN FÖR ETT FÖRETAG, BOLAG ELLER ANNAN ENHET SOM DU ÄR ASSOCIERAD MED (EN
”ORGANISATION”) GODKÄNNER DU DET HÄR AVTALET BÅDE FÖR EGEN RÄKNING OCH FÖR DENNA ORGANISATIONS
RÄKNING, OCH DU INTYGAR OCH GARANTERAR ATT DU HAR LAGLIG BEFOGENHET ATT BINDA ORGANISATIONEN TILL DET
HÄR AVTALET.

Hänvisningar �ll ”du”, ”din” eller ”användare” i det här Avtalet innefa�ar både den person som använder Appen och (i
�llämpliga fall) en sådan organisa�on.



LÄS ÄVEN IGENOM (A) ANSVARSFRISKRIVNINGARNA OCH -BEGRÄNSNINGARNA I AVSNITT 6, 7 OCH 22 OCH (B)
GARANTIFRISKRIVNINGARNA I AVSNITT 21. DESSA AVSNITT BEGRÄNSAR DIN MÖJLIGHET TILL KOMPENSATION OCH VÅRT
SKADESTÅNDSANSVAR.

Det här Avtalet är juridiskt bindande mellan dig och Abbo� gällande din användning av Appen. Det här Avtalet omfa�ar

din installa�on och användning av Appen (inklusive eventuella uppdateringar, uppgraderingar, felkorrigeringar eller
modifierade versioner av denna) på en Mobil enhet

alla handböcker, instruk�oner, beskrivningar, specifika�oner eller annat material, i papperskopia eller elektroniskt
format, som �llhandahålls av Abbo� (”Dokumenta�onen”) som beskriver eller avser användningen av Appen.

Genom a� godkänna och använda Appen på en Mobil enhet samtycker du �ll a� (a) användningen gäller utvärdering
och/eller klinisk användning av Appen �llsammans med din ICM-enhet och a� (b) om du använder Appen i kliniskt sy�e
ska din vårdgivare ha ordinerat ICM-enheten åt dig. Appen är u�ormad uteslutande för användning med ICM-enheter från
Abbo�.

De Data som visas i Appen kan innehålla tekniska brister och typografiska fel. Appen kan komma a� ändras eller uppdateras
utan föregående meddelande. Vi kan när som helst ändra det här Avtalet och du meddelas om de�a nästa gång du använder
Appen. Du kommer a� ges möjlighet a� samtycka �ll ändringarna.

2. Vik�ga termer i det här Avtalet

Följande vik�ga termer har nedanstående betydelse i det här Avtalet:

Appen. Mobilapplika�onen myMerlinTM tar regelbundet emot och överför data från din ICM-enhet. Du kan också skicka en
överföring manuellt från din ICM-enhet �ll Merlin.net™ Pa�ent Care Network �ärrövervakningssystem. 

Data. Dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, och all övrig informa�on som är �llgänglig via eller i Appen,
inklusive uppgi�er som du matar in i Appen, vissa uppgi�er som berör eller samlas in av din ICM-enhet som visas eller
överförs via Appen, och vissa uppgi�er som berör din Mobila enhet.

Mobil enhet. En smartphone eller handhållen enhet, vare sig det är en personligt ägd enhet eller en enhet som du få� av din
klinik och/eller vårdgivare eller av Abbo� eller för Abbo�s räkning, som används för a� installera och använda Appen (�ll
exempel en digital mobil Apple‡ iPhone‡-enhet eller en digital mobil Samsung‡ Galaxy‡-enhet).

Användare, du, din/di�/dina. En individ som använder Appen med en ICM-enhet från Abbo�.

Vi, oss, vår och/eller Abbo�. Pacese�er, Inc., e� helägt do�erbolag �ll Abbo� Laboratories. ”Vi”, ”oss” och ”vår” kan även
avse Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC och Abbo�s närstående bolag, inklusive din lokala Abbo�-filial och Merlin.net™
PCN tekniska supportcenter, i den utsträckning de hjälper �ll a� u�öra Tjänsterna. Ingen�ng i defini�onen av ”vi”, ”oss” och
”vår” ska tolkas som a� din lokala Abbo�-filial eller någon annan Abbo�-filial utgör en part eller parter i det här Avtalet. 

Ord som följer e�er formuleringar som ”inklusive”, ”omfa�ar”, ”i synnerhet”, ”�ll exempel” och liknande fraser ska ses som
illustra�va exempel och ska inte ses som en begränsning �ll enbart de fak�ska ord som används.

3. Dina personuppgi�er

DIN ANVÄNDNING AV APPEN OCH TJÄNSTERNA OMFATTAS OCKSÅ AV APPENS SEKRETESSMEDDELANDE, SOM FÖRKLARAR
HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE HÄLSORELATERADE UPPGIFTER, SOM DU LÄMNAR TILL OSS GENOM
DIN ANVÄNDNING AV APPEN.

För användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien, Mexiko och Schweiz: Din klinik
och/eller din vårdgivare är ansvarig för dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, som överförs via Appen och
Tjänsterna. Fråga kliniken och/eller vårdgivaren vilken sekretesspolicy de har. Alla frågor om behandling av dina
personuppgi�er ska ställas �ll dem. Du hi�ar informa�on om hur Abbo� hanterar dina Data i Sekretessmeddelandet för
Appen.

Abbo� är också ansvarigt för dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, för specificerade och begränsade
behandlingsändamål enligt beskrivningen i Sekretessmeddelandet för Appen. Di� u�ryckliga samtycke begärs via Appen som
den rä�sliga grunden för a� Abbo� ska kunna aviden�fiera, pseudonymisera, slå samman och/eller anonymisera dina



personuppgi�er för a� u�öra dataanalys. Om du har blivit ombedd a� samtycka �ll behandlingen av dina personuppgi�er kan
du när som helst återkalla samtycket genom a� kontakta oss. E� eventuellt återkallande av samtycket påverkar inte
lagenligheten för behandlingen baserat på samtycket innan du återkallade det. Observera också a� om du återkallar di�
samtycke kommer Abbo� endast a� sluta behandla de personuppgi�er som återkallandet av samtycket avser. Abbo� kommer
for�arande a� behandla personuppgi�er när det föreligger en kontraktsenlig eller annan lagstadgad skyldighet a� göra det,
�ll exempel för a� följa regelverket för medicintekniska produkter i EES, Storbritannien, Schweiz eller annan �llämplig
jurisdik�on.

4. Bakgrund �ll Appen och Merlin.net™ PCN

Abbo� är �llverkaren av din ICM-enhet. Abbo� har utvecklat Appen och innehar relevanta godkännanden och/eller
registreringar för den när de�a krävs enligt �llämpliga lagar.

Appen möjliggör snabb, automa�sk överföring av informa�on som samlas in från din ICM-enhet och laddas upp via Appen �ll
en privat och säker databas. Via Merlin.net™ PCN kan din vårdgivare se när di� hjärta börjar slå annorlunda. Du kan också
registrera dina egna symtom i Appen när något inte känns bra, �ll exempel om du känner dig yr eller ma�, är andfådd eller om
det känns som a� di� hjärta fladdrar eller slår väldigt snabbt. Appen skickar automa�skt dina hjärtrytmdata �ll kliniken
baserat på inställningarna som ange�s av din vårdgivare. Appen hjälper din vårdgivare a� övervaka din hjärtrytm och dina
symtom och ändra din behandling utan a� du behöver besöka kliniken personligen så o�a. Du måste se �ll a� den Mobila

enheten är ansluten �ll wifi eller �ll mobildata och a� trådlös Bluetooth®
[1]

-teknik är ak�verad så a� ICM-enheten och
Appen kan parkopplas och kommunicera, och du måste använda Appen så a� din hjärtrytm kan �ärrövervakas av din
vårdgivare.

 

5. Registrering för Appen

För a� registrera dig måste du ange en del av dina personuppgi�er, däribland di� födelsedatum och ICM-enhetens
serienummer, i Appen via Appens skärm, samt uppgi�er om din e-postadress och di� telefonnummer från din pa�entprofil på
Merlin.net™ PCN (”Registreringsuppgi�er”). Om du behöver parkoppla Appen �ll ICM-enheten vid något senare �llfälle, �ll
exempel om du får en ny smartphone, kan du behöva en auktoriseringskod för a� kunna parkoppla Appen �ll ICM-enheten
och använda Appen. Du samtycker �ll a� uppge korrekta och fullständiga uppgi�er när du registrerar dig hos oss. Du bekrä�ar
och samtycker �ll a� Appen är u�ormad och avsedd för personligt bruk för en enskild person. Du måste omgående meddela
oss om du får vetskap om en säkerhetshändelse eller e� bro� som påverkar di� konto för Appen, �ll exempel om du tror a�
dina Registreringsuppgi�er kan ha äventyrats.

6. Inga medicinska råd

VARE SIG APPEN ELLER NÅGON AV TJÄNSTERNA SOM ÄR TILLGÄNGLIGA I DEN UTGÖR NÅGRA PATIENTVÅRDSTJÄNSTER.
ANVÄNDARNA SKA VARA MEDVETNA OM ATT APPEN ÄR EN INFORMATIONSHANTERINGSTJÄNST FÖR ATT MÖJLIGGÖRA
ÖVERVAKNING AV ICM-ENHETER AV VÅRDGIVARE. APPEN ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA PROFESSIONELL MEDICINSK
RÅDGIVNING OCH ABBOTT TILLHANDAHÅLLER INTE NÅGRA VÅRDTJÄNSTER VIA APPEN. PERSONER SKA ALLTID VÄNDA SIG
TILL SIN KVALIFICERADE VÅRDGIVARE MED EVENTUELLA FRÅGOR OM ETT MEDICINSKT TILLSTÅND, INKLUSIVE EVENTUELLA
FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR OM HJÄRTSTATUS. DU SKA ALDRIG NONCHALERA PROFESSIONELL MEDICINSK RÅDGIVNING
ELLER VÄNTA MED ATT UPPSÖKA SÅDAN RÅDGIVNING PÅ GRUND AV DATA ELLER ANNAN INFORMATION SOM ÖVERFÖRS
TILL ELLER FINNS I APPEN. Du ska följa sedvanliga riktlinjer som fastställts av din vårdgivare när dina mätvärden är
oregelbundna eller om du upplever andra förändringar av di� medicinska �llstånd relaterade �ll di� hjärta eller på annat sä�. 

VI TILLHANDAHÅLLER INTE MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER VÅRD TILL ANVÄNDARNA. KONTAKTA DIN VÅRDGIVARE ELLER
AKUTVÅRD VID MISSTANKE OM EN EVENTUELL MEDICINSK NÖDSITUATION. ABBOTT ANSVARAR INTE FÖR ATT MEDDELA
EN PERSONS VÅRDGIVARE OM EVENTUELLA FÖRÄNDRINGAR AV MÄTVÄRDENA.  Vår tekniska supportpersonal är inte
kvalificerad eller behörig a� ge dig någon informa�on som förklarar betydelsen eller möjliga konsekvenser av Data som visas i
eller överförs via Appen.

Appen är u�ormad för a� hjälpa personer och deras vårdgivare a� bä�re hantera en pa�ents hjärtrytm genom informa�on,
analys och kommunika�on. Du och din vårdgivare är helt ansvariga för a� kommunicera dina Data, ge återkoppling och
diskutera och rekommendera test- och behandlingsalterna�v. Abbo� rekommenderar eller stödjer inte några specifika tester,
produkter, procedurer eller åsikter. DITT BESLUT OM ATT VIDTA ÅTGÄRDER BASERAT PÅ NÅGON INFORMATION SOM
ÖVERFÖRS TILL ELLER LAGRAS I APPEN ELLER NÅGON INFORMATION SOM TAS EMOT FRÅN ABBOTTS ANSTÄLLDA, OMBUD
ELLER LEVERANTÖRER SKER HELT PÅ EGEN RISK.



FÖR ANVÄNDARE I EES, STORBRITANNIEN OCH SCHWEIZ: INFORMATIONEN SOM DU KAN SE I APPEN ÄR INTE EN
ELEKTRONISK JOURNAL. OM DU ANSER ATT DET ÄR NÖDVÄNDIGT, EFTER EGET GODTYCKE, ATT LÄGGA TILL NÅGON AV DEN
INFORMATION SOM SAMLAS IN VIA APPEN I DIN JOURNAL KAN DU FÅ KOPIOR AV DEN INFORMATIONEN ATT LÄGGA TILL I
DIN JOURNAL GENOM ATT SKRIVA UT DEN.

7. Användning av produkter från tredje part

Observera a� tredje parter kan erbjuda ej godkända tjänster, programvara och mobilappar som de kan hävda är kompa�bla
med Appen och/eller din ICM-enhet, men som inte är godkända av Abbo� för sådan användning. ABBOTT REKOMMENDERAR
INTE ATT APPEN ELLER DIN ICM-ENHET ANVÄNDS TILLSAMMANS MED EJ GODKÄNDA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART. DETTA
SKER I SÅ FALL PÅ EGEN RISK. EJ GODKÄNDA PRODUKTER FRÅN TREDJE PART LIGGER UTANFÖR ABBOTTS KONTROLL. ABBOTT
HAR INGET ANSVAR FÖR SÅDANA PRODUKTER OCH GÖR INGA PÅSTÅENDEN OM GILTIGHET, NOGGRANNHET,
TILLFÖRLITLIGHET ELLER STATUS FÖR NÅGON AV DESSA PRODUKTER OCH ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA PÅSTÅENDEN OM OCH
HAR INGET SKADESTÅNDSANSVAR FÖR NÅGON EJ GODKÄND TJÄNST, PROGRAMVARA, APP ELLER ANNAN PRODUKT FRÅN
TREDJE PART.

 

8. Äganderä�gheter

Du bekrä�ar och samtycker �ll a� Abbo�, dess närstående bolag, leverantörer eller licensgivare äger eller licensierar all
lagstadgad ägande- och förfoganderä� �ll och intresse i alla aspekter av Appen, Dokumenta�onen och alla förbä�rade,
uppdaterade, uppgraderade, modifierade, anpassade eller y�erligare delar av dessa, inklusive men inte begränsat �ll grafik,
användargränssni�, skript och programvara som används för a� implementera Appen och all programvara eller alla dokument
som du får �llgång �ll som en del av och/eller i anslutning �ll Appen, inklusive alla immateriella rä�gheter som finns i dessa,
oavse� om de är registrerade eller inte, och var de än finns i världen. I det här Avtalet avses med ”Immateriella rä�gheter”
varje upphovsrä�, patent, handelshemlighet, utstyrselmärke, varumärke, rä�gheter �ll utstyrsel, goodwill, rä�gheter �ll
design, teknik, grafik, rä�gheter �ll datorprogramvara (inklusive källkod), databas och liknande eller motsvarande rä�gheter
eller former av skydd som finns eller kommer a� finnas, nu eller i fram�den, i alla medier som är kända nu eller kommer a�
uppfinnas senare, i alla delar av världen. Du samtycker �ll a� avstå från alla åtgärder som skulle kunna begränsa sådana
rä�gheter eller ifrågasä�a dem.

Du samtycker vidare �ll a� Appen innehåller äganderä�sligt skyddad och konfiden�ell informa�on (inklusive
programvarukod) som är skyddad av �llämpliga Immateriella rä�gheter och andra lagar, inklusive men inte begränsat �ll
upphovsrä�. Du samtycker �ll a� du inte kommer a� använda sådan äganderä�sligt skyddad informa�on eller äganderä�sligt
skyddade material på något annat sä� än det som u�ryckligen �llåts enligt det här Avtalet. Ingen del av Appen får
reproduceras i någon form eller på något sä�, utom vad som u�ryckligen �llåts enligt det här Avtalet eller enligt �llämplig lag,
och du får inte avlägsna någon produk�den�fiering, några upphovsrä�smeddelanden eller några äganderä�sbegränsningar.
Obehörig kopiering av Appen eller underlåtenhet a� följa begränsningarna i det här Avtalet (eller annat bro� mot licensen
som beviljas i de�a) kommer a� resultera i automa�sk uppsägning av det här Avtalet, och du samtycker �ll a� de�a kommer
a� utgöra en omedelbar, irreparabel skada för Abbo�, dess närstående bolag och/eller dess licensgivare för vilka monetära
skadestånd inte skulle vara �llräcklig go�görelse, och a� domstolsföreläggande är en lämplig go�görelse för e� sådant bro�.
För användare i Tyskland: Din rä� a� bevisa a� ingen skada har uppstå� påverkas inte av det föregående. Vissa av
ovanstående bestämmelser kan vara ogil�ga i vissa länder/stater/provinser/jurisdik�oner, så ovanstående kungöranden och
villkor kanske inte gäller dig i sin helhet. För användare i Algeriet: Obehörig kopiering av Appen eller underlåtenhet a� följa
begränsningarna i det här Avtalet (eller annat bro� mot licensen som beviljas i de�a) kommer a� resultera i automa�sk
uppsägning av det här Avtalet med fem dagars varsel, såvida du inte åtgärdar avtalsbro�et under denna femdagarsperiod.

Appens struktur, organisa�on och kod är värdefulla affärshemligheter och konfiden�ell informa�on som �llhör Abbo�, dess
närstående bolag och/eller dess licensgivare. Du får inte avlägsna någon produk�den�fiering, några
upphovsrä�smeddelanden eller några äganderä�sbegränsningar från Appen. Du bekrä�ar a� du inte har någon
åtkomsträ�ghet �ll Appen i källkodsformat.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™, Merlin.net™ och relaterade varumärken, är varumärken som �llhör Pacese�er, Inc. i olika
jurisdik�oner (”Abbo�s varumärken”).  All goodwill som härrör från användning av Abbo�s varumärken enligt villkoren i det
här Avtalet ska endast �llfalla Pacese�er, Inc. Andra varumärken från tredje part som innefa�as i eller �llgängliggörs under
användning av Appen är varumärken som �llhör sina respek�ve ägare, och all goodwill som är förknippad med sådana
varumärken ska �llfalla respek�ve varumärkesägare. Ingen licens eller rä�ghet, u�rycklig eller underförstådd, �ll något av de
ovannämnda varumärkena ges �ll dig, och du samtycker även �ll a� inte avlägsna, dölja eller ändra några
äganderä�smeddelanden (däribland varumärkes- och upphovsrä�smeddelanden) som kan vara bifogade �ll eller finnas i



Appen eller Merlin.net™ PCN. Inget av Abbo�s varumärken, handelsnamn eller utstyrselmärken får användas utan
föregående skri�ligt �llstånd från Abbo�, utom för a� iden�fiera företagets produkter eller tjänster. Abbo�, dess närstående
bolag, leverantörer och licensgivare förbehåller sig alla rä�gheter som inte u�ryckligen ges �ll dig i det här Avtalet. 

Delar av Appen kan innehålla material som �llhandahålls av tredje parter där Immateriella rä�gheter finns. Licensgivarna av
sådant tredjepartsmaterial behåller all sin respek�ve ägande- och förfoganderä� �ll och intresse i sådant tredjepartsmaterial
och alla kopior av de�a, inklusive men inte begränsat �ll, alla Immateriella rä�gheter. Användningen av de�a
tredjepartsmaterial och �llhörande rä�gheter bekrä�as härmed av dig, utom om och då endast i den utsträckning som
föregående kungörande är ogil�gt i vissa länder/stater/provinser/jurisdik�oner.

Oaktat något som talar emot de�a överlåter inte Abbo� �ll användaren någon äganderä� eller några Immateriella rä�gheter
�ll Appen, Dokumenta�onen eller annan teknik, informa�on eller material och, parterna emellan, behåller Abbo�, dess
närstående bolag och licensgivare exklusiv ägande- och förfoganderä� �ll och intresse i alla aspekter av Appen,
Dokumenta�onen och all annan teknik, informa�on och andra material, samt alla kopior eller modifieringar av dessa (oavse�
av vem och när de�a u�örs), inklusive men inte begränsat �ll, alla Immateriella rä�gheter med avseende på allt det
föregående. 

9. Rä�gheter som beviljas i licensen och licensens omfa�ning

Du har rä� a� ladda ned Appen och installera den på en Mobil enhet för a� läsa, använda och visa Appen och Tjänsterna
endast i sy�e a� utvärdera eventuell användning, och din användning, av Appen �llsammans med din ICM-enhet. Appen
licensieras, men säljs inte, �ll dig av Abbo�. Förutsa� a� du följer det här Avtalet, och endast så länge du �llåts av Abbo� a�
använda Appen, ger vi dig härmed e� begränsat, icke-exklusivt, återkalleligt �llstånd, som inte får överföras, överlåtas eller
underlicensieras, a� installera och använda Appen på en Mobil enhet enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk (kallas
”Licens”). Om du inte uppfyller villkoren i det här Avtalet måste du omedelbart upphöra med a� använda Appen och ta bort
(det vill säga avinstallera och radera) Appen från din Mobila enhet.

Den Licens som beviljas här ger inte någon äganderä�, något intresse eller några Immateriella rä�gheter. Du bekrä�ar a� du
inte får några ägande- eller egendomsrä�gheter �ll eller något intresse i Appen, Dokumenta�onen, några Immateriella
rä�gheter �ll dessa eller �ll annan teknik, informa�on eller andra material. All goodwill som härrör från användning av de
Immateriella rä�gheterna i enlighet med villkoren i det här Avtalet ska endast �llfalla Abbo�, dess närstående bolag och/eller
dess licensgivare.

RÄTTIGHETER SOM INTE UTTRYCKLIGEN BEVILJAS HÄRI FÖRBEHÅLLS ABBOTT, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG, LEVERANTÖRER
OCH/ELLER LICENSGIVARE, utom endast i den utsträckning som det föregående är ogil�gt i vissa
länder/stater/provinser/jurisdik�oner. Du samtycker �ll a� endast använda Appen på det sä� som u�ryckligen �llåts häri. För
tyska användare: Det föregående ska inte gälla tyska användare i den mån det är förbjudet enligt �llämplig upphovsrä�slag i
Tyskland.

10. Licensbegränsningar

Förutom det som u�ryckligen anges i det här Avtalet och det som �llåts enligt lokal lags��ning samtycker du �ll a� INTE

a. använda Appen på någon Mobil enhet som du inte äger, kontrollerar eller på annat sä� har beviljats laglig åtkomst �ll

b. ansluta Appen �ll en ICM-enhet från någon tredje part utan den tredje partens samtycke

c. kopiera, reproducera, ompublicera, ladda upp, offentliggöra eller på annat sä� �llgängliggöra Appen eller
Dokumenta�onen eller någon del av dessa, oavse� form, på internet eller på något annat sä� för någon annan person

d. distribuera, sälja, hyra ut, leasa, underlicensiera, låna ut, översä�a, överlåta, slå ihop, anpassa, ändra eller modifiera
Appen

e. göra ändringar i Appen, vare sig i sin helhet eller i delar av den, eller �llåta a� Appen eller delar av den kombineras
med, eller inkorporeras i, annan programvara

f. ta isär, dekompilera, bakåtkonstruera eller avkoda hela eller någon del av Appen eller basera annan programvara på
den eller på annat sä� försöka ta fram eller undersöka någon källkod eller designdokumenta�on som Appen bygger på

g. sälja, hyra ut, leasa, låna ut, �lldela, licensiera, underlicensiera, distribuera eller på annat sä� överlåta rä�gheter �ll
Appen eller Dokumenta�onen utom på det sä� som u�ryckligen anges i det här Avtalet. Appen får inte överlåtas �ll
en annan slutanvändare och ska avinstalleras om du överlåter den Mobila enheten som Appen är installerad på �ll en
annan person. De data du lagrar i eller överför med hjälp av Appen är specifika för dig. Om en annan slutanvändare vill
använda Appen ska han eller hon ladda ned Appen direkt �ll sin enhet och skapa e� ny� konto.



h. ta bort, modifiera eller dölja någon produk�den�fiering, några äganderä�sbegränsningar, upphovsrä�smeddelanden,
varumärken, servicemärken, slogan eller andra meddelanden som visas i samband med användning av Appen

i. �llhandahålla Appen eller delar av den (inklusive objektkod och källkod) �ll andra, eller på annat sä�, i någon form
eller �ll någon person, �llgängliggöra Appen utan föregående skri�ligt godkännande från oss

j. använda Appen för något kommersiellt ändamål, inklusive för kommersiell �dsdelning eller på annat sä� �llhandahålla
tjänster �ll tredje parter

k. försöka kringgå eller på annat sä� inak�vera några säkerhets- eller dataskyddsåtgärder som vi har implementerat eller
göra något som på annat sä� skulle kunna påverka Appens säkerhet

l. bereda dig åtkomst �ll, använda eller kopiera någon del av Appen för a� direkt eller indirekt utveckla, marknadsföra,
distribuera, sälja eller ge stöd åt någon produkt eller tjänst som konkurrerar med Appen.

11. Restrik�oner för godtagbar användning

I samband med din användning av Appen ska du

1. behandla ak�veringskoder, sessionskoder och lösenord konfiden�ellt – de får inte röjas för någon annan person

2. inte använda Appen på e� olagligt eller o�llbörligt sä�, i e� olagligt sy�e eller på e� sä� som strider mot det här
Avtalet, eller agera bedrägligt eller med ont uppsåt, �ll exempel genom a� hacka dig in i Appen eller e�
opera�vsystem eller infoga skadlig kod, inklusive virus eller skadliga data

3. inte ladda upp, ladda ned, mejla, överföra, lagra eller på annat sä� �llgängliggöra Data eller annan informa�on som är
olaglig, skadlig, o�llbörlig, på annat sä� stötande eller inkräktande på någon annans privatliv, inklusive beträffande
någon person under 18 år, eller annan ålder som enligt lokal lags��ning definieras som e� barn, såvida du inte är
barnets förälder, vårdnadshavare eller auktoriserade vårdgivare

4. inte låtsas vara någon du inte är eller felak�gt intyga vem du är, din ålder eller på annat sä� felak�gt intyga din
anknytning �ll någon person eller använda Appen för a� ansluta �ll eller samla in Data från en annan persons ICM-
enhet. Abbo� förbehåller sig rä�en a� avvisa eller blockera e� konto eller en e-postadress som kan anses utgöra en
imita�on eller felak�gt intygande av din iden�tet eller en orä�mä�g användning av en annan persons namn eller
iden�tet, eller som har använts för a� kapa en annan användares Data.

5. inte kränka våra eller tredje parts Immateriella rä�gheter (däribland uppladdning av innehåll som du inte har rä� a�
ladda upp) eller röja någon konfiden�ell informa�on eller affärshemlighet i strid mot e� konfiden�alitets-,
anställnings- eller sekretessavtal

6. inte använda Appen på e� sä� som kan skada, inak�vera, överbelasta, försämra eller på annat sä� äventyra våra
system eller säkerheten eller störa andra användare

7. använda Appen och överföra Data i enlighet med alla �llämpliga lagar, bland annat lagar som rör trakasseri eller annan
skadeståndsgrundande handling eller delikt, dataskydd, sekretess och medicinsk sekretess

8. inte samla in eller lagra någon informa�on eller data från Appen eller våra system (exklusive Data) eller försöka
dechiffrera överföringar �ll eller från de servrar där dessa tjänster finns.

Om din användning av Appen eller annat beteende avsiktligt eller oavsiktligt hotar Abbo�s möjlighet a� �llhandahålla
Tjänsterna har Abbo� rä� a� vidta alla rimliga åtgärder för a� skydda Appen, vilket kan innefa�a inak�vering av din åtkomst
�ll Appen eller uppsägning av di� konto för Appen.   

12. Kompa�bilitetskrav för mobila enheter

Appen måste användas på en Mobil enhet med

opera�vsystemet Apple‡ iOS‡ v13.0 eller senare eller opera�vsystemet Google‡ Android‡ v9.0 eller senare

internetanslutning (mobil eller wifi)

trådlös Bluetooth®1-teknik 4.0 eller senare (även kallat trådlös Bluetooth®1-lågenergiteknik).

För a� kunna använda Appen måste du ak�vera vissa funk�oner på en Mobil enhet, bland annat följande:

bakgrundsdata för appar

”Loca�on permission at all �mes” (Plats�llstånd hela �den) (endast för Android)



�llåtelse av ”No�fica�ons” (No�ser).

Vi rekommenderar också a� du ak�verar automa�ska uppdateringar av Appen eller godkännande av uppdateringar.

En fullständig lista över rekommenda�oner om funk�onalitet för Mobila enheter och användning av Appen finns i
Appens inställningar.

13. Uppdateringar och uppgraderingar av Appen

Ibland kan uppdateringar av Appen finnas �llgängliga via appbu�ksleverantören. Beroende på typen av uppdatering kanske du
inte kan använda Appen förrän du har laddat ned den senaste versionen av Appen och godkänt eventuella nya villkor som kan
gälla. För a� använda en version av Appen som har iden�fierats som en uppgradering av Abbo� måste du först ha licens för
a� använda den ursprungliga Appen som har iden�fierats av Abbo� som lämplig för uppgraderingen. E�er uppgraderingen
kanske du inte längre kan använda den version av Appen som låg �ll grund för din rä� �ll uppgradering och den uppgraderade
programvaran ska anses vara Appen som licensierats enligt det här Avtalet, med förbehållet a� det föregående inte ska gälla
tyska användare i den mån det är förbjudet enligt �llämpliga upphovsrä�slagar i Tyskland. Det här Avtalet gäller alla
uppdateringar eller �llägg �ll varje version av Appen, såvida inte Abbo� �llhandahåller andra villkor �llsammans med
uppdateringen eller �llägget. I händelse av en konflikt mellan det här Avtalet och andra villkor som �llhandahållits avseende
uppdateringar eller �llägg ska sådana andra villkor gälla. De�a avsni� 13 medför inte a� Abbo� måste �llhandahålla nya
egenskaper och funk�oner som prissä�s separat av Abbo� och inte heller några fram�da produkter. 

14. Kungöranden

a. Det här Avtalet gäller Appen och eventuella uppdateringar av Appen, såvida inte uppdateringarna har separata villkor,
då de separata villkoren gäller.

b. När du laddar ned Appen från en appbu�k intygar du a� det är du som äger den Mobila enheten, eller a� den som
äger den Mobila enheten godkänner a� du laddar ned och installerar Appen. Du och ägaren kan komma a� debiteras
av respek�ve internetleverantör för internetåtkomst eller dataanvändning i den Mobila enheten. I enlighet med det
här Avtalet åtar du dig ansvaret för användningen samt alla debiteringar, avgi�er och ska�er som uppkommer i
samband med användningen av Appen eller den Mobila enheten, oavse� om det är du som äger den eller inte.

c. Du ska ladda ned den senaste versionen av Appen som vi �llhandahåller och installera den på den Mobila enheten.

d. Du ansvarar för a� anskaffa, underhålla och betala för all maskinvara och all telekommunika�on och andra �llbehör
eller tjänster som inte �llhandahålls av Abbo� och som behövs för a� ta emot, få åtkomst �ll eller använda Appen.

e. Om din klinik eller vårdgivare har förse� dig med en Mobil enhet som innehåller Appen bekrä�ar du och samtycker �ll
a� den Mobila enheten for�arande �llhör Abbo� och a� du inte får göra några modifieringar, förbä�ringar eller
ändringar av den Mobila enheten.

f. Genom a� använda Appen bekrä�ar du och samtycker �ll a� överföringarna via Internet, inklusive överföringar av
Data, aldrig sker helt privat och skyddat. Du är införstådd med a� överföringar via Internet eventuellt kan läsas eller
fångas upp av andra, även om det visas e� meddelande om a� en viss överföring krypteras.

g. Du bekrä�ar a� Appen eller någon funk�on eller del av den kanske inte är �llgänglig på alla språk eller i alla länder och
a� Abbo� inte garanterar a� Appen eller någon funk�on eller del av den är lämplig eller �llgänglig för användning på
någon speciell plats.

15. Radering av kontot för Appen

Du kan radera Appen, dvs. avinstallera den, när som helst. Tänk på a� din vårdgivare har skapat e� eget konto på Merlin.net™
PCN för a� skapa en pa�entprofil som är specifik för dig, och om du raderar Appen kanske det inte påverkar kontot eller
pa�entprofilen som skapats av vårdgivaren. Abbo� har inget ansvar för a� bevara, lagra eller säkerhetskopiera informa�onen
i Appen. Du är ensamt ansvarig för a� bevara, bibehålla, lagra och säkerhetskopiera (elektroniskt och/eller på papperskopior)
all informa�on som du vill spara. Abbo� ansvarar inte för obehörig åtkomst �ll, användning eller ändring av din informa�on.
Om du mejlar, säkerhetskopierar eller tar en skärmdump av din informa�on i Appen eller på annat sä� delar några av dina
personuppgi�er eller rapporter med tredje parter kan det hända a� den informa�onen inte krypteras och Abbo� har ingen
möjlighet a� hantera sekretess eller säkerhet för den informa�onen. Du bör vidta de åtgärder du anser vara lämpliga för a�
skydda sådan informa�on. Om inget annat krävs enligt lag samtycker du �ll a� di� konto för Appen inte får överlåtas och a�
alla rä�gheter �ll innehavet av Appen eller �ll all informa�on som är lagrad i Appen kommer a� upphöra e�er din död.

Om du, förutom a� radera Appen, vill återkalla di� samtycke �ll Abbo�s behandling av dina personuppgi�er ska du följa
anvisningarna i avsni� 3 i det här Avtalet.



16. Ändringar av det här Avtalet

Vi kan komma a� ändra det här Avtalet med jämna mellanrum genom a� meddela dig om sådana ändringar på rimligt sä�,
bland annat genom a� visa e� reviderat Avtal på skärmen nästa gång du använder Appen och uppmana dig a� läsa,
u�ryckligen samtycka �ll och godkänna det för a� kunna fortsä�a använda Appen. Om du godkänner villkoren börjar de gälla
omedelbart, men gäller inte en eventuell tvist mellan dig och Abbo� som uppstå� före det datum då vi publicerade det
reviderade Avtalet med sådana ändringar eller på annat sä� meddelade dig om sådana ändringar. Om du avböjer a�
godkänna sådana ändringar har vi rä� a� säga upp det här Avtalet och din användning av Appen. Du samtycker �ll a� Abbo�
inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring eller upphörande av Appen.

För användare i Tyskland: Du kommer a� meddelas om eventuella ändringar av det här Avtalet när du startar Appen.
Ändringar kommer a� anses ha godkänts av dig om du inte informerar Abbo� skri�ligt eller elektroniskt enligt
överenskommelse med Abbo�. Vi kommer a� uppmärksamma dig på de�a faktum när ändringar meddelas. Om du
bestämmer dig för a� göra invändningar mot någon ändring måste du göra det inom sex (6) veckor e�er mo�agandet av
meddelandet om ändringen. 

För användare i EES, Storbritannien och Schweiz: Du kommer a� meddelas om eventuella ändringar av det här Avtalet när du
loggar in i Appen. Ändringar kommer a� anses ha godkänts av dig om du inte informerar Abbo� skri�ligt eller elektroniskt
enligt överenskommelse med Abbo�. Abbo� kommer a� uppmärksamma dig på de�a faktum när ändringar meddelas. Om
du bestämmer dig för a� göra invändningar mot någon ändring måste du göra det inom sex (6) veckor e�er mo�agandet av
meddelandet om ändringen. I händelse av en invändning kan Abbo� komma a� säga upp kontot för Appen med fyra (4)
veckors varsel. I övrigt gäller inte de�a avsni� 16 för användare i EES, Storbritannien och Schweiz.

För användare i Algeriet: En eventuell ändring enligt beskrivningen i de�a avsni� 16 som avser de väsentliga delarna av
Avtalet eller egenskaperna hos Tjänsterna kommer inte a� börja gälla förrän vi har meddelat dig om ändringen med fem
dagars varsel och du har accepterat en sådan ändring under denna varselperiod.

17. Support för Appen

Kostnadsfri teknisk support är �llgänglig och våra ombud kan komma a� kontakta dig e�er implanta�onen för a�
�llhandahålla tjänster relaterade �ll Appen, bland annat utbildning om användning av den, parkoppling av Appen med den
Mobila enheten och grundläggande felsökning av Appen och den Mobila enheten. Du kan även kontakta vår kundtjänst direkt
om du behöver teknisk support för Appen. 

Inga data, kommentarer eller material som du �llhandahåller för a� få support för Appen, inklusive återkoppling, �ll exempel
frågor, kommentarer, förslag eller liknande (”Återkoppling”) ska anses vara konfiden�ella eller skyddade. Abbo� har ingen
skyldighet av något slag med avseende på sådan Återkoppling och är fri� a� reproducera, använda, röja, ställa ut, visa,
överlåta, skapa härledda verk av och distribuera Återkopplingen �ll andra utan begränsning, med undantag för
personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, som kan ingå i Återkopplingen men som omfa�as av avsni� 19 i det här
Avtalet. Vidare ska Abbo� vara fri� a� använda alla idéer, begrepp, sakkunskaper eller tekniker som finns i sådan
Återkoppling oavse� sy�e, däribland utveckling, �llverkning och marknadsföring av produkter som innehåller sådan
Återkoppling.

18. Data för kraschanalys

Abbo� rapporterar när Appen kraschar eller när vissa programvarufel inträffar så a� vi kan ge support för och förbä�ra
Appen. Denna rapporteringsfunk�on är inbyggd i Appens programvara. Om Appen kraschar eller om vissa överföringsfel
inträffar under normal användning skickar Appen viss informa�on om händelsen �ll Abbo�. En del av informa�onen som
Abbo� tar emot i sy�e a� lösa eventuella problem med Appen kan innehålla dina personuppgi�er eller kan kopplas �ll dina
personuppgi�er. I den mån sådan informa�on tas emot kommer Abbo� all�d a� följa �llämpliga lagar.

19. Avtal om överförda Data

a. Vi gör inte anspråk på äganderä� �ll de Data du överför �ll Tjänsterna via Appen. Genom a� röja dina personuppgi�er
för oss beviljar du oss en global, royaltyfri, icke-exklusiv licens a� använda, distribuera, reproducera, modifiera,
anpassa, skapa informa�on, publicera och översä�a sådana data i sy�e a� förse dig med Tjänsterna, däribland
upprä�hålla och förbä�ra Appens och/eller Tjänsternas kvalitet.

b. Du samtycker �ll a� det här Avtalet ger oss �llåtelse a� skapa, få �llgång �ll, behålla och använda, för våra egna sy�en
och i sy�e a� röja dem för våra närstående bolag och för tredjepartsforskare, sammanslagna, anonymiserade,
pseudonymiserade eller aviden�fierade uppgi�er som härrör från Tjänsterna för följande ändamål:



förbä�ra kvaliteten, säkerheten och effek�viteten hos våra hjärtenheter och medicintekniska produkter och
system och möjliggöra utveckling av innova�v och effek�v behandling av hjärtrelaterade �llstånd av intresse för
allmänhälsan

bedriva forskning för a� förstå hur våra produkter och tjänster används, mäta deras prestanda och effek�vitet,
förbä�ra fram�da produkter, och i samband med evidensstudier i verkliga livet, för sta�s�ska ändamål och för
analys för oss själva, våra närstående bolag och för a� �llgängliggöra den för tredjepartsforskare,
sjukvårdsinrä�ningar, sjukvårdspersonal eller folkhälsomyndigheter

utvärdera hur Appen och Tjänsterna �llhandahålls och används och deras effek�vitet (däribland demografiska
uppgi�er, t.ex. geografi)

validera Appens och Tjänsternas funk�onalitet och uppgraderingar, däribland övervakning och förbä�ring av
skydd och säkerhet för Appen och Tjänsterna, forska om, utveckla och testa medicintekniska produkter,
inklusive nya och befintliga egenskaper och funk�oner, samt testa och förbä�ra Appen, Tjänsterna och Abbo�s
medicintekniska produkter för produktutvecklings-, dataanalys-, sta�s�k- och undersökningsändamål.

20. Uppsägning

Det här Avtalet träder i kra� när du godkänner det och ska fortsä�a gälla om det inte sägs upp. Du kan radera Appen när som
helst enligt beskrivningen i avsni� 15 i det här Avtalet. Det här Avtalet kommer a� sägas upp omedelbart och utan y�erligare
meddelande om du bryter mot och/eller underlåter a� uppfylla något av villkoren i det här Avtalet. Abbo� kan också säga
upp eller avbryta det här Avtalet när som helst och utan föregående meddelande, oavse� orsak. Abbo� kan säga upp eller
avbryta det här Avtalet om Abbo� anser a� du har bru�t mot eller handlat på e� sä� som inte överensstämmer med
skrivelsen eller andan i det här Avtalet. Abbo� kan säga upp si� �llhandahållande av support för Appen om du väljer a� sluta
använda Appen, eller när som helst om Appen, Tjänsterna och/eller ICM-enheten inte längre erbjuds.

Vid varje sådan uppsägning eller sådant upphävande av det här Avtalet gäller följande:

a. Du måste omedelbart upphöra med alla ak�viteter som godkänts enligt det här Avtalet. Du kommer inte längre a�
kunna använda Appen, inte heller för a� få åtkomst �ll Data, med förbehållet a� det föregående inte ska gälla tyska
användare i den mån det är förbjudet enligt �llämpliga upphovsrä�slagar i Tyskland.

b. Abbo� får, utan ansvar gentemot dig eller någon tredje part, omedelbart avbryta, inak�vera eller avsluta din åtkomst
�ll Appen, Registreringsuppgi�erna och allt �llhörande material, utan någon skyldighet a� ge y�erligare åtkomst �ll
sådant material.

c. Du måste avbryta användningen och avinstallera och förstöra alla kopior av Appen och Dokumenta�onen.

d. Alla rä�gheter som du beviljas enligt det här Avtalet, inklusive alla licenser, ska upphöra.

För användare i Algeriet: Om du bryter mot och/eller underlåter a� uppfylla något av villkoren i det här Avtalet kommer vi a�
meddela dig om uppsägningen med fem dagars varsel så a� du kan åtgärda avtalsbro�et, förutom när sådant avtalsbro� inte
kan åtgärdas eller förpliktelsen inte kan fullgöras på grund av a� du har begå� e� fel eller vägrar a� uppfylla dina förpliktelser.
Om Abbo� säger upp eller avbryter det här Avtalet kommer vi a� med fem dagars varsel meddela dig om uppsägningen och
kompensera dig för sådan uppsägning i enlighet med tvingande algerisk lags��ning. Abbo� kan komma a� säga upp eller
avbryta det här Avtalet om Abbo� anser a� du har bru�t mot eller handlat på e� sä� som inte överensstämmer med
skrivelsen eller andan i det här Avtalet, e�er a� ha meddelat dig om uppsägningen med fem dagars varsel så a� du kan
åtgärda avtalsbro�et, förutom när sådant avtalsbro� inte kan åtgärdas eller förpliktelsen inte kan fullgöras på grund av a� du
har begå� e� fel eller vägrar a� uppfylla dina förpliktelser. Abbo� kan säga upp si� �llhandahållande av support för Appen
om du väljer a� sluta använda Appen, eller när som helst om Appen, Tjänsterna och/eller ICM-enheten inte längre erbjuds. Vi
kommer då a� meddela dig om uppsägningen med fem dagars varsel.

 

21. Vår ansvarsfriskrivning

Appen �llhandahålls för du ska kunna skicka överföringar av Data från din ICM-enhet med hjälp av din Mobila enhet �ll
Merlin.net™ PCN för åtkomst av din vårdgivare. DU BEKRÄFTAR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING
AV APPEN SKER HELT PÅ EGEN RISK, OCH ATT HELA RISKEN AVSEENDE TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, PRESTANDA,
NOGGRANNHET OCH FUNKTION TAS AV DIG. 

Appen är inte avsedd a� användas på en Mobil enhet som har ändrats eller anpassats för a� ta bort, ersä�a eller kringgå
�llverkarens godkända kärna, systemkonfigura�on eller användningsbegränsningar, eller som bryter mot �llverkarens garan�.



Användning av Appen kan påverka dri�en av annan programvara och andra enheter nega�vt. Allt innehåll som skapats för
eller ingår i Appen är avse� a� �llhandahålla informa�on för a� möjliggöra överföring av Data. APPEN ÄR INTE AVSEDD ATT
ANVÄNDAS I ELLER FÖR MEDICINSK UTÖVNING ELLER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA MEDICINSK VÅRD ELLER MEDICINSKA
TJÄNSTER OCH INTE HELLER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA INDIVIDUELLT ANPASSADE MEDICINSKA TJÄNSTER ELLER MEDICINSK
VÅRD. 

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLER ABBOTT, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG
OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER APPEN OCH TJÄNSTERNA I ”BEFINTLIGT” OCH ”TILLGÄNGLIGT” SKICK MED ALLA FEL OCH
BRISTER OCH UTAN NÅGON ANNAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, OCH AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA ANDRA GARANTIER OCH
VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
GARANTIER OM ÄGANDERÄTTIGHETER OCH ICKE-INTRÅNG, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SKYLDIGHETER ELLER
VILLKOR BETRÄFFANDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH KVALITET SAMT FRÅNVARO AV VIRUS.
INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION OCH INGET RÅD SOM GES AV ABBOTT ELLER EN AUKTORISERAD
REPRESENTANT FÖR ABBOTT SKA MEDFÖRA EN GARANTI. APPEN SKA INTE ANVÄNDAS SOM ERSÄTTNING FÖR
PROFESSIONELL MEDICINSK BEDÖMNING, DIREKT MEDICINSK ÖVERVAKNING, ÅTGÄRD ELLER ANVÄNDNING I
NÖDSITUATION ELLER FÖR ÖVERFÖRING AV ELLER INDIKATION OM REALTIDSLARM ELLER TIDSKRITISKA DATA. ALLA
MEDICINSKA DIAGNOSER OCH ALL BEHANDLING AV PATIENTER SKA UTFÖRAS AV LÄMPLIG SJUKVÅRDSPERSONAL. VARKEN
ABBOTT ELLER NÅGOT AV DESS NÄRSTÅENDE BOLAG ÄR ANSVARIGT FÖR NÅGON DIAGNOS, NÅGOT BESLUT ELLER NÅGON
BEDÖMNING SOM GÖRS AV EN ANVÄNDARE ELLER EVENTUELLA SKADOR EN ANVÄNDARE KAN DRABBAS AV SOM
RESULTAT AV NÅGRA BESLUT SOM FATTAS BASERAT PÅ INNEHÅLLET I APPEN OCH DOKUMENTATIONEN.

Vi vidtar kommersiellt skäliga säkerhetsåtgärder för a� skydda Data, �ll exempel kryptering av Data medan de lagras lokalt i
Appen och när de överförs mellan ICM-enheten och Appen via trådlös Bluetooth®1-teknik, men vi garanterar inte a� den
informa�on som överförs via eller lagras i e� system, en Mobil enhet eller en smart enhet som innehåller Appen och är
ansluten �ll internet behandlas med fullständig sekretess, och vi garanterar inte heller a� dessa Data förblir skyddade,
auten�ska och oskadade. ABBOTT GER INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET,
PÅLITLIGHET ELLER PUNKTLIGHET FÖR NÅGRA DATA SOM TILLHANDAHÅLLS AV DIG ELLER TREDJE PARTER ELLER FÖR
NÅGOT INNEHÅLL SOM GENERERAS AV DE DATA SOM LAGRAS AV DIG I APPEN. I SYNNERHET GER ABBOTT INGA
UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM ATT NÅGON INFORMATION SOM BASERAS PÅ SÅDANA DATA UPPFYLLER KRAVEN I
STATLIGA FÖRORDNINGAR SOM KRÄVER RÖJANDE AV INFORMATION. 

Abbo�, dess närstående bolag och tredjepartsleverantörer garanterar INTE a� funk�onerna i Appen uppfyller dina krav eller
a� dess dri� kommer a� vara oavbruten eller felfri eller a� eventuella fel kommer a� rä�as �ll. Programvara, �ll exempel den
som används i Appen, är �ll sin natur sådan a� den kan drabbas av fel och vara inkompa�bel med annan datorprogramvara
och -maskinvara. Du ska inte använda Appen för några �llämpningar där fel kan orsaka betydande personskada eller skada på
materiell eller immateriell egendom. 

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GER ABBOTT NÅGON GARANTI ELLER UTFÄSTELSE BETRÄFFANDE NÅGON TREDJE PARTS
MASKINVARA ELLER PROGRAMVARA ELLER NOGGRANNHETEN HOS DATA SOM VISAS I APPEN, OCH ABBOTT AVSÄGER SIG
ALLT SKADESTÅNDSANSVAR BETRÄFFANDE EVENTUELLA SÅDANA FEL. ABBOTT AVSÄGER SIG ALLT SKADESTÅNDSANSVAR SOM
KAN HÄRRÖRA FRÅN TALAN ELLER ANSPRÅK GENTEMOT ABBOTT ELLER NÅGON AV DESS NÄRSTÅENDE BOLAG,
REPRESENTANTER ELLER OMBUD ELLER ÖVRIGA TREDJE PARTER EFTER VAD SOM KAN BLI TILLÄMPLIGT UNDER DET HÄR
AVTALETS LÖPTID, MED UNDANTAG FÖR FALL AV BEDRÄGERI ELLER GROV VÅRDSLÖSHET.

Vissa länder/stater/provinser/jurisdik�oner �llåter inte a� underförstådda garan�er utesluts eller a� varak�gheten för
underförstådda garan�er begränsas, vilket innebär a� ovannämnda ansvarsfriskrivningar kanske inte gäller dig i sin helhet. I
den mån det krävs enligt �llämplig lag a� vi ger garan�er samtycker du �ll a� omfa�ningen och varak�gheten av sådan
garan� ska vara den minsta möjliga enligt sådan �llämplig lag.

För användare i Tyskland och Schweiz: Med undantag för de�a underavsni� för användare i Tyskland och Schweiz gäller inte
avsni� 21 för användare i Tyskland och Schweiz. I stället �llhandahålls Appen och Tjänsterna i ”befintligt” och ”�llgängligt”
skick �ll användare i Tyskland och Schweiz. Även om vi i möjligaste mån försöker undvika omfa�ande dri�stopp och
betydande hinder för användbarheten av Appen och Tjänsterna garanterar vi inte felfri och oavbruten �llgänglighet och
användbarhet för Appen eller någon av funk�onerna som finns i den. Dina lagstadgade garan�rä�gheter påverkas inte av det
föregående.

För användare i Storbritannien: Ingen�ng i de�a avsni� 21 ska påverka de lagstadgade garan�erna beträffande
�llfredsställande kvalitet, lämpligheten för ändamålet eller beskrivningens noggrannhet.



För användare i Australien: Ingen�ng i avsni� 21 påverkar dina rä�gheter beträffande konsumentgaran�erna i Compe��on
and Consumer Act 2010 (Cth) (konkurrens- och konsumentlagen). Våra produkter och tjänster levereras med garan�er som
inte kan undantas enligt den australiska konsumentlagen. Vid större fel på tjänsten har du rä�

a. a� säga upp di� tjänsteavtal med oss

b. �ll återbetalning för den outny�jade delen eller �ll kompensa�on för det minskade värdet.

Du har också rä� a� välja återbetalning eller ersä�ning för större fel på produkter. Om e� fel på produkterna eller på en tjänst
inte utgör e� större fel har du rä� a� få felet åtgärdat inom rimlig �d. Om de�a inte görs har du rä� �ll återbetalning för
produkterna och a� säga upp avtalet för tjänsten och få återbetalning för outny�jad del. Du har också rä� a� få
kompensa�on för andra skäligen förutsebara förluster eller skador �ll följd av e� fel på produkterna eller tjänsten.

För användare i Algeriet: Ingen�ng i de�a avsni� 21 begränsar eller utesluter vårt skadeståndsansvar

a. a� ge dig en garan� för Appen och Tjänsterna i enlighet med ar�kel 13 i lag nr 09-03 daterad den 25 februari 2009 (i
dess ändrade lydelse) som rör konsumentskydd och bekämpning av bedrägerier

b. för eventuella brister i Appen och Tjänsterna som uppstår inom sex månader från det datum då du först får �llgång �ll
Appen och Tjänsterna, i enlighet med verkställande dekret nr 13-327 daterat den 26 september 2013 som anger
villkoren för genomförandet av garan�n för varor och tjänster. 

22. Vik�g informa�on om begränsningar av vårt skadeståndsansvar

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA ABBOTT, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER
TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR MONETÄRA SKADESTÅND,
INKLUSIVE SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA, SEKUNDÄRA ELLER SKADESTÅNDSRELATERADE SKADOR AV NÅGOT SLAG,
MED FÖLJANDE UNDANTAG:

a. För användare i New Jersey: Ingen�ng i det här Avtalet ska utesluta sådana skadestånd som en konsument kan kräva
enligt lags��ningen i New Jersey, om �llämpligt, vilket kan innefa�a New Jersey Puni�ve Damages Act, New Jersey
Products Liability Act, New Jersey Uniform Commercial Code och New Jersey Consumer Fraud Act.

b. För användare i Tyskland: Abbo� kommer a� vara ansvarigt för eventuella klandervärda avtalsbro� gällande
betydande avtalsskyldigheter (huvudförpliktelser). Huvudförpliktelser är kontraktuella skyldigheter som du
regelbundet är beroende av och som måste uppfyllas för a� det här Avtalet ska gälla. I övrigt är Abbo�s ansvar
begränsat �ll grov vårdslöshet och uppsåtlig försummelse. Om Abbo� ådrar sig skadeståndsansvar på grund av ringa
avtalsbro� gällande huvudförpliktelser eller ringa felak�gt agerande av ställföreträdare är Abbo�s ansvar begränsat �ll
typiska förutsebara skador. De�a påverkar inte eventuellt obligatoriskt, lagstadgat skadeståndsansvar, i synnerhet inte
Abbo�s skadeståndsansvar i samband med dödsfall, personskador eller sjukdom eller skadeståndsansvar i samband
med anspråk enligt tyska Product Liability Act (produktansvarslagen). Med undantag för de�a underavsni� som gäller
för användare i Tyskland gäller inte avsni� 22 för användare som befinner sig i Tyskland.

c. För användare i Storbritannien och Schweiz: Ingen�ng i det här Avtalet ska utesluta vårt skadeståndsansvar för
dödsfall eller personskada som uppstår �ll följd av vårdslöshet från vår sida eller falska uppgi�er lämnade i bedrägligt
sy�e i anslutning �ll Appen.

d. För användare i Australien: Ingen�ng i avsni� 21 eller 22 påverkar dina rä�gheter beträffande konsumentgaran�erna
i Compe��on and Consumer Act 2010 (Cth) (konkurrens- och konsumentlagen). Oberoende av någon annan
bestämmelse i dessa villkor, om Compe��on and Consumer Act 2010 (Cth) eller någon annan lags��ning anger a� det
finns en garan� för �llhandahållna produkter eller tjänster, och vårt skadeståndsansvar för bro� mot den garan�n inte
kan uteslutas men kan vara begränsad, är vårt skadeståndsansvar för sådant bro� begränsat �ll, i fråga om
�llhandahållande av produkter, byte av produkterna eller �llhandahållande av motsvarande produkter eller repara�on
av produkterna, eller vid �llhandahållande av tjänster, �llhandahållande av tjänsterna igen eller betalning av
kostnaden för a� �llhandahålla tjänsterna igen.

e. För användare i Algeriet: Ingen�ng i det här Avtalet utesluter vårt skadeståndsansvar för skador som uppstår under
skadeståndsgrundande handling (inklusive vårdslöshet) eller för skador som uppstår på grund av bedrägeri eller grov
vårdslöshet från vår sida. Med undantag för fall av bedrägeri eller grov vårdslöshet som begå�s av oss, ska vi endast
vara ansvariga för förluster som var förutsebara vid ingåendet av Avtalet.

DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN OMFATTAR ÄVEN EVENTUELLT SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV VINST, FÖR FÖRLUST AV
DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR, FÖR FÖRLUST AV SÄKERHET FÖR INFORMATION SOM ÖVERFÖRS VIA APPEN



(INKLUSIVE OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL SÅDAN INFORMATION AV TREDJE PARTER), FÖR VERKSAMHETSAVBROTT, FÖR
PERSONSKADA, FÖR FÖRLUST AV SEKRETESS SOM ORSAKAS AV ELLER UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER
OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPEN ELLER PROGRAMVARA OCH/ELLER MASKINVARA FRÅN TREDJE PART SOM ANVÄNDS ELLER
KAN KOMMA ATT ANVÄNDAS MED APPEN, FÖR FÖRLUST PÅ GRUND AV VIRUS ELLER ANNAT TEKNISKT SKADLIGT MATERIAL
SOM KAN INFEKTERA DIN ENHET PÅ GRUND AV DIN NEDLADDNING AV APPEN ELLER NÅGON MOBILAPP/NÅGOT
MATERIAL/NÅGON WEBBPLATS LÄNKAD TILL DEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT I ANSLUTNING TILL NÅGON BESTÄMMELSE I DET HÄR
AVTALET, ÄVEN OM ABBOTT, DESS NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER EN TREDJEPARTSLEVERANTÖR HAR INFORMERATS OM
MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR OCH ÄVEN OM HJÄLPÅTGÄRDEN INTE UPPNÅR SITT HUVUDSAKLIGA SYFTE.

DE FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGARNA GÄLLER OAVSETT OM SÅDANA SKADESTÅND HAR SIN GRUND I AVTAL,
SKADESTÅNDSGRUNDANDE HANDLING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN TEORI.

Med undantag för uppgi�er som du delar med din vårdgivare via Appen bekrä�ar du och godkänner a� när du väljer a� dela
dina personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, från Appen med tredje parter, däribland tredjepartsappar, är varken
Abbo� eller dess affärspartner, i den utsträckning det är �llåtet enligt lag, ansvariga för di� beslut a� dela och/eller röja dina
personuppgi�er, inklusive hälsorelaterade uppgi�er, och du befriar härmed Abbo� och dess affärspartner från allt
skadeståndsansvar som kan uppstå från sådana tredje parters insamling eller annan behandling av dina personuppgi�er.

UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE OCH OAKTAT EVENTUELLA FÖRLUSTER DU KAN DRABBAS AV OCH I DEN
UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA ABBOTTS, DESS NÄRSTÅENDE BOLAGS OCH ALLA DESS
LEVERANTÖRERS SKADESTÅNDSANSVAR ENLIGT NÅGON BESTÄMMELSE I ELLER PÅ ANNAT SÄTT I ANSLUTNING TILL DET HÄR
AVTALET OCH DIN ENDA GOTTGÖRELSE FÖR ALLT AV DET FÖREGÅENDE VARA BEGRÄNSAT TILL ANTINGEN

a. ATT ÅTGÄRDA, REPARERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT RÄTTA TILL EVENTUELLA FEL I APPEN, ÄVEN OM EN SÅDAN FÖRLUST
KUNDE FÖRUTSES ELLER ÖVERVÄGDES AV PARTERNA, ELLER

b. NÄR SÅ ÄR TILLÄMPLIGT, DET SOM ÄR HÖGST AV DEN SUMMA DU FAKTISKT BETALADE FÖR APPEN ELLER 10,00 USD.

Vissa andra länder/stater/provinser/jurisdik�oner kan förbjuda eller begränsa uteslutningen eller begränsningen av
skadeståndsansvar, vissa underförstådda garan�er eller �llfälliga skador eller följdskador. Endast i den utsträckning som sådan
lag gäller dig kanske vissa av eller alla ovanstående ansvarsfriskrivningar, begränsningar eller uteslutningar inte gäller dig, och
du kan ha vissa y�erligare rä�gheter enligt �llämplig lag.

23. Skadeslöshet

I den utsträckning det är �llåtet enligt �llämplig lag samtycker du �ll a� go�göra, försvara och hålla Abbo�, dess närstående
bolag och deras respek�ve styrelseledamöter, chefer, anställda, representanter, e�erträdare, ombud och licensgivare
skadeslösa från alla anspråk, skadestånd, krav, skadeståndsansvar, domar, skadeersä�ningar, förluster, kostnader och utgi�er
(däribland advokat- och expertarvoden) som framställs av tredje part �ll följd av eller i samband med (i) din användning av,
eller ak�viteter i anslutning �ll, Appen och (ii) alla överträdelser eller påstådda överträdelser av det här Avtalet eller lagar,
förordningar eller tredje parts rä�gheter däribland intrång i någon tredje parts immateriella rä�gheter av dig eller andra i
di� hushåll eller din organisa�on eller på annat sä� i anslutning �ll din eller deras användning av Appen, däribland vårdslösa
handlingar, försummelser och uppsåtlig försummelse. För användare i Tyskland: Din rä� a� bevisa a� ingen skada har
uppstå� påverkas inte av det föregående. 

24. Exportkontroller

Appen lyder under USA: s exportkontrollbegränsningar, däribland eventuella handelsembargon eller andra federala regler och
förordningar som begränsar export. Vi kommer inte a� avsiktligt göra Appen �llgänglig för dig om du, och bekrä�ar a� du
inte, (a) befinner dig i eller är bosa� eller medborgare i något land som är föremål för e� handelsembargo eller en
handelssank�on från USA:s regering (se h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx
för a� få mer informa�on om USA:s sank�oner), eller (b) finns med på någon av den amerikanska regeringens listor över
begränsade slutanvändare (�ll exempel listan ”Specially Designated Na�onals” som finns �llgänglig på adressen
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Meddelanden

Meddelanden som u�ärdas och rör det här Avtalet måste u�ärdas skri�ligen och skickas i e� förfrankerat kuvert �ll Legal
Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, USA. Om vi måste kontakta dig eller meddela dig något
skri�ligen gör vi de�a via e-post (i de fall där en e-postadress har meddelats oss i förväg) eller via e� förfrankerat brev som
skickas �ll den adress som du uppgav när du e�erfrågade Appen.



26. Force majeure

Vi har inte något skadeståndsansvar eller ansvar om vi misslyckas eller försenas med a� uppfylla våra förpliktelser enligt det
här Avtalet om misslyckandet eller förseningen beror på en händelse utanför vår rimliga kontroll, inklusive omöjlighet a�
använda offentliga eller privata telekommunika�onsnätverk (”Force majeur”). Om en Force majeure-händelse äger rum som
påverkar vår möjlighet a� uppfylla våra förpliktelser enligt det här Avtalet (i) skjuts våra förpliktelser enligt det här Avtalet upp
och den �d vi har på oss a� uppfylla våra förpliktelser förlängs så länge som Force majeur-händelsen pågår, och (ii) gör vi
rimliga ansträngningar för a� hi�a en lösning som gör a� vi kan uppfylla våra förpliktelser i enlighet med det här Avtalet trots
Force majeur-händelsen.

27. Överlåtelse av rä�gheter

Vi kan, utan föregående skri�ligt medgivande från dig, �lldela, överlåta, ersä�a, delegera eller lägga ut vissa av eller alla våra
rä�gheter och förpliktelser enligt det här Avtalet på en annan organisa�on, men de�a påverkar inte dina rä�gheter eller våra
skyldigheter enligt det här Avtalet. Du kan endast överlåta dina rä�gheter eller skyldigheter enligt det här Avtalet �ll en
annan person om vi godkänner de�a skri�ligen.

28. Avstående från rä�ghet

Om vi inte insisterar på a� du ska uppfylla någon av dina skyldigheter i enlighet med det här Avtalet, eller om vi inte utkräver
våra rä�gheter gentemot dig, eller om vi försenar en sådan handling, innebär det inte a� vi har avstå� från våra rä�gheter
gentemot dig eller a� du inte behöver uppfylla dina skyldigheter. Om vi bortser från din försummelse gör vi de�a endast
skri�ligen, och det innebär inte a� vi automa�skt kommer a� bortse från eventuella senare försummelser från din sida.

29. Enskilda avtalsbestämmelsers ogil�ghet

Vart och e� av villkoren i det här Avtalet gäller separat. Om en domstol eller behörig myndighet fastställer a� något villkor är
ogil�gt, olagligt eller icke verkställbart gäller övriga villkor med full verkan.

30. Gällande lags��ning

Villkoren i det här Avtalet regleras och tolkas enligt lagarna i delstaten Illinois, USA utan hänsyn �ll dess lagvalsregler. I
händelse av konflikt mellan utländska lagar, regler och förordningar och USA:s lagar, regler och förordningar, ska USA:s lagar,
regler och förordningar gälla i största möjliga utsträckning. Oaktat det föregående kommer vi a�, i händelse av e� sådant
bro� eller hotande bro� mot dina skyldigheter med avseende på sekretess eller immateriella rä�gheter, ha rä� �ll skälig
kompensa�on, inklusive genom förbudsföreläggande, domstolsföreläggande, specifik presta�on och annan kompensa�on
som kan bli �llgänglig från någon domstol i behörig jurisdik�on. Du samtycker �ll a� det här Avtalet ska vara helt
genomförbart i delstaten Illinois, och du samtycker �ll a� jurisdik�on och plats är korrekta för de delstatliga och federala
domstolarna i delstaten Illinois, USA, med avseende på eventuella förfaranden som uppkommer genom det här Avtalet eller
förhållandet mellan de ingående parterna. Parterna enas härmed om a� Förenta na�onernas konven�on angående avtal inte
reglerar det här Avtalet om interna�onella köp av varor.

För användare i EES, Storbritannien och Schweiz: Med undantag för de�a avsni� som gäller för användare i EES,
Storbritannien och Schweiz, ska avsni� 30 i Avtalet inte gälla användare i EES, Storbritannien och Schweiz, utom med
avseende på a� det här Avtalet inte regleras av Förenta na�onernas konven�on angående avtal om interna�onella köp av
varor. För dessa användare ska gällande lag i användarens land �llämpas.

För användare i EES: Alterna�v tvistlösning är en process där e� oberoende organ överväger fakta i tvisten och försöker lösa
den, utan a� man behöver gå �ll domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat e� klagomål kan du kontakta
Europeiska kommissionens pla�orm för tvistlösning online.

För användare i Australien: Ingen�ng i avsni� 30 utesluter eller avser a� utesluta �llämpningen av Compe��on and
Consumer Act 2010 (Cth) (konkurrens- och konsumentlagen) när det är relevant.

För användare i Algeriet: Vi har vårt säte i delstaten Illinois. Därför är lagen som reglerar det här Avtalet baserad på vår
koppling �ll den jurisdik�onen. Även om det här Avtalet lyder under jurisdik�onen och platsen för de delstatliga och federala
domstolarna i delstaten Illinois ska ingen�ng i det här Avtalet påverka en parts möjlighet a� inleda eller försvara sig i e�
förfarande vid någon annan domstol i behörig jurisdik�on. 

31. Avtalet i dess helhet



Det här Avtalet utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersä�er och upphäver alla �digare eller sam�da meddelanden, avtal,
lö�en, försäkringar, garan�er, u�ästelser, förslag och överenskommelser mellan oss, oavse� om de är skri�liga eller muntliga,
avseende dess innehåll. Du och vi samtycker �ll a� inte få någon go�görelse när det gäller påståenden, u�ästelser, försäkran
eller garan�er (oavse� om de är gjorda i god tro eller av vårdslöshet) som inte anges i det här Avtalet. Var och en av parterna
samtycker �ll a� inte göra anspråk u�från falska uppgi�er som lämnas i god tro baserat på någon formulering i det här
Avtalet. I händelse av konflikt mellan den engelska och någon icke-engelsk version av det här Avtalet ska den engelska
versionen gälla. Avsni� 5, 15, 19, 21, 22, 23 och 30 �ll 34 ska fortsä�a a� vara gil�ga e�er uppsägning av det här Avtalet.

32. Villkor avseende Apple om du använder iOS-versionen av Appen

Utöver övriga villkor i det här Avtalet, och oaktat något som talar emot de�a i det här Avtalet, gäller denna y�erligare
bestämmelse för din användning av Appen som är kompa�bel med opera�vsystemet iOS från Apple Inc. (”Apple”). Apple är
inte en part i det här Avtalet och varken äger eller ansvarar för Appen. Apple ger ingen garan� för Appen utom för a�
återbetala inköpspriset för den, om �llämpligt. Apple ansvarar inte för underhåll eller andra suppor�jänster för Appen och är
inte ansvarigt för andra anspråk, förluster, skadeståndsansvar, skadestånd, kostnader eller utgi�er med avseende på Appen,
däribland eventuella anspråk om produktansvar från tredje part, anspråk om a� Appen inte uppfyller alla �llämpliga
lagstadgade eller regulatoriska krav, anspråk som görs enligt konsumentskyddslag eller liknande lags��ning och anspråk
beträffande intrång i immateriella rä�gheter. Alla förfrågningar eller klagomål som rör användningen av Appen, däribland
sådana som rör immateriella rä�gheter, måste riktas �ll Abbo� i enlighet med avsni�et Meddelanden i det här Avtalet.
Licensen som du beviljas här är begränsad �ll en ej överlåtbar licens för a� använda Appen på en produkt av märket Apple,
där Apples opera�vsystem iOS körs, och som ägs eller kontrolleras av dig, eller som du på annat sä� har �llåtelse a� använda
enligt användningsreglerna som anges i användningsvillkoren i Apples App Store. Du måste följa villkoren i alla
tredjepartsavtal som gäller för dig när du använder Appen, �ll exempel di� serviceavtal för trådlösa data. Apple och dess
do�erbolag är tredjepartsförmånstagare �ll det här Avtalet och har, e�er di� godkännande av det här Avtalet, rä� (och
kommer a� anses ha accepterat rä�en) a� fullgöra det här Avtalet gentemot dig som en tredjepartsförmånstagare �ll de�a.
Oaktat det föregående är Abbo�s rä� a� genomföra, återkalla eller upphäva någon ändring, något undantag eller någon
överenskommelse enligt det här Avtalet inte beroende av samtycke från någon tredje part.

33. Y�erligare juridiska villkor

a. Det här Avtalet medför inte och ska inte tolkas så a� det medför någon rela�on i form av kompanjonskap,
samarbetsbolag, arbetsgivare-anställd, agentur eller franchisegivare-franchisetagare mellan dig och Abbo�.

b. Om någon bestämmelse i det här Avtalet befinns vara olaglig, ogil�g eller av någon anledning inte är verkställbar
kommer denna bestämmelse a� separeras från det här Avtalet och påverkar inte gil�gheten och verkställbarheten av
någon kvarvarande bestämmelse.

c. Du får inte �lldela, överlåta eller underlicensiera någon av eller alla dina rä�gheter eller skyldigheter enligt det här
Avtalet utan u�ryckligt föregående skri�ligt godkännande från oss.

d. Vi får �lldela, överlåta eller underlicensiera någon av eller alla våra rä�gheter eller skyldigheter enligt det här Avtalet
utan begränsningar.

e. Inget avstående av endera parten med avseende på någon överträdelse eller försummelse enligt det här Avtalet ska
betraktas som e� avstående avseende någon föregående eller e�erföljande överträdelse eller försummelse.

f. Alla termer som definieras i singular ska ha samma betydelse när de används i plural, när så är lämpligt och såvida
inget annat anges. All användning av termen ”inklusive” eller varia�oner av den i det här Avtalet ska tolkas som om
den följs av frasen ”utan begränsning”.

g. Meddelanden �ll dig (inklusive meddelanden om ändringar av det här Avtalet) kan skickas �ll Appen eller via e-post
(inklusive via länkar i båda fallen), eller med vanlig post. Utan begränsning ska en tryckt version av det här Avtalet och
av alla meddelanden som ges i elektroniskt format vara �llåtet vid rä�sliga eller administra�va förfaranden baserade
på eller relaterade �ll det här Avtalet i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärsdokument och
register som ursprungligen genereras och bibehålls i tryckt format.

h. Abbo� ska inte hållas ansvarigt för någon underlåtenhet a� fullgöra någon skyldighet på grund av någon orsak som
ligger utanför dess kontroll.

Om någon bestämmelse i det här Avtalet av en domstol i behörig jurisdik�on anses strida mot lagen, kommer denna
bestämmelse a� ändras och tolkas så a� den uppnår målen för den ursprungliga bestämmelsen på bästa sä� i den
utsträckning det är �llåtet enligt lag, och övriga bestämmelser i det här Avtalet fortsä�er a� gälla med full verkan.

34. Klicka på knappen ”Accept” (Acceptera)



DU BEKRÄFTAR ATT DU HAR LÄST DET HÄR AVTALET OCH FÖRSTÅR ALLA VILLKOR OCH SAMTYCKER TILL ATT VARA BUNDEN
AV DET.

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ”ACCEPT” (ACCEPTERA) ELLER GENOM ATT ANVÄNDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅ ÅTKOMST
TILL APPEN

GARANTERAR DU ATT DU INNEHAR LAGSTADGAD ÅLDER FÖR ATT INGÅ DET HÄR AVTALET

ANGER DU ATT DENNA HANDLING SKA UTGÖRA DIN UNDERSKRIFT AV DET HÄR AVTALET OCH HA SAMMA
GILTIGHET SOM EN MANUELL UNDERSKRIFT

GARANTERAR DU ATT OM DU INSTALLERAR, ANVÄNDER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅR ÅTKOMST TILL APPEN FÖR EN
ANNAN PERSONS RÄKNING HAR DU FAKTISK BEFOGENHET ATT LAGLIGEN BINDA DEN PERSONEN TILL DET HÄR
AVTALET

OM DU ÄR EN PERSON SOM INSTALLERAR, ANVÄNDER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅR ÅTKOMST TILL APPEN SOM
REPRESENTANT FÖR ELLER TILL FÖRMÅN FÖR EN ORGANISATION GODKÄNNER DU DET HÄR AVTALET BÅDE FÖR DIN
EGEN OCH ORGANISATIONENS RÄKNING, OCH DU INTYGAR OCH GARANTERAR ATT DU HAR LAGLIG BEFOGENHET
ATT BINDA DENNA ORGANISATION TILL DET HÄR AVTALET.

OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR I DET HÄR AVTALET SKA DU INTE KLICKA PÅ KNAPPEN ACCEPT (ACCEPTERA) OCH
INTE ANVÄNDA APPEN.

™ betecknar e� varumärke som �llhör Abbo�-koncernen.

‡ betecknar e� varumärke från tredje part som �llhör respek�ve ägare.

© 2021 Abbo�. Med ensamrä�.

Slut på avtalet.



[1]
 Bluetooth är e� registrerat varumärke som �llhör Bluetooth SIG, Inc.


