
myMerlin™ Uygulaması
MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ VE ONAY ÖZETİ

Sürüm Tarihi:  Nisan 2021
 

Abbo�, doktorunuzun veya kliniğinizin kardiyak monitörünüzü uzaktan izleyebilmesi ve size �bbi tedavi sağlayabilmesi için
Merlin.net™ Hasta Bakım Ağı ("Merlin.net") (topluca "Servisler") ortamına veri aktaran myMerlin™ Uygulamasını
("Uygulama") temin eder.  Merlin.net, Pacese�er, Inc. (bir Abbo� şirke�) tara�ndan sağlanmaktadır.

Kişisel bilgilerinizi korumayı taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Bildirimi ve Onayı'nda ("Gizlilik Bildirimi"), Servisler için kişisel
bilgilerinizi nasıl işlediğimiz ve kişisel bilgilerinizi güvende tutmak için neler yap�ğımız açıklanmaktadır.  Bu Gizlilik Bildirimine
çok fazla bilginin dahil edildiğinin farkındayız.  Kişisel bilgilerinizi nasıl işlediğimiz, koruduğumuz, sakladığımız ve ifşa e�ğimiz
konusunda size kısa ve kolay erişilebilir bir özet sunmak is�yoruz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki +Servisler Hakkında ve +Kişisel
Bilgilerin Güvenliği bölümlerine bakın.
 
BU ÖZET TAM KAPSAMLI DEĞİLDİR. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL İŞLEMDEN GEÇİRDİĞİMİZİ TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN
AŞAĞIDAKİ GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN İLGİLİ BÖLÜMLERİNİ OKUMANIZ GEREKECEKTİR.

Uygulamanın kurulumunu yap�ğınızda doğum tarihiniz ve cihazın seri numarasını içeren kişisel bilgilerinizi kullanırız.  Kardiyak
monitörünüzün eşleş�rilmesi sırasında kimlik doğrulama amacıyla e-posta adresinizi veya telefon numaranızı kullanırız.  Bu
Uygulama, cihazınızdan bize bilgi ile�r ve müşteri hizmetlerimize başvurursanız teknik destek talebinizle ilgili ayrı bir kayıt
tutarız.  Sağlık uzmanınız tara�ndan Merlin.net'e girilen kişisel bilgileri de kullanırız.  Daha fazla bilgi için aşağıdaki +Kişisel
Bilgilerinizin Toplanması ve İşlenmesi ve +Ülkeye Özel Hükümler bölümlerine bakın.

Kişisel bilgileri şu amaçlarla kullanıyoruz: (1) size Servisleri temin etmek; (2) �bbi cihaz güvenliği, kalite ve iyileş�rme ile ilgili
olanlar dahil, yasal yükümlülüklere uymak (3) sizin isminizle tanınmamanız için kişisel bilgiler kimliksizleş�rildikten, takma ad
verildikten, birleş�rildikten ve/veya anonimleş�rildikten sonra araş�rma yapmak.  Ürün ve servislerimizin nasıl kullanıldığını
ve etkinliğini anlamak üzere ve gerçek dünyadaki kanıt çalışmaları için araş�rma yapıyoruz.  Daha fazla bilgi için aşağıdaki
+Abbo�’ın Kişisel Bilgilerinizi Kendi Kullanımı, +Tıbbi Cihazlar ve Diğer Yasal Gereklilikler, +Araş�rma, +Kişisel Bilgilerin
Saklanması bölümlerine bakın.
 
Kişisel bilgilerinizi kiminle paylaş�ğımızı ��zlikle sınırlı tutuyoruz ve �cari fayda sağlamak amacıyla bu bilgiyi hiçbir zaman
üçüncü taraflara satmayacağız.  Servisler için destek vermek ve teknik yardım sağlamak, uyumluluk şartlarını yerine ge�rmek,
araş�rma yapmak veya sorun giderme/teşhis gerçekleş�rmek ve sistemik sorunları tespit etmek için kapsamlı analiz yapmak
amaçlarıyla kişisel bilgileri bağlı şirketlerimizle paylaşıyoruz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki +Bizim Tara�mızdan Kişisel
Bilgilerin İfşası ve +Sağlık Uzmanınıza Servis Sağlarken Abbo�’ın Kişisel Bilgilere Erişimi bölümlerine bakın.

Konumunuz kişisel bilgilerinizle ilgili olarak size belirli haklar veriyorsa bu taleplerinize yanıt vereceğiz.  Daha fazla bilgi için
aşağıdaki +Haklarınız ve Bireysel Kullanıcılar Nasıl Kişisel Bilgilere Erişebilir ve Düzeltebilir bölümüne bakın.
 
Servisler ile ilgili kişisel bilgileri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularda saklarız. Daha fazla bilgi için aşağıdaki +Veri
Depolama ve +Kişisel Bilgilerin Sınır Ötesi Aktarımı bölümlerine bakın. Yerleşik olduğunuz ülkeye bağlı olarak geçerli ek
hükümler olabileceğinden, +ÜLKEYE ÖZEL HÜKÜMLER bölümünü de gözden geçirmenizi öneririz.
 
Lü�en Servislerle ilgili olarak önce kliniğiniz ile bağlan�ya geçin ve tüm taleplerinizi onlara yönel�n.  Kliniğiniz, size �bbi bakım
sağlarken kişisel verilerinizi de "denetler".  Size ve kliniğinize Servisleri sağlamak için onlar adına kişisel bilgilerinizi "işleyen"
oluruz.  Gizlilikle ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa privacy@abbo�.com adresine e-posta göndererek bizimle
ile�şime geçebilirsiniz. Avrupa Ekonomik Alanı'nda bulunuyorsanız, Avrupa veri koruma görevlimizle veya yerel veri koruma
yetkilinizle ile�şime geçebilirsiniz. Abbo�’ın Avrupa veri koruma görevlisinin ile�şim bilgileri ile birlikte diğer yararlı ile�şim
bilgileri www.EU-DPO.abbo�.com adresinden edinilebilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki +Bize Ulaşın bölümüne bakın.
 
Bu Gizlilik Bildiriminde önemli değişiklikler yaparak güncellersek sizi e-posta ile veya Uygulamayı bir sonraki kullanımınızda
Uygulama üzerinden bilgilendiririz.  Daha fazla bilgi için aşağıdaki +Bu Gizlilik Bildirimindeki değişiklikler bölümüne bakın.



myMerlin™
MOBİL UYGULAMA GİZLİLİK BİLDİRİMİ VE ONAYI

Sürüm Tarihi:  Nisan 2021
 

Merlin.net™'e Hasta Bakım Ağı'nı ("Merlin.net") Pacese�er, Inc. (bir Abbo� şirke�) sağlar.  Abbo�, myMerlin™ mobil
uygulamasını ("Uygulama") (Merlin.net ile Uygulama birlikte "Servisler" olarak adlandırılır) temin eder.  Bu Gizlilik Bildiriminde
"Abbo�," "biz," "bizi," ve "bizim" ifadeleri ile yapılan a�flar Abbo� Park, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri adresinde bulunan
Abbo� grup şirketleri anlamındadır.

Verilerin korunması ve gizlilik hususlarının öneminin farkındayız, bu nedenle sağlıkla ilgili bilgiler dahil olmak üzere kişisel
bilgilerin korunmasını taahhüt ediyoruz. Bu Gizlilik Bildiriminde Servisleri kullandığınızda kişisel bilgilerinizin Abbo� tara�ndan
nasıl toplandığı ve kullanıldığı açıklanmaktadır.

Bu Uygulamayı kullanmak üzere kaydolmadan önce lü�en bu Gizlilik Bildirimini okuyun, çünkü bu bildirim sağlıkla ilgili veriler
dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin Abbo� ve aşağıda açıklanan bağlan�lı şirketler tara�ndan işlenmesi, aktarımı ve
depolanması hakkındadır. Aynı zamanda bağlan�lı şirketlerimizin ve işlemcilerimizin Servisler ile bağlan�lı bir müşteri
hizmetleri sorununu çözmeleri gerek�ğinde kişisel bilgilerinizin işlenmesi sırasında geçerlidir.

Bu Gizlilik Bildirimi, diğer Abbo� bağlı şirketleri veya yan kuruluşları tara�ndan veya diğer Abbo� web siteleri, diğer Abbo�
müşteri çağrı merkezleri gibi başka yöntemlerle işlenen veya toplanan kişisel bilgiler için geçerli değildir.  Doktorunuzun
Merlin.net'i kullanımı ve diğer gizlilik poli�kaları, bu yöntemler aracılığıyla işlenen veya toplanan kişisel bilgiler için geçerli
olabilir.
 
Bu Uygulamaya kayıt olarak ve kullanarak söz konusu Gizlilik Bildirimini kabul etmiş olursunuz ve siz:

bu Gizlilik Bildirimini kabul edecek yasal yaşta olduğunuzu teyit edersiniz; ve
kendi adınıza veya açık yetki sahibi olduğunuz bir başka birey adına bu Gizlilik Bildirimini yasal olarak kabul e�ğinizi
onaylarsınız.

BU GİZLİLİK BİLDİRİMİ VE ONAYINI KABUL EDEREK VEYA ONAYLAYARAK BU UYGULAMAYI VE SERVİSLERİ KULLANDIĞINIZDA
AÇIKÇA BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNE TABİ OLDUĞUNUZU, SAĞLIĞA İLİŞKİN BİLGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE KİŞİSEL BİLGİLERİN
BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNDE AÇIKLANDIĞI ŞEKİLDE İŞLEM GÖRMESİNİ VE AKTARIMINI AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ.
 
YERLEŞİK OLDUĞUNUZ ÜLKENİN YASALARI GEREĞİNCE, "KABUL ET" VEYA "ONAYLA" SEÇENEKLERİNİ TIKLAMANIZ, SAĞLIĞA
İLİŞKİN BİLGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN İŞLEM GÖRMESİNE VE KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN ABBOTT'IN
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEKİ SUNUCULARINA AKTARILMASINA AÇIKÇA ONAY VERMENİZ ANLAMINA GELİR.
 
ONAYINIZ ÖZGÜR İRADENİZLE GERÇEKLEŞMİŞTİR VE ABBOTT'A KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ SUNMAK İÇİN HERHANGİ YASAL BİR
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ OLMADIĞINI TASDİK ETMİŞ OLURSUNUZ.
 
+Hakkımızda

Abbo�, Uygulamanın, Confirm Rx™ Takılabilir Kardiyak Monitörün ("ICM") ve Jot Dx™ ICM'nin üre�cisidir.

Pacese�er, Inc. (bir St. Jude Medical, LLC bağlı şirke�dir ve Abbo� Laboratories’in tümüyle sahip olduğu bir yan kuruluşudur),
15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Amerika Birleşik Devletleri adresinde yerleşik�r ve Merlin.net'in
sağlayıcısıdır.

Sağlık uzmanınız size �bbi bakım sağlamak amacıyla kullandığı kişisel verilerinizin denetleyicisidir. Sağlık uzmanınız bunların
işlenmesinden ve Servisler yoluyla aktarılan bilgilerin yürürlükteki veri koruma veya gizlilik yasalarına uyumlu olmasını
sağlamaktan sorumludur. ‘Denetleyici’ adına yapılan referans Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Birleşik Krallık ve İsviçre
ülkelerindeki veri koruma yasalarındaki tanımına dayanır ve uygun durumlarda sizin yerleşik olduğunuz diğer ülkelerin veri
koruma ve gizlilik yasalarında bulunan benzer terimlere eşdeğer anlam taşır.

Abbo�, aşağıdakileri yapmak için kişisel bilgileri kullandığımızda kişisel bilgilerin denetleyicisidir: (1) Size Servisleri sağlamak;
(2) �bbi cihaz güvenliği, kalitesi ve iyileş�rmesiyle ilgili olanlar dahil olmak üzere yasal yükümlülüklere uymak; ve (3)
Servislerle ilgili araş�rma yapmak. Daha fazla bilgi için bkz. +Abbo�’ın Kişisel Bilgilerinizi Kendi Kullanımı.



+Servisler Hakkında

Merlin.net ICM'nizden Servisler yoluyla aktarılan bilgileri saklayan bulut tabanlı bir uzaktan tedavi sistemidir.

Servisler ICM'nizden toplanan ve Uygulama üzerinden Abbo�'ın özel ve güvenli bir veritabanına yüklenen bilgilerin hızlı ve
otoma�k olarak aktarımına imkan sağlar. Merlin.net aracılığıyla, sağlık uzmanınız kalbinizin ne zaman farklı şekilde atmaya
başladığını görebilir.  Uygulama, kalp verilerinizi sağlık uzmanınız tara�ndan belirlenen ayarlara göre kliniğinize gönderir.
 Servisler, sağlık uzmanınızın kalbinizin ritmini izleyebilmesine ve kliniğe şahsen gitmenize gerek kalmadan tedavinizde
değişiklik yapabilmesine yardımcı olur.

Kalp verilerinizin sağlık uzmanınız tara�ndan uzaktan izlenebilmesi için mobil cihazınızı WiFi'ye veya hücresel/mobil veriye
bağlı tutmalı ve Uygulamayı kullanmalısınız.  Servisleri kullanabilmeniz için önce sağlık uzmanınızın sizi Merlin.net'e
kaydetmesi gerekir.  Uygulamaya doğum tarihinizi ve ICM'nizin seri numarasını girdikten sonra, size bir ak�vasyon kodu
gönderilmesini seçerek kodu alabilirsiniz.  Bu ak�vasyon kodunu Uygulamaya girdikten sonra, ICM'nizi Uygulama ile

eşleş�rmek için Bluetooth®
[1]

 kablosuz teknolojisinin "AÇIK" durumda olduğundan emin olmalısınız.  Durum güncellemelerini
ve ha�rlatmaları almak için lü�en "Bildirimleri" "AÇIK" tutun. Kurulum tamamlandığında Uygulama size bildirim verir.

Uygulama düzenli aralıklarla ICM'nize bağlanır ve ICM'nin nasıl çalış�ğıyla ilgili bilgileri ile�r.  Uygulama ayrıca kalbinizin ritmi
ile ilgili bilgileri sağlık uzmanınıza aktarır, böylece sağlık uzmanı uyarıları/güncellemeleri alır ve kalbinizin ritmini izlemek için
Merlin.net'te oturum açabilir.  

+Kişisel Bilgilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

Uygulamayı kullanırken kişisel bilgilerinizle ilgili aşağıdaki kategoriler işlem görecek�r:

ICM'nizin seri numarası ve doğrum tarihiniz;

size bir ak�vasyon kodu gönderebilmemiz için e-posta adresiniz ve/veya telefon numaranız;

ICM'nizden Merlin.net'e gönderilen gün, ay ve saat bilgileri;

ICM'nizin adı ve model numarası ile ilgili bilgiler;

ICM'nizin Uygulama ile nasıl etkileşim kurduğunu ve Uygulamanın son rapordan beri Abbo� sunucuları ile nasıl
etkileşime girdiğini gösteren periyodik raporlar;

hata raporları dahil olmak üzere Uygulamanın performansı ile ilgili bilgiler ve

son bakım raporundan beri Uygulama etkinliğini kaydeden periyodik günlük raporları.

Uygulama, ICM'nizle bağlan� kurar ve verileri Merlin.net'e ile�r. Merlin.net ile ilgili Servisler, sağlık uzmanınızın sizin için bir
Merlin.net hasta profili oluştururken girdiği sağlıkla ilgili veriler dahil olmak üzere ek kişisel bilgileri kullanır. Bu kişisel bilgiler,
telefon numaranızı veya e-postanızı, ICM modelinizi ve seri numaranızı ve cinsiyet, ırk, tercih e�ğiniz dil, klinik yorumları,
ICM'nizin işleyişi, tedavi tarihleri ve aktarımlar gibi diğer isteğe bağlı alanları, durumunuzla ilgili bilgileri, kliniğin verdiği hasta
numarasını veya hastayı tanımlayan başka bilgileri içerebilir. Sağlık uzmanınız sizin için acil durumda ile�şime geçilecek kişinin
bilgilerini de girebilir. Abbo�'ın Servisleri desteklemek ve sürdürmek için bu kişisel bilgilere erişmesi gerekebilir.
 
+Sağlık Uzmanınızın Bilgilerinizi Kullanımı

Sağlık uzmanınız �bbi tedavinizin bir parçası olarak kişisel bilgilerinizi toplayacak ve bilgilerinizi Merlin.net ortamına girecek�r.
Sağlık uzmanınız Servisleri kullanarak ICM'nizi ve kalp ritminizi izler.
 
Sağlık uzmanınız veya kliniğiniz kişisel bilgileriniz üzerinde aşağıdaki sebeplerle işlem yapar:

Tıbbi bakım sağlamak, ICM'nizi ve kalp ritminizi izleyerek sürekli �bbi tedavide bulunmak ve bu sayede �bbi
bakımınızın gerçekleş�rilmesini kolaylaş�rmak;

Servisler için teknik destek vermek amacıyla Abbo�’ın kişisel bilgilerinize erişmesine izin vermek, (hataların
düzel�lmesi, sürüm yükseltme veya sorun giderme ya da verilerin yorumlanması gibi hususlarda yardım gibi teknik ve
klinik destek sağlamak dahil); ve

Yürürlükteki yasaların gerek�rdiği diğer amaçları yerine ge�rmek.

+Sağlık Uzmanınıza Servis Sağlarken Abbo�’ın Kişisel Bilgilere Erişimi



Kişisel bilgilerinizi sağlık uzmanınız veya kliniğiniz adına işleriz.  Bu tür bir işlem, sağlık uzmanınızın veya kliniğinizin talima�na
bağlıdır ve aşağıdaki amaçlarla ilgilidir:

Sağlık uzmanınıza ICM'nizi, kalbinizin ritmini ve semptomlarınızı izlemesi için Servisleri sağlamak;

Sağlık uzmanınıza hataların düzel�lmesi, güncelleme veya sorun giderme gibi hususlarda yardım gibi hususlarda teknik
ve klinik destek sağlamak; veya

Sağlık uzmanınızın yetkilendirmesiyle sağlık bilgilerinize erişim sağlamak ve böylece kendisine ICM'nizden aktarılan
verilerin yorumlanmasında yardımcı olmak.

Bulunduğunuz yere bağlı olarak, sağlık uzmanınıza veya kliniğinize aşağıdaki konumlardan destek hizmetleri sağlayabiliriz:
İsveç; Avrupa'daki diğer konumlar (özellikle yerleşik olduğunuz ülkede faaliyetlerimiz varsa) veya Amerika Birleşik Devletleri ve
Malezya'da bulunan diğer destek merkezlerimiz. Sağlık uzmanınıza veya kliniğinize teknik veya klinik destek sağlamak için
üçüncü taraflar da kullanabiliriz.  Sağlık uzmanınıza veya kliniğinize destek Servislerinin sağlanmasına yardımcı olması için
herhangi bir üçüncü taraf kullandığımızda, kişisel bilgilerinizin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için yeterli
önlemleri alırız.
 
"İşleyen" ifadesiyle yapılan a�f Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Birleşik Krallık ve İsviçre ülkelerindeki veri koruma yasalarındaki
tanımına dayanır ve uygun durumlarda sizin yerleşik olduğunuz diğer ülkelerin veri koruma ve gizlilik yasalarında bulunan
benzer terimlere eşdeğer anlam taşır.
 
+Abbo�’ın Kişisel Bilgilerinizi Kullanımı
 
Abbo� bir denetleyici olarak sağlığa ilişkin kişisel bilgileriniz dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlar için
işlemden geçirir:

Size Uygulama Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine uygun şekilde Servisleri sunmak;

Servislerle ilgili olarak Abbo� ile doğrudan bağlan�ya geç�ğinizde bağlan�nızın bir kaydını tutmak;

ICM'nizle ilgili müşteri desteği de dahil olmak üzere sağlık uzmanınıza Servisleri sunmak;

Tıbbi cihazların kullanımı ve sınıflandırmasına ilişkin yürürlükteki yasalar gerek�rdiğinde, buna �bbi cihaz pazarlaması
sonrası göze�m, kalite yöne�mi, ürün geliş�rme ve iyileş�rme, güvenlik, performans ve ih�yat dahildir;

Gerek�ğinde yasal taleplerin gerçekleş�rilmesi, uygulanması veya savunulması; ve

Yürürlükteki yasaların gerek�rdiği diğer amaçları yerine ge�rmek.

Sağlık uzmanınız sizin için Merlin.net üzerinde bir hasta profili oluşturduğunda ve yürürlükteki yasa gerek�rdiğinde, Abbo�’ın
araş�rmayı gerçekleş�rmesi için kişisel bilgilerinizi kimliksizleş�rmesine, takma ad vermesine, birleş�rmesine ve/veya
anonimleş�rmesine açıkça izin verdiniz. Daha fazla bilgi için +Araş�rma bölümüne bakın.
 
‘Denetleyici’ adına yapılan referans Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Birleşik Krallık ve İsviçre ülkelerindeki veri koruma
yasalarındaki tanımına dayanır ve uygun durumlarda sizin yerleşik olduğunuz diğer ülkelerin veri koruma ve gizlilik yasalarında
bulunan benzer terimlere eşdeğer anlam taşır.

+Veri Depolama

Uygulama ve ICM tara�ndan ile�len verileri, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Merlin.net sunucularında
saklanmadan önce alırız.  Kişisel bilgileriniz yerleşik olduğunuz ülkeden başka bir yerde bulunduğunda, yerleşik olduğunuz
ülkenin yasalarına eşdeğer olmayan bir ev sahibi ülkenin yasalarına tabi olabilir. Kişisel bilgilerinizi korumak için uygun güvenlik
önlemleri ve dene�mler uyguluyoruz. Amerika Birleşik Devletlerinde hastaların sağlık bilgileriyle ilgili yasalar bulunmasına
rağmen, bu yasalar sizin yerleşik olduğunuz ülkenin gizlilik ve veri koruma yasalarına eşdeğer olmayabilir.

Ayrıca bkz. +Kişisel Bilgilerin Güvenliği ve +Kişisel Bilgilerin Sınır Ötesi Aktarımı.

+Tıbbi Cihazlar ve diğer Yasal Gereklilikler

Abbo� yasal olarak gerek�ğinde kişisel bilgileri kullanabilir ve mümkün olduğunda bir �bbi cihaz üre�cisi olarak yasal
yükümlülüklerini yerine ge�rmek için bilgileri kimliksizleş�recek, takma ad verecek, birleş�recek ve/veya anonimleş�recek�r.
Bu bilgiler Abbo� tara�ndan güvenle tutulur ve sizin isminiz ya da e-posta adresiniz bu bilgiyi dahil etmek gibi yasal bir



yükümlülüğümüz olması dışında, sizin kimliğinizin belirlenmesi için kullanılmayacak�r. Kişisel bilgilerin bu tür kullanımlarının
yasal gerekliliklere tabi olması halinde onay almamız gerekmez.
 
Abbo� şirke�nin bu bilgileri kullanacağı yasal gereklilikler şunlardır:

Bir ICM'nin güvenliğinin sürekliliğini ve gelecekteki gelişmeleri güvence al�na almak;

Tıbbi cihazların ve sistemlerin kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini izlemek ve iyileş�rmek;

Güncellemeleri doğrulamak ve Merlin.net ve/veya ilgili mobil uygulamaları güvende ve emniye�e tutmak;

Kamu sağlığı alanında kamu yararına sistemik sorunları tespit etmek için geniş çaplı analizler gerçekleş�rmek.

Yeni ve mevcut özellikler ve işlevsellik dahil olmak üzere �bbi cihazları araş�rmak, geliş�rmek ve test etmek için ve
Merlin.net ve/veya bağlan�lı mobil uygulamaları ürün geliş�rme için test etmek ve geliş�rmek; ve

Yasada aksi belir�lmedikçe, herhangi bir yetkili makama, kanun uygulayıcı kuruma, hükümet yetkililerine yanıt vermek,
ulusal güvenlik veya epidemik, adli kovuşturma, mahkeme kararı, hükümet talebi veya yargı kararıyla uygulanan yasal
bir süreci gerçekleş�rmek, müşterilerimizin, halkın, Abbo� veya başkalarının güvenliğini, haklarını veya mülkiye�ni
korumak, ve Abbo�’ın yasal haklarını uygulamak, aramak ve savunmak veya gerekli olduğuna inandığımız durumlarda
kanun dışı faaliyetlerle, dolandırıcılık şüphesiyle, herhangi bir kişinin güvenliğine karşı potansiyel tehdit içeren
durumlarda, bu Gizlilik Bildiriminin ihlalinde veya dahil olduğumuz davalarda kanıt olarak sunmak üzere soruşturma
yapmak, önlemek veya dava açmak.

 
Biz "kimliksizleş�rmek" ve "takma ad vermek" terimlerini birbirinin yerine geçecek şekilde kullanırız. ABD’nin sağlık sigortası
taşınabilirlik ve sorumluluk yasası (HIPAA), kimliksizleş�rilmiş bilgiyi "bilginin bir kişinin tanımlanması için kullanılabileceğine
inanacak makul bir zemin olmaması" şeklinde tanımlar. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (2016/679) (GDPR) "takma ad
verilmesini" "kişisel verilerin ilave bilgi kullanılmaksızın belirli bir veri nesnesine ar�k a�edilemeyecek şekilde işlenmesi"
şeklinde tanımlar. Anonimleş�rilmiş veriler bir şahıs ile ilgili değildir ve buna dayanılarak bir kişinin kimliği tespit edilemez ve
bu tür veriler genellikle veri koruma ve gizlilik yasaları dışında kalır.
 
GDPR hakkında daha fazla bilgi için lü�en aşağıdaki +Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık, Cayman Adaları, İsviçre ve
Tayland bölümüne bakın.

+Araş�rma
Yürürlükteki yasa gerek�rdiğinde, sağlık uzmanınız bizim size ait kişisel bilgileri sınırlı amaçlar için araş�rma yapmak hedefiyle
kimliksizleş�rmemize, takma ad vermemize, birleş�rmemize ve/veya anonimleş�rmemize izin veren açık onayınızı almış
olacak�r. 

Araş�rma amacıyla kullanılan bir veri se�nde sizin isminiz, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz gibi veriler
bulunmayacak�r. Kimliksizleş�rilmiş veya takma ad verilmiş verilerin sizi bireysel olarak tanımlamak amacıyla kullanılabileceği
hiçbir uygun zemin olmamasını garan� etmek için gerekli adımları a�yoruz. Araş�rma sırasında kullanılan veriler içinde ICM
modeli ve seri numarası, implant tarihi ile sonraki vizite tarihleri arasındaki zaman aralıkları, implant tarihi ve ikamet adresi ile
yaş gibi demografik bilgiler yer alabilir.

Kimliksizleş�rilmiş veya takma ad verilmiş verileri veya birleş�rilmiş, ista�s�ki ve/veya anonimleş�rilmiş verileri aşağıdaki
hedefler için kullanarak araş�rma yapıyoruz:

Kardiyak ve �bbi cihazlarımızın ve sistemlerimizin kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini iyileş�rmek ve kamu sağlığının
yararına yönelik kalple bağlan�lı hastalıklar için yenilikçi ve etkin tedaviler geliş�rilmesine imkan sağlamak.

İsta�s�ksel amaçlarla ve analiz edilmesi için araş�rma yapmak, üçüncü taraf araş�rmacılara, sağlık bakım kuruluşlarına
veya profesyonellerine ya da kamu sağlığı otoritelerine bilgiyi ifşa etmek;

Servislerin etkinliğini ve nasıl temin edilip kullanıldıklarını değerlendirmek;

Söz konusu servislerin emniye�nin ve güvenliğinin izlenmesi ve iyileş�rilmesi dahil, servislerin işlevselliğini ve
güncelliğini doğrulamak;

Tıbbi cihazların yeni ve mevcut özellikleri ile işlevselliğini araş�rmak, geliş�rmek ve test etmek, ürün geliş�rme, veri
analizi, ista�s�k ve inceleme amaçlarıyla Servislerimizi ve �bbi cihazlarımızı test etmek, iyileş�rmek ve

kamu sağlığı alanında kamu yararı için, Servislerin ve �bbi cihazların �bbi geri ödeme veya bunun dışında sosyal
güvenlik, sigorta ya da kamu kaynakları için elverişli olması amacıyla.



Klinik bir çalışmaya ka�lmanız istenirse ve yürürlükteki yasalar gerek�rdiğinde, herhangi bir çalışma öncesinde araş�rma
merkezine ayrı bir bilgilendirilmiş onay vermeniz istenecek ve ka�lımınız tamamen gönüllülük esasında olacak�r.  Bu
bölümdeki araş�rma bir klinik araş�rmaya ka�lım ile ilgili değildir.

GDPR hakkında daha fazla bilgi için lü�en aşağıdaki +Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık, Cayman Adaları, İsviçre ve
Tayland bölümüne bakın.

+Kişisel Bilgilerin Korunması

ICM'nizden toplanan bilgiler yasaların gerek�rdiği süre haricinde, en kısa süre önce yap�ğınız aktarımdan i�baren (bu ICM'nizi
ve/veya Uygulamayı en son kullandığınız tarih�r) en fazla yedi (7) yıl süresince saklanacak�r.

+Merlin.net'ten Bilgilerinizin Silinmesi bölümünde, sağlık uzmanınızın veya kliniğinizin Merlin.net Hasta Bakım Ağından
bilgilerinizi silmesini nasıl ayarlayabileceğiniz açıklanmaktadır.

+Bizim Tara�mızdan Kişisel Bilgilerin İfşası

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

Üçüncü taraf tedarikçilerle kişisel bilgileri yalnız Servislere bilgi sağlanması, sürdürülmesi, barındırılması ve
desteklenmesi için paylaşırız. Örneğin, Servislerin sağlanmasına yardımcı olmaları için üçüncü taraf tedarikçilere kişisel
bilgilerinizi verdiğimiz durumlarda, bu kişilerin kişisel bilgilerinizi gizli ve güvenle saklamaları, kişisel bilgilerinizi gerekli
olan en az seviyede kullanmaları gerekir.

Abbo�, mümkün olduğunda, Servisleri destekleyebilmemiz ve iyileş�rebilmemiz için sistem hatalarını bildirmek üzere
üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanır ve bu tür durumlarda, bu tür üçüncü şahıslara gönderilen bilgiler kişisel
bilgilerinizin kullanımını içermez.

Uygulamaların Bluetooth®1 cihazlarıyla bağlan� kurabilmesi Android konum servislerine izin verilmesini gerek�rir.
Google’ın konum servisleri bir kullanıcının kesin konum verisini toplayan özelliklere sahip�r, bunların arasında GPS
sinyalleri, cihaz sensörleri, Wi-Fi erişim noktaları ve baz istasyonu kimlik bilgileri vardır. Bir kullanıcı konumuna erişim
izni verdiğinde Google bu bilgiyi toplayacak�r.  Bu verilerle ilgili Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi
için lü�en Android’in destek web sitesine bakın. Sizin Google’ın konum servislerinden elde edilmiş kişisel bilgilerinizi
kullanmayacağız.

Alıcının size Servisleri sunmaya devam edebilmesi için sa�ş, şirket birleşmesi ya da bir ürün ha�nın veya bölümünün
transferi ile bağlan�lı olması dışında, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız veya ruhsatlandırmayacağız.
Şüpheye yer bırakmamak için, kişisel bilgilerinizi �cari amaçlarla üçüncü taraflara hiçbir zaman satmayacağız.

Servislerin etkinliğini göstermek veya �bbi ödemeler için gerek�ğinde kimliksizleş�rilmiş, takma ad verilmiş,
birleş�rilmiş ve/veya anonimleş�rilmiş bilgileri bağlı ortaklıklarımız, sağlık uzmanınız veya kliniğiniz, üçüncü taraf
araş�rmacılar ve ulusal sağlık otoriteleri ya da sigortacılar ile paylaşabiliriz. Bu bilgi sizin bireysel olarak tanımlanmanız
için kullanılmayacak�r.

Kişisel bilgilerinizi hükümet otoritelerinden gelen yetkili bilgi taleplerine yanıt vermek, milli güvenlik durumlarına
çözüm bulmak veya yasanın gerek�rdiği başka hallerde ifşa etme hakkımızı saklı tutarız. Dahası, yasaların izin verdiği
veya gerek�rdiği hallerde, sizden topladığımız bilgileri yasa dışı faaliyetlerin, şüpheli dolandırıcılığın, bir kişinin
güvenliğine karşı potansiyel tehdit içeren durumların, bu Gizlilik Bildiriminin ihlali veya dahil olduğumuz bir hukuk
davasında delil olarak soruşturulması, önlenmesi veya dava açılması için gerekli olduğuna inandığımız durumlarda ifşa
edebiliriz. Kişisel bilgileriniz yabancı ülkelerin yasalarına tabi olabilir, yabancı ülkelerin hükümetleri, mahkemeleri,
kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumları bu bilgilere erişebilir.

+Kişisel Bilgilerin Güvenliği

Abbo� kişisel bilgilerinizi kaza sonucu veya yasa dışı imha edilmesi veya istenmeden ya da kazayla kaybedilmesi, değiş�rilmesi,
ifşa edilmesi veya erişilmesi durumlarına karşı korumak için uygun güvenlik kontrollerini uygulamaktadır.

ICM'nizden alınan bilgiler güvenli ve gizli kaldığından emin olunması için aktarımdan önce şifrelenir. Servisler hasta profilinizin
güvenliğini yükseltmek ve kişisel bilgilerinize yetkisiz erişime veya bilgilerinizin ifşasına engel olmak için çeşitli güvenlik
önlemleri içerir. Yalnızca sağlık uzmanınız veya kliniğiniz tara�ndan yetkilendirilmiş kişiler (yetkili personeli dahil olmak üzere)
hasta profilinize erişebilir ve bu ancak benzersiz kimlikler ile şifreler ile yapılabilir. Abbo� ancak şirke� içindeki yetkili kişilerin
takma ad verilmiş, birleş�rilmiş ve kimliksizleş�rilmiş verilere erişebilmesini garan� edecek çeşitli güvenlik ve erişim
kontrolleri uygulamaktadır.



Tıbbi cihazlar ile iOS veya Android cihazlar arasında farklı kişisel bilgi setlerinin aktarımı için Bluetooth®1 4.0 kablosuz
teknolojisini veya üst sürümünü kullanırız. ICM'den alınan ölçümlerle ilgili tüm bilgiler Bluetooth teknolojisi kullanılarak
aktarılır.

Servislerin ru�n bakım süreleri sırasında erişilebilir olmadığından lü�en haberdar olunuz.

+Kişisel Bilgilerin Sınır Ötesi Aktarımı

Servisler aracılığıyla toplanan veriler Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılır ve burada depolanır. ABD’nin veri koruma yasaları,
Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, İsviçre veya ikamet e�ğiniz ülkedeki eşdeğer yasalarda bulunan kişisel bilgi koruma seviyesini
sağlamayabilir.  Kişisel bilgileriniz AB ve İsviçre onaylı Standart Sözleşme Şartları'na uygun şekilde aktarılır.  Ayrıca kişisel
bilgilerinizin Abbo�’ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sunucularına aktarılmasına da açıkça izin verirsiniz.

Bizimle doğrudan bağlan�ya geç�ğinizde ve teknik destek talep e�ğinizde, ABD, Avrupa Birliği veya Malezya'da bulunan
uzaktan bakım ekiplerimiz kişisel bilgilerinize (sağlığa ilişkin veriler dahil) erişebilir (Malezya’ya aktarımlar Avrupa Birliği,
Birleşik Krallık veya İsviçre’de yaşayanlar için geçerli değildir).  Abbo� şirket içi bilgi aktarımları, uygun koruyucu önlemler
sağlayan bir bilgi aktarım sözleşmesine göre yöne�lir.
 
BU UYGULAMAYI KULLANARAK VE BU GİZLİLİK BİLDİRİMİ VE ONAYINI KABUL ETMENİZLE KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN BU
ŞEKİLDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NE, İSVEÇ’E VE/VEYA MALEZYA’YA AKTARIMI (MALEZYA’YA YAPILAN AKTARIMLAR
AVRUPA BİRLİĞİ, BİRLEŞİK KRALLIK VEYA İSVİÇRE’DE YAŞAYANLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR) VE SİZİN VEYA DOKTORUNUZUN
HERHANGİ BİR DESTEK TALEBİNE YANIT VERMEK İÇİN İSTİSNAİ DURUMLARDA GEREKEBİLECEK SAĞLIĞA İLİŞKİN BİLGİLER
DAHİL OLMAK ÜZERE KİŞİSEL BİLGİLERİNİZE ERİŞİM YAPILDIĞI HAKKINDA SİZİ BİLGİLENDİRMİŞ OLUYORUZ. YERLEŞİK
OLDUĞUNUZ ÜLKEDEKİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İÇİN VERİ KORUMASI VE GİZLİLİK YASALARINA KIYASLA BU ÜLKELER EŞDEĞER
SEVİYEDE BİR KORUMA SAĞLAMAYABİLİR.
 
+Abbo� Pazarlamaya İlişkin ve Diğer Materyalleri Nasıl Gönderir

Diğer ürünlerimiz ve servislerimizle ilgili bizden bu tür ile�şimler almak için bir tercihte bulunmadığınız sürece size bilerek
reklam veya pazarlama ile ilgili bilgiler göndermeyeceğiz.  
 
Abbo� veya bağlı şirketleri veya lisans verenleri çocuklara bilerek reklam veya pazarlamayla bağlan�lı bilgiler
göndermeyecek�r.
 
Kişisel bilgilerinizi doğrudan pazarlama için üçüncü taraflara satmayız.
 
Size gerekli Uygulama ve servis güncellemeleri veya ürün güvenliğiyle ilgili sorunlar hakkında pazarlamaya ilişkin olmayan
bilgiler gönderebileceğimizden lü�en haberdar olun.
 
+Abbo� Çocukların Gizliliğini Nasıl Korur

Çocuklar bir sağlık uzmanı veya klinik yoluyla Merlin.net üzerine kayıt olabilirler. Herhangi bir zamanda bir ebeveyn/vasi sağlık
uzmanıyla veya klinikle bağlan�ya geçerek ve hesabın silinmesini talep ederek çocuğun sağlıkla ilgili bilgileri dahil olmak üzere
kişisel bilgilerinin toplanmasını durdurabilir. Bu eylemle çocukla ilgili Merlin.net hesabı silinecek�r, fakat birleş�rilmiş ve
kimliksizleş�rilmiş bilgileri saklayacağız ve ayrıca yasalar gerek�rdiği için bazı kişisel bilgileri muhafaza etmemiz de gerekebilir.

+Haklarınız ve Bireysel Kullanıcılar Nasıl Kişisel Bilgilere Erişebilir ve Düzeltebilir

Veri koruma veya gizlilik haklarınızı kullanmak için ilk olarak sağlık uzmanınız veya kliniğiniz ile görüşmelisiniz. ICM'nizden
yüklenen herhangi bir okumayı düzeltmemiz veya değiş�rmemiz mümkün değildir.

Yerleşik olduğunuz konuma bağlı olarak şu haklarınız olabilir: (a) sizin hakkınızda tu�uğumuz kişisel bilgilere erişebilirsiniz; (b)
sizin hakkınızda tu�uğumuz yanlış bir kişisel bilgiyi düzeltmemizi talep edebilirsiniz; (c) sizin hakkınızda tu�uğumuz herhangi
bir kişisel bilgiyi silebilirsiniz; (d) sizin hakkınızda tu�uğumuz kişisel bilginin işlem görmesini sınırlandırabilirsiniz; (e) sizin
hakkınızda tu�uğumuz kişisel bilginin işlem görmesine i�raz edebilirsiniz ve/veya (f) bize sunduğunuz herhangi bir kişisel
bilgiyi onayınıza uygun olarak biçimsel ve yaygın kullanılan bilgisayarca okunur bir forma�a alabilirsiniz veya böyle kişisel
bilgilerin başka bir şirkete aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Lü�en Abbo�'ın başka şirketlerin sistemlerine teknik olarak uyumlu
sistemleri benimsemesinin veya sürdürmesinin yasalarca gerekli olmadığını unutmayın. Abbo�'ın kişisel bilgilerinizi bir başka
şirkete doğrudan aktarması mümkün değildir.



Çocuklar da kendileri hakkında tutulan kişisel bilgilere erişim hakkına sahip olabilirler. Bir çocuğun kişisel bilgilerine erişim için
bir çocuğun ebeveyni/vasisinden bir talep aldığımızda, doğrudan çocuğun ebeveyni/vasisine yanıt verebiliriz veya çocuğun
doktoru ya da kliniği ile bağlan�ya geçmelerini tavsiye edebiliriz. Çocuğun ister kendisi, ister ebeveyni veya vasisi olsun, her
zaman çocuğun bilgilerine erişim isteyen kişinin kimliğini doğrulamayı amaçlarız.

Bu hakların uygulanması talebi için lü�en ilk olarak size �bbi bakım sağlamak amacıyla kişisel bilgilerinizin denetleyicisi olan
sağlık uzmanınızla veya kliniğinizle bağlan�ya geçin. +Bize Ulaşın başlıklı bölümde belir�len yöntemlerden herhangi birini
kullanarak kişisel bilgilerinizin denetleyicisi olduğumuz yerlerde bizimle bağlan�ya geçebilirsiniz.

+ Bilgilerinizi Merlin.net'ten Silme

Bir ICM implan� kullanıyorsanız, sağlık uzmanınızın sizi izlemesinin tek yolu Merlin.net'i kullanmak�r. Bu nedenle Merlin.net'e
kaydolmamayı seçmeniz sağlık uzmanınızın durumunuzu izleme olanağı ve sizi tedavi etme yolları olumsuz etkilenebilir.
 
Bilgilerinizin Merlin.net'ten silinmesini is�yorsanız bunu sağlık uzmanınıza veya kliniğinize başvurarak yapabilirsiniz.
Bilgilerinizin Merlin.net'ten silinmesini is�yorsanız ve hâlâ ICM kullanıyorsanız, sağlık uzmanınız kalbinizin ritmini uzaktan
izleyemez. Sağlık uzmanınız veya kliniğiniz Merlin.net'teki bilgilerinizi silerse, toplu ve kimliksiz bilgileri saklamaya devam
edeceğimizi ve yasaların gerek�rdiği şekilde bazı kişisel bilgileri saklamamız gerekebileceğini lü�en unutmayın.

+Bize Ulaşın

Tıbbi tedaviniz için kişisel bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili sorularınız, endişeleriniz veya şikayetleriniz varsa ya da veri koruma
haklarınızı kullanmak is�yorsanız lü�en doğrudan sağlık uzmanınızla veya kliniğinizle ile�şime geçin. 
 
Gizlilik uygulamalarımız hakkında sorularınız, yorumlarınız ya da şikayetleriniz varsa lü�en web sitelerimizden birindeki
“Contact Us (Bize Ulaşın)” bağlan�sını �klayın veya cnprivacy@abbo�.com. adresine e-posta gönderin Alterna�f olarak bize şu
adresten yazabilirsiniz:
 
A�n:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, ABD
 
Avrupa Ekonomi Alanı (EEA), Birleşik Krallık ve İsviçre kullanıcıları için ayrıca sizinle ilgili aşağıdaki bölgesel kısmın al�ndaki ek
bağlan� detaylarına bakın.
 
Brezilya'daki Kullanıcılar için: Gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınız, yorumlarınız veya şikayetleriniz varsa ya da +Haklarınız
ve Bireysel Kullanıcılar Nasıl Kişisel Bilgilere Erişebilir ve Düzeltebilir bölümünde belir�len haklarınızdan herhangi birini
kullanmak isterseniz lü�en web sitelerimizdeki “Contact Us (Bize Ulaşın)" bağlan�sını �klayarak veya yerel Veri Koruma
Görevlimiz Juliana Ruggiero'ya privacybrasil@abbo�.com adresinden e-posta göndererek bizimle ile�şime geçin. Alterna�f
olarak bize şu adresten yazabilirsiniz:
 
A�n: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Bizimle yap�ğınız tüm ile�şimlere lü�en bu Uygulamaya kayıt olmak için kullandığınız e-posta adresini ve talebinizin detaylı
açıklamasını dahil edin.
 
+Gizlilik Bildiriminde Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimi düzenli olarak gözden geçirilir. Gizlilik uygulamalarımızda somut değişiklikler yap�ğımızda, bu Gizlilik
Bildiriminin güncellenmiş sürümü bu değişiklikleri yansıtacak�r. Uygulamayı bir sonraki sefer kullandığınızda bu Gizlilik
Bildirimiyle ilgili güncellemeleri e-posta veya Uygulama yoluyla alacaksınız.

Geçerli yasalar kapsamında haklarınızı ihlal etmeksizin, önceden bildirimde bulunmaksızın teknolojik ilerlemeleri, yasal ve
düzenleyici değişiklikler ile iş uygulamalarını bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan gizlilik uygulamalarını değiş�rmeyecek şekilde
yansıtmak üzere bu Gizlilik Bildirimi'ni güncelleme ve değiş�rme hakkımızı saklı tutarız.

+ÜLKEYE ÖZEL HÜKÜMLER

+ABD



Abbo� bu Uygulamayı size sunarken Health Insurance Portability and Accountability Act (Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve
Sorumluluk Yasası) ve uygulanan düzenlemelerine (tümü "HIPAA" olarak adlandırılır) uygun şekilde sağlık uzmanınızla birlikte
çalışan bir iş arkadaşı olarak görev yapar. Sonuç olarak bu Uygulama ile toplanan sağlığa ilişkin bilgiler dahil kişisel bilgiler
HIPAA yöne�mi al�ndadır ve iş ortaklarımızın yükümlülükleriyle tutarlı biçimde bu Gizlilik Bildirimi ve Onay belgesinde
özetlendiği gibi kişisel bilgilerinizi kullanabilir ve ifşa edebiliriz.

+California

California Medeni Kanun Bölümü 1798.83, California Eyale� sakinlerinin, California'da yaşayan şahsın yerleşik bir iş ilişkisi
bulunan belirli iş yerlerinden bir önceki takvim yılı sırasında işletmenin doğrudan pazarlama amacıyla belirli kişisel
tanımlanabilir bilgileri ifşa e�ği tüm üçüncü tarafların listesini talep etmesine izin verir. Abbo�'ın bir müşterinin talebine
takvim yılı içerisinde yalnızca bir kez yanıt vermesi zorunludur. Böyle bir talepte bulunmak için Privacy Officer, Abbo�, One St.
Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117 adresine bir mektup göndermelisiniz.  Talebiniz içinde lü�en California'da ikamet
e�ğinizi teyit edin ve yanıt vermemiz için mevcut California adresinizi ile�n. Lü�en tüm bilgi paylaşımının California Gizlilik
Hakları gereklilikleri kapsamına girmediğini ve yalnızca kapsam dahilindeki bilgi paylaşımının yanı�mıza dahil edileceğini
biliniz.
 
Abbo�’ın California Consumer Privacy Act’a (California Tüke�ci Gizliliği Yasası) (CCPA) uygunluğu ve CCPA kapsamındaki
haklarınız hakkında sorularınız için lü�en h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html adresini ziyaret edin.
 
+Arjan�n

Yasa No. 25.326 için kontrol organı olarak hareket eden Public Informa�on Access Agency (Kamu Bilgi Erişim Kurumu) hakları
yürürlükteki kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin yasaların ihlali nedeniyle etkilenenlerin tüm suçlamaları ve şikayetleri
üzerinde yargı yetkisine sahip�r.
 
+Avustralya

Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası, Australian Privacy Principle (Avustralya Gizlilik İlkeleri) ("APPs") ya da bizim için geçerli olan
bir gizlilik yasası ihlali hakkında bir şikaye�e bulunmak is�yorsanız, veya Gizlilik Bildirimimiz ile ilgili ya da kişisel bilgilerinizi
nasıl kullandığımız hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa lü�en yukarıdaki detayları kullanarak bizimle bağlan�ya
geçin. Durumunuzu araş�rmak ve size yanıt vermek için makul adımları atarız.
Bu süreçten sonra yanı�mızdan tatmin olmaz iseniz, Bilgi Komiserliği Ofisine şikaye�e bulunabilirsiniz. Gereken şikayet
formlarını temin etmek veya Bilgi Komiserliği Ofisi ile bağlan�ya geçmek için h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-
complaints sayfasını inceleyin. Kişisel bilgilerinizi Privacy Act Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası) 1988 (Cth) tara�ndan izin
verilenler dışında size yazılı olarak bildirmedikçe denizaşırı ülkelere ifşa etme eğiliminde değiliz. Kişisel bilgilerinizi Amerika
Birleşik Devletlerine aktarabiliriz. Bu şekilde ifşa edilmesine onay verirken, bu onayla birlikte Australian Privacy Principle
(Avustralya Gizlilik İlkeleri) 8.1’in ar�k geçerli olmadığını ve bizlerin bu bilgiye ilişkin deniz aşırı ülkedeki alıcının APPs’yi ihlal
etmemesi için gereken tedbirleri almak mecburiye�nde olmadığımızı kabul etmiş olursunuz.
 
+Brezilya

Bu Gizlilik Bildiriminde yeniden izin alınmasını gerek�ren güncellemeler olması durumunda ile�şim için bize sağladığınız
bilgileri kullanarak sizi bilgilendiririz.
 
Onay: Sağlığınızla ilgili kişisel bilgileri işleyebilmemiz için Uygulamaları kullanma konusunda Abbo�'a olumlu onay
vermelisiniz. Bize privacy@abbo�.com adresinden ulaşarak onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 
Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için hukuki zemin: Abbo� bilgilerinizi Lei Geral de Proteção de Dados’da (LGPD) belir�len
aşağıdaki yasal dayanağa göre işler:

Servislerle ilgili bilgileri depolamak için bir Uygulama hesabı oluşturduğunuzda sağlıkla ilgili bilgileri işlemeye izin
verme;

Müşteri destek ha�mızla ile�şime geç�ğinizde gerekirse sorularınızı yanıtlamak veya destek isteğinize yanıt vermek
için (çalışma sorunlarını gidermek veya servis sorunlarını çözmek için gerekli olduğunda bilgilerinizi üçüncü taraf
işleyicilerimizle paylaşmak gibi) sağlıkla ilgili bilgilerin işlenmesine izin verme.

Gerekirse teşhis ve çalışma sorunlarının giderilmesi gibi destek taleplerinize yanıt verebilmemiz için teşhis/sorun
giderme verilerinizin (sağlıkla ilgili veriler dahil) bizimle mobil cihazınızdan Uygulama aracılığıyla paylaşılmasına izin
verme.

Sağlıkla ilgili bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin üçüncü taraf ortaklarımızla paylaşılmasına izin verme



Servislerle nasıl etkileşimde bulunduğunuzu ve Servisleri nasıl kullandığınızı daha iyi anlamak için verilerin kimliğini
gizlediğimizde, takma ad verdiğimizde, topladığımızda ve/veya anonim hale ge�rdiğimizde Abbo�’ın meşru �cari
çıkarları ve izni.

Haklarınız: +Haklarınız ve Bireysel Kullanıcılar Nasıl Kişisel Bilgilere Erişebilir ve Düzeltebilir başlıklı bölümde açıklanan
haklarınızdan herhangi birini kullanmak ister ve bizimle e-posta yoluyla bağlan�ya geçerseniz, e-postanızın konu bölümüne
lü�en buna uygun bir başlık verin (örneğin, e-postanın konu sa�rına "Düzeltme Talebi" veya "Erişim Talebi" ya da uygun diğer
bir hak yazılmalıdır). Tüm makul taleplere zamanında veya en azından geçerli yasal gerekliliklere uygun şekilde yanıt vermek
için elimizden geleni yaparız. Abbo�’ın kişisel bilgilerinizi işlemesinden herhangi bir şekilde memnun kalmazsanız yerel veri
koruma yetkilinize şikaye�e bulunma hakkınız vardır.
 
+Çin (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç)

Bu Gizlilik Bildirimini kabul ederek veya onaylayarak, kişisel kimlik numaranız ve sağlığa ilişkin bilgileriniz dahil olmak üzere,
kişisel bilgilerinizin toplanmasına ve kişisel bilgilerinizin buradaki tüm içerikle ilgili olarak kullanımına açıkça onay vermiş ve
konuyla ilgili bilgilenmiş sayılırsınız.  14 yaşından küçük kullanıcılar için vasileri tara�ndan onay verilmelidir. 14 yaşından küçük
bir çocuğun kişisel bilgilerinin vasisinin onayı olmadan toplandığını fark edersek, ilgili verileri olabildiğince kısa sürede silmeye
çalışacağız.  İstediğiniz zaman sağlık uzmanınızla bağlan�ya geçerek onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal etmeniz
halinde, bunun sağlık uzmanınızın cihazınızı uzaktan izleme yeteneğine etki edeceğini ve tedavinize etki edebileceğini lü�en
biliniz.  Onayınızı iptal e�ğiniz takdirde, Abbo� size ait birleş�rilmiş ve kimliksizleş�rilmiş bilgileri saklayacak ve yasalar
gerek�rdiği için bazı kişisel bilgileri muhafaza etmesi gerekebilecek�r.

 
Belirli koşullar al�nda sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin toplanması veya kullanımı için yasal olarak
onay almamız gerekmez, bu sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin aşağıdaki şekilde olması halinde
geçerlidir:

Yasalar ve düzenlemeler tara�ndan zorunlu tutulan yükümlülüklerin yerine ge�rilmesine ilişkin;

Doğrudan milli güvenlik veya milli savunma ile ilgili;

Doğrudan kamu güvenliği, kamu sağlığı veya önemli kamu yararına ilişkin;

Doğrudan bir suç soruşturması, kovuşturma veya dava ya da bir yargının uygulanması ile ilgili;

Onay almanın uygulanabilir olmayacağı, bireylerin temel haklarını ve yararlarını güvence al�na almak için gerekmesi
(hayat ve mülkiyet hakkı) ile ilgili;

Sizin, hastalarınızın veya vasilerinin (14 yaşından küçük çocuklar için) kamuya açık hale ge�rdiği kişisel veriler için;

Meşru haber kaynakları veya hüküme�n açık bilgilendirmeleri gibi meşru açık kaynaklardan elde edilmiş kişisel veriler
için;

Sizin, hastanızın veya hastanız 14 yaşından küçükse hastanızın vasisinin talep e�ği bir sözleşmenin imzalanması ve
yerine ge�rilmesi için; ya da

Ürünlerin ya da servislerin teknik sorunlarının keşfedilmesi ve çözülmesi gibi sunulan ürünlerin veya servislerin güvenli
ve is�krarlı çalış�rılmasını sağlamak için gerekli olması halinde.

Bu Gizlilik Bildirimi kapsamındaki diğer haklara ilave olarak aşağıdaki ek haklara sahipsiniz:

Sadece otoma�k işlemeye dayalı bir karara i�raz etme hakkı. Belirli şartlarda insan müdahalesi olmadan sadece
otoma�kleş�rilmiş işlemlere dayanan bir karara tabi olmama hakkına sahipsiniz.

Sorularınız varsa veya bu haklardan herhangi birini sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz ile bağlan�lı
olarak kullanmak is�yorsanız, lü�en ilk olarak sağlık uzmanınız ile bağlan�ya geçin. Bizimle bağlan�ya geçerseniz sağlık
uzmanınız ile çalışacak ve yürürlükteki yasal gereklilikler doğrultusunda gereken zamanda tüm makul taleplerinize yanıt
vermek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 3 ay içinde tekrar eden talepler için makul bir idari ücret talebinde
bulunabiliriz. Bu Gizlilik Bildiriminde herhangi somut bir değişiklik yapılırsa, değişiklikleri halka açık bir bildiri şeklinde
yayınlayabiliriz.
 
Bize yönel�len haklarınızı kullanma talepleri makul olmamaları ya da tekrarlamalı olması halinde işlem görmeyebilir.
Taleplerinizi aşağıdaki durumlarda yerine ge�remeyeceğiz:

Talebiniz bizim yürürlükteki yasalar veya düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerimiz ile ilgiliyse;



Talebiniz doğrudan milli güvenlik veya milli savunma ile ilgiliyse;

Talebiniz doğrudan kamu güvenliği, kamu sağlığı veya başlıca kamu yararına ilişkin ise,

Talebiniz doğrudan suç soruşturması, kovuşturması, idari yargı ve hukuk uygulaması ile ilgiliyse;

Yeterli deliller talebinizin kötü niyetli olduğunu veya hakkınızı kötüye kullandığınızı ispatlıyorsa;

Talebinize yanıt vermek sizin, diğer kişilerin veya kuruluşların yasal haklarına zarar verecekse; veya

Talebiniz �cari sırlarımıza değiniyorsa.

Silme işlemi yasal olarak gerekmedikçe veya sizin talebiniz olmadığı müddetçe Abbo�, bize Uygulamayı ve Abbo�’ın kardiyak
ile bağlan�lı ürünlerini kullanan hastaların tedavisi için rehberliğimizi iyileş�rme amacıyla sunduğunuz sağlığa ilişkin bilgiler
dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgiyi saklayabilir.
 
Çin’de (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) bizim tara�mızda üre�len ve toplanan kişisel bilgiler (sağlığa ilişkin olanlar dahil)
Çin’de (Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) depolanır. Abbo�’ın global bir şirket olduğu düşünülürse, kişisel bilgileriniz Çin
(Hong Kong, Makao ve Tayvan hariç) dışında bulunan kuruluşlara aktarılabilir ve kişisel bilgilerinize buralardan erişilebilir.

 
Sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin korunması için yürürlükteki yasalar ve endüstriyel uygulamalar ile
her açıdan uyumlu olan geniş kapsamlı bir güvenlik programına sahibiz. Bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan amaçlar ile ilgisi
olmayan sağlığa ilişkin bilgiler dahil herhangi bir kişisel bilginin toplanmamasını garan� edecek tüm �cari olarak uygun
tedbirleri alacağız ve sağlığa ilişkin bilgiler dahil sizin kişisel bilgilerinizi yalnız burada belir�len saklama süresi boyunca veya
yürürlükteki yasaların gerek�rdiği daha uzun bir süre boyunca saklayacağız. Güvenlik riski hakkında bilgileri güncelleyecek ve
yayınlayacağız, ayrıca yürürlükteki yasaların gerek�rdiği gibi kişisel bilgilerin güvenlik etki değerlendirmesini yapacağız.
 
Sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgileriniz ile ilgili bir güvenlik olayı yaşanması durumunda, yürürlükteki
yasaların gerek�rdiği gibi e-posta veya diğer mevcut ile�şim yöntemleri yoluyla size olay ve olası etkileri, uyguladığımız
düzeltme faaliyetleri ve riskleri hafifletecek ve olumsuz etkisini onaracak adımlarla ilgili tavsiyelerimizi içeren genel bilgiyi
zamanında vereceğiz. Böyle bir olayı ve düzeltme faaliyetlerini gerek�ği gibi düzenleyici kuruma rapor edebiliriz.
 
+Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık, Cayman Adaları, İsviçre ve Tayland

Doktorunuza veya kliniğinize hizmetlerimizi sağlarken kişisel bilgilerinizi bir işlemci olarak işleriz ve doktorunuza veya
kliniğinize teknik destek ve müşteri desteği sağlamak için sağlık verilerinize erişebiliriz. 
 
Kişisel bilgilerinizin işlenmesi için hukuki zemin: Abbo� bir denetleyici olarak sağlığa ilişkin kişisel bilgileriniz dahil olmak
üzere kişisel bilgilerinizi Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nde (GDPR) açıklanan aşağıdaki hukuki zemine dayanarak işlemden
geçirir:

Gerek�ği şekilde sağlık uzmanınıza kendisiyle yap�ğımız sözleşmeye uygun olarak �bbi teşhis sağlayarak yardımcı
olmak ve gerek�ği şekilde bu sözleşmenin gerçekleş�rilmesi için size Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesine uyumlu bir
Uygulama sunmak;

Sizin onayınızla ve sözleşmenin (Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi) gerek�ği şekilde uygulanması için Abbo� ile doğrudan
bağlan�ya geç�ğinizde sizin bağlan�larınızın bir kaydını tutmak ve

Gerek�ği şekilde sağlık uzmanınıza kendisiyle yap�ğımız sözleşmeye uygun olarak müşteri desteği ile birlikte Servisler
sunmak;

Gerek�ği şekilde sağlık uzmanınıza kendisiyle yap�ğımız sözleşmeye uygun olarak Servisler sunmak ve �bbi cihazların
pazar sonrası göze�mi, kalite yöne�mi, ürün geliş�rme dahil olmak üzere iyileş�rme, güvenlik, performans ve dikkat
dahil, kamu sağlığı alanında kamu yararına ait nedenlerle �bbi cihazların kullanımı ve sınıflandırılmasıyla ilgili AB
yasaları ya da ulusal yasalar gereğince;

Gerek�ğinde yasal taleplerin gerçekleş�rilmesi, uygulanması veya savunulması; ve

Başka şekilde gerek�ğinde yürürlükteki yasa gereğince önemli ölçüde kamu yararı için.

Sağlık uzmanınız sizin için Merlin.net üzerinde bir hasta profili oluşturduğunda Abbo�’ın araş�rmayı gerçekleş�rmesi için
kişisel bilgilerinizi kimliksizleş�rmesine, takma ad vermesine, birleş�rmesine ve/veya anonimleş�rmesine açıkça izin verdiniz.
Kimliksizleş�rilmiş veya takma ad verilmiş verileri veya birleş�rilmiş, ista�s�ki ve/veya anonimleş�rilmiş verileri aşağıdaki
hedefler için kullanarak araş�rma yapıyoruz:



Cihazlarımızın ve sistemlerimizin kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini iyileş�rmek ve kamu sağlığı alanında kamu yararına
yönelik kalple bağlan�lı hastalıklar için yenilikçi ve etkin tedaviler geliş�rilmesine imkan sağlamak;

İsta�s�ksel amaçlarla ve analiz edilmesi için araş�rma yapmak, üçüncü taraf araş�rmacılara, sağlık bakım kuruluşlarına
veya profesyonellerine ya da kamu sağlığı otoritelerine bilgiyi ifşa etmek;

Abbo�’ın meşru işle ilgili menfaatleri için Servislerin etkinliğini ve nasıl temin edilip kullanıldıklarını değerlendirmek;

Abbo�’ın meşru işle ilgili menfaatleri için Servislerin işlevselliğini ve güncelliğini doğrulamak, söz konusu servislerin
izlenmesi ve güvenliği ile sağlamlığının iyileş�rilmesi dahil;

Cihazların yeni ve mevcut özellikleri ile işlevselliğini araş�rmak, geliş�rmek ve test etmek, ürün geliş�rme, veri analizi,
ista�s�k ve inceleme amaçlarıyla Servisleri ve Cihazları test etmek ve iyileş�rmek; ve

kamu sağlığı alanında kamu yararı için, Servislerin ve Cihazların �bbi geri ödeme veya bunun dışında sosyal güvenlik,
sigorta ya da kamu kaynakları için elverişli olması amacıyla.

Daha fazla bilgi için +Araş�rma bölümüne bakın.
 
Kişisel bilgilerinizi aynı zamanda bir işlemci olarak işlemden geçiriyoruz ve bunu sağlık uzmanınız adına yapıyoruz. Sağlık
uzmanınız kişisel bilgilerinizi Avrupa Birliği ve ulusal yasalar çerçevesinde aşağıdaki hukuki zemine göre işlemden geçirir:

Tıbbi bakım sağlamak, Cihazınızı ve durumunuzu izleyerek sürekli �bbi tedavi vermek ve bu sayede sizin �bbi
bakımınızın gerçekleş�rilmesini kolaylaş�rmak;

Servisler için teknik destek vermek amacıyla Abbo�’ın kişisel bilgilerinize erişmesine izin vermek, (hataların
düzel�lmesi, sürüm yükseltme veya sorun giderme ya da verilerin yorumlanması gibi hususlarda yardım gibi teknik ve
klinik destek sağlamak dahil); ve

Avrupa Birliği yasaları veya ulusal yasalar tara�ndan başka şekilde gerek�ğinde.

AB Üye Devlet yasalarına uygun olarak “GDPR” Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (2016/679) ve Birleşik Krallık için Birleşik
Krallık Veri Koruma Yasası 2018’e işaret eder ve her biri zaman zaman değiş�rilebilir.  Yukarıdaki başlığa Avrupa Birliği dışında
bir ülke eklediğimizde, bunun nedeni söz konusu ülkelerin yasalarının GDPR ile önemli ölçüde benzer ve neredeyse eşdeğer
yasalar içermeleridir.
 
Veri aktarımları: Servisler aracılığıyla toplanan veriler Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılır ve burada depolanır. Teknik
destek talep e�ğinizde, kişisel bilgilerinize (sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere) yalnız ABD ve İsveç’te bulunan uzaktan
bakım ekiplerimiz erişecek�r.  Kişisel bilgileriniz AB Standart Sözleşme Şartları uyarınca aktarılır.  

Veri Koruma Görevlisi: Avrupa veri koruma görevlimizin ile�şim detayları ile birlikte diğer faydalı ile�şim bilgilerini www.eu-
dpo@abbo�.com adresinde bulabilirsiniz.
Haklarınız: +Haklarınız ve Bireysel Kullanıcılar Nasıl Kişisel Bilgilere Erişebilir ve Düzeltebilir başlıklı bölümde açıklanan
haklarınızdan herhangi birini kullanmak ister ve bizimle e-posta yoluyla bağlan�ya geçerseniz, e-postanızın konu bölümüne
lü�en buna uygun bir başlık verin (örneğin, e-postanın konu sa�rına "Düzeltme Talebi" veya "Erişim Talebi" ya da uygun diğer
bir hak yazılmalıdır.) Tüm makul taleplere zamanında veya en azından geçerli yasal gerekliliklere uygun şekilde yanıt vermek
için elimizden geleni yaparız. Abbo�’ın kişisel bilgilerinizi işlemesinden herhangi bir şekilde memnun kalmazsanız yerel veri
koruma yetkilinize şikaye�e bulunma hakkınız vardır.
 
+AB Temsilcileri

Pacese�er, Inc. aşağıdaki şirketleri ülke temsilcileri olarak atamış�r:
 

Ülke Temsilci Adı Temsilci Adresi

Avusturya,
Romanya

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

Belçika,
Lüksemburg

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



Ülke Temsilci Adı Temsilci Adresi

Bulgaristan,
Hırva�stan, Kıbrıs
Cumhuriye�, Çek
Cumhuriye�,
İzlanda, Letonya,
Malta, Slovakya,
Slovenya

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

Yunanistan Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company  (�cari
ad: Abbo� Medical Hellas Ltd.)
Yunanca olarak: Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Εμπορική Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης ve �cari
ad: Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Macaristan Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Kısal�lmış Ad: Abbo� Medical K�.)

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

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

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

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

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

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

Polonya Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

İsveç Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, İsveç (İş Ofisi)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (Kayıtlı Ofis)

 
+Birleşik Krallık

Avrupa Birliği Çekilme Yasası 2020 kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar Birleşik Krallık’ta Avrupa Birliği yasaları
uygulanmaya devam edecek�r. Kişisel bilgilerinizi Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığımızda bu bilgileri korumak için uygun
önlemleri alırız.  Yerel temsilcimiz: Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ,
Birleşik Krallık.
 
+Cezayir, Şili, Kolombiya, Fas, Pakistan, Panama, Paraguay, Suudi Arabistan, Trinidad ve Tobago, Tunus



Abbo�’ın kişisel bilgilerinizi genel olarak işlemden geçirmesi için onayınız gerekir. Bu Gizlilik Bildiriminin şartlarını kabul
e�ğinizde kişisel bilgilerinizin burada açıklandığı gibi işlem görmesine onay verdiğiniz kabul edilir. Merlin.net hesabınızı
silmek is�yorsanız, sağlık uzmanınızla veya kliniğinizle bağlan�ya geçerek bunu yapabilirsiniz. Hesabınızı sildiğiniz takdirde,
size ait birleş�rilmiş ve kimliksizleş�rilmiş bilgileri saklayacağımız ve yasalar gerek�rdiği için bazı kişisel bilgileri muhafaza
etmemiz gerekebileceği hususundan lü�en haberdar olun.

+Fransa

Pacese�er, Inc., aşağıdaki faaliyetler dahil kişisel sağlık verilerinin barındırılması için ASIP Santé ser�fikasyonuna sahip�r:

1. Barındırılan sağlık verilerini işlemden geçirmek için kullanılan bilgi sisteminin fiziksel altyapısının çalışmasına imkan
sağlayan fiziksel birimlerin operasyonel koşullarının temini ve bakımı;

2. Sağlık verilerini işlemden geçirmek için kullanılan bilgi sisteminin fiziksel altyapısının operasyonel koşullarının temini ve
bakımı;

3. Bilgi sisteminin barındırma uygulamaları için kullandığı pla�ormun operasyonel koşullarının temini ve bakımı;

4. Sağlık verilerini işlemden geçirmek için kullanılan bilgi sisteminin sanal altyapısının temini ve operasyonel bakımı;

5. sağlık verilerini içeren bilgi sisteminin yöne�mi/işle�mi ve

6. sağlık verilerinin kaydedilmesi.

Tıbbi tedavi amacıyla kişisel verilerinizin denetleyicisi sizin doktorunuz/kliğinizdir.  Pacese�er, Inc. (bir St. Jude Medical, LLC
iş�rakidir ve Abbo� Laboratories, Inc. Şirke�nin tümüyle sahip olduğu yan kuruluşudur), 15900 Valley View Court, Sylmar,
California 91342, Amerika Birleşik Devletleri adresinde yerleşik�r ve kişisel verilerin denetleyicisi olarak aşağıdakileri
gerçekleş�rir (1) size bu uygulamayı temin etmek; (2) �bbi cihaz güvenliği, kalite ve iyileş�rme ile ilgili yasal yükümlülüklere
uymak ve (3) sizin isminizle tanınmamanız için kişisel bilgiler kimliksizleş�rildikten, takma ad verildikten, birleş�rildikten
ve/veya anonimleş�rildikten sonra araş�rma yapmak. Ürün ve servislerimizin nasıl kullanıldığını ve etkinliğini anlamak üzere
ve gerçek dünyadaki kanıt çalışmaları için araş�rma yapıyoruz. Daha fazla bilgi için +Abbo�’ın Kişisel Bilgilerinizi Kendi
Kullanımı, +Tıbbi Cihazlar ve Diğer Yasal Gereklilikler, +Araş�rma ve +Kişisel Bilgilerin Saklanması bölümlerine bakın. Yerel
temsilcimiz: Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Fransa.
 
+Japonya

Abbo�’ın size ait "özel dikkat gerek�ren kişisel verilerinizi" (bu Gizlilik Bildiriminde sizin sağlığa ilişkin bilgileriniz olarak söz
edilir) kullanması ve sağlığa ilişkin bilgileriniz dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi Japonya dışında üçüncü taraflara aktarması
için (Japon hüküme�nin yeterlilik kararı verdiği AB’ye yapılan aktarımlar hariç) onayınız gereklidir. Bu Gizlilik Bildirimini kabul
e�ğinizde veya onayladığınızda, sağlığa ilişkin bilgileriniz dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin burada açıklandığı gibi işlem
görmesine onay verdiğiniz kabul edilir.  İstediğiniz zaman sağlık uzmanınızla bağlan�ya geçerek onayınızı iptal edebilirsiniz.
Onayınızı iptal etmeniz halinde, bunun sağlık uzmanınızın cihazınızı uzaktan izleme yeteneğine etki edeceğini ve tedavinize
etki edebileceğini lü�en biliniz.  Onayınızı iptal e�ğiniz takdirde, Abbo� size ait birleş�rilmiş ve kimliksizleş�rilmiş bilgileri
saklayacak ve yasalar gerek�rdiği için bazı kişisel bilgileri muhafaza etmesi gerekebilecek�r.

+Güney Afrika

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ile ilgili şikaye�e bulunmak için aşağıdaki adreste bulunan Bilgi Düzenleyicisine yazabilirsiniz: The
Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, Tel: 012 406 4818, Faks: 086 500 3351,
inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Güney Kore

Bu Gizlilik Bildirimini kabul e�ğinizde ve onayladığınızda burada bulunan tüm içerik hakkında bilgilendirildiğiniz ve açıkça onay
verdiğiniz kabul edilmiş sayılır. 14 yaşından küçük kullanıcılar için vasileri tara�ndan onay verilmelidir. Merlin.net hesabınızı
silmek is�yorsanız, sağlık uzmanınızla bağlan�ya geçerek bunu yapabilirsiniz. Hesabınızı sildiğiniz takdirde, size ait birleş�rilmiş
ve kimliksizleş�rilmiş bilgileri saklayacağımız ve yasalar gerek�rdiği için bazı kişisel bilgileri muhafaza etmemiz gerekebileceği
hususundan lü�en haberdar olun.

Bu Gizlilik Bildirimi sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin Uygulama ve Servislerin temin edilmesiyle
bağlan�lı olarak Pacese�er, Inc. tara�ndan toplanması, kullanımı, üçüncü taraflara temini, işlemler için dış kaynak kullanımı ve
sınır ötesi aktarımını açıklar. Sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerin işlenmesiyle ilgili aşağıdaki kategoriler



Uygulamanın ve Servislerin sağlanması için gereklidir. Bu nedenle söz konusu işlemlerin yapılmasına onay vermezseniz, bu
Uygulama ve Servisleri almanız mümkün olmayacak�r.

Aşağıdaki onay kategorilerine toplu olarak onay vermek için bu Gizlilik Bildirimini kabul edebilir veya onaylayabilirsiniz:

(Gerekli) Sağlığa ilişkin bilgiler dahil olmak üzere kişisel bilgilerin +Kişisel Bilgilerinizin Toplanması ve İşlenmesi, +Sağlık
Uzmanınıza Servis Sağlarken Abbo�’ın Kişisel Bilgilere Erişimi, +Abbo�’ın Kişisel Bilgilerinizi Kendi Kullanımı,
+Medikal Cihazlar ve diğer Yasal Gereklilikler +Araş�rma bölümlerinde açıklandığı şekilde toplanması ve kullanımı için
onay.

(Gerekli) Sağlığa ilişkin bilgilerin +Kişisel Bilgilerinizin Toplanması ve İşlenmesi, +Sağlık Uzmanınıza Servis Sağlarken
Abbo�’ın Kişisel Bilgilere Erişimi, +Abbo�’ın Kişisel Bilgilerinizi Kendi Kullanımı, +Medikal Cihazlar ve diğer Yasal
Gereklilikler +Araş�rma bölümlerinde açıklandığı şekilde toplanması ve kullanımı için onay.

(Gerekli) Sağlığa ilişkin verilerin (hassas veriler) +Veri Depolama, +Bizim Tara�mızdan Kişisel Bilgilerin İfşası, +Kişisel
Bilgilerin Sınır Ötesi Aktarımı bölümlerinde açıklandığı şekilde sınır ötesi aktarımı ve üçüncü taraflara temini için onay.

İstediğiniz zaman sağlık uzmanınızla bağlan�ya geçerek onayınızı iptal edebilirsiniz. Onayınızı iptal etmeniz halinde, bunun
sağlık uzmanınızın cihazınızı uzaktan izleme yeteneğine etki edeceğini ve tedavinize etki edebileceğini lü�en biliniz.  Onayınızı
iptal e�ğiniz takdirde, Abbo� size ait birleş�rilmiş ve kimliksizleş�rilmiş bilgileri saklayacak ve yasalar gerek�rdiği için bazı
kişisel bilgileri muhafaza etmesi gerekebilecek�r.

+Ukrayna

Abbo�’ın kişisel bilgilerinizde işlem yapması için onayınız gereklidir, ancak +Medikal Cihazlar ve diğer Yasal Gereklilikler
bölümünde açıklanan yasal bir yükümlülüğe uymamız gerek�ğinde bunu gerçekleş�ririz. Bu Gizlilik Bildiriminin şartlarını kabul
e�ğinizde kişisel bilgilerinizin burada açıklandığı gibi işlem görmesine onay verdiğiniz kabul edilir. Bilgilerinizin Merlin.net'ten
silinmesini is�yorsanız bunu sağlık uzmanınıza veya kliniğinize başvurarak yapabilirsiniz. Sağlık uzmanınızdan veya
kliniğinizden Merlin.net'teki bilgilerinizin silinmesini isterseniz, toplu ve kimliksiz bilgileri saklamaya devam edeceğimizi ve
yasaların gerek�rdiği şekilde bazı kişisel bilgileri saklamamız gerekebileceğini lü�en unutmayın.
 

GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN SONU - BU GİZLİLİK BİLDİRİMİ SİZE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ABBOTT TARAFINDAN NASIL
KULLANILDIĞINI VE İŞLEM GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLAMAK AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.  BU BİR SÖZLEŞME DEĞİLDİR
VE AŞAĞIDA BULUNAN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİNİN BİR PARÇASI DEĞİLDİR.

 

myMerlinTM Mobil Uygulaması

SON KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sürüm Tarihi: Nisan 2021

Bu Sözleşmedeki başlıklar yalnızca sizin kullanım raha�nız içindir ve hiç bir bölümü sınırlandırmaz, tanımlamaz veya tümüyle
açıklamaz.

1. Giriş

2. Bu Sözleşmenin Anahtar Terimleri

3. Kişisel Bilgileriniz

4. Uygulama ve Merlin.net™ Hasta Bakım Ağı'nın ("Merlin.net™ PCN") Arka Planı

5. Uygulama İçin Kayıt Olma

6. Tıbbi Tavsiye Değildir

7. Üçüncü Taraf Ürünlerinin Kullanımı

8. Mülkiyet Hakları

9. Lisans Verilmesi ve Lisans Kapsamı

10. Lisans Kısıtlamaları

11. Kabul Edilebilir Kullanım Sınırlamaları



12. Mobil Cihaz Uyumluluk Şartları

13. Uygulama Güncellemeleri ve Yükseltmeleri

14. Onaylar

15. Uygulama Hesabının Silinmesi

16. Bu Sözleşmede Değişiklikler.

17. Uygulama Desteği

18. Hata Analizi Verileri

19. Aktarılan Verilerle İlgili Anlaşma

20. Fesih

21. Garan�lere İlişkin Sorumluluk Reddimiz

22. Sorumluluk Sınırlarımız Hakkında Önemli Bilgi

23. Tazminat

24. İhracat Dene�mleri

25. Bildirimler

26. Hakların Aktarılması

27. Müdahale Eden Güçler

28. Feragat

29. Bölünebilirlik

30. Geçerli Kanun

31. Anlaşmanın Tamamı

32. Uygulamanın iOS sürümünü kullanıyorsanız Apple ile ilgili şartlar

33. Ek Hukuki Terimler

34. "Kabul Et" düğmesinin �klanması

1. Giriş

myMerlinTM uygulamasını ("Uygulama") yüklemek üzere bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini ("Sözleşme") kabul etmeden
önce lü�en dikkatle okuyun.  Uygulama, Takılabilir Kardiyak Monitörünüz ("ICM") ile bağlan� kurar ve Merlin.net™ Hasta
Bakım Ağına ("Servisler") veri ile�r.  Uygulama aracılığıyla ile�len veriler Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarılır ve burada
depolanır.

Bu uygulamayı kullanabilmeniz için, önce bu Sözleşmeyi kabul etmeniz istenir. AŞAĞIDAKİ "KABUL ET" DÜĞMESİNİ
TIKLAYARAK BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ.  BU SÖZLEŞMEYI KABUL ETMEMENIZ HALINDE SIZE UYGULAMA
LISANSI SAĞLAMAYIZ VE UYGULAMAYI KULLANMAMANIZ (VEYA KULLANMAYI DENEMEMENIZ) GEREKIR.

BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK VE UYGULAMAYI KULLANARAK, BU SÖZLEŞMEYİ YAPACAK KANUNİ SORUMLULUK YAŞINDA
OLDUĞUNUZU TEYİT EDER VE KENDİ ADINIZA YA DA HUKUKEN BU SÖZLEŞMEYE BAĞLAMAK ÜZERE GERÇEK YETKİ SAHİBİ
OLDUĞUNUZ BİR BAŞKA KİŞİ ADINA BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. UYGULAMA EBEVEYN DENETİMİ ALTINDA
BİR ÇOCUK TARAFINDAN KULLANILACAKSA, EBEVEYNİN/EBEVEYNLERİN VEYA VASİNİN/VASİLERİN BU SÖZLEŞMEYİ
OKUMASI GEREKMEKTEDİR.

BAĞLANTILI OLDUĞUNUZ HERHANGİ BİR KURULUŞ, ORTAKLIK VEYA BİR BAŞKA KURUM (BİR "ORGANİZASYON") ADINA YA DA
YARARINA BU UYGULAMANIN KURULUMUNU YAPAN, KULLANAN VEYA ERİŞİMDE BULUNAN BİR KİŞİYSENİZ, O ZAMAN BU
SÖZLEŞMEYE HEM KENDİ ADINIZA, HEM DE TEMSİL ETTİĞİNİZ ORGANİZASYON ADINA ONAY VERMİŞ OLURSUNUZ AYRICA SÖZ
KONUSU ORGANİZASYONU BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI KILMAK İÇİN KANUNİ YETKİYE SAHİP OLDUĞUNUZU GARANTİ EDERSİNİZ. 

Bu Sözleşmede "siz", "sizin" veya "kullanıcı" kelimeleri Uygulamayı kullanan kişiyi (geçerli olduğunda) ve söz konusu bir
organizasyonu belir�r. 

LÜTFEN ŞU BÖLÜMLERİ DE OKUYUN: (A) SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI VE SORUMLULUKTAN MUAFİYET (6, 7 VE 22.
BÖLÜM) VE (B) GARANTİ REDDİ (21. BÖLÜM). BU BÖLÜMLER YASAL ÇÖZÜM YOLLARINIZI VE BİZİM SORUMLULUĞUMUZU
SINIRLANDIRMAKTADIR.



Bu Sözleşme, Uygulama kullanımınıza is�naden Abbo� ile sizin aranızda yapılmış yasal bir sözleşmedir.  Sözleşme şunları
kapsar:

Mobil Cihaz üzerinde Uygulamanın (güncelleme, yükseltme, hata düzeltme veya modifiye sürümler dahil) kurulumu
ve kullanımı ve

Abbo� tara�ndan sağlanan, Uygulamanın kullanımını açıklayan veya bununla ilgili olan basılı kopya veya elektronik
formda herhangi bir kılavuz, talimat, açıklama, spesifikasyonlar veya diğer materyaller ("Dokümantasyon").

Bu Uygulamayı kabul ederek ve bir Mobil Cihazda kullanarak, (a) kullanımınızın, Uygulamanın ICM'nizle değerlendirilmesi
ve/veya klinik kullanımı ile ilgili olduğunu ve (b) bu Uygulamayı klinik amaçlı kullanıyorsanız, sağlık hizme� sağlayıcınızın
ICM'nizi sizin için reçete e�ğini kabul etmiş olursunuz.  Bu Uygulama münhasıran Abbo� ICM'leri ile kullanılmak üzere
tasarlanmış�r.

Uygulamada bulunan veya Uygulama üzerinden erişilen veriler teknik hatalar veya yazım hataları içerebilir. Uygulama önceden
bildirilmeksizin değiş�rilebilir veya güncellenebilir. Bu Sözleşme üzerinde istediğimiz zaman değişiklik yapabiliriz, bu durumda
Uygulamayı değişiklikten sonraki ilk kullanımınızda sizi bilgilendiririz. Değişiklikleri kabul etme hakkı tara�nıza tanınır.

2. Bu Sözleşmenin Anahtar Terimleri

Aşağıdaki anahtar terimler bu Sözleşme belgesinde belirli anlamlara gelmektedir:

Uygulama myMerlinTM mobil uygulaması periyodik olarak ICM'nizle veri alışverişi yapar veya siz de manuel olarak ICM'nizden
Merlin.net™ Hasta Bakım Ağı uzaktan izleme sistemine aktarım yapabilirsiniz. 

Veriler. Sağlık verileriniz dahil olmak üzere kişisel verileriniz ve Uygulamaya sizin tara�nızdan girilen bilgiler, Uygulama
aracılığıyla görüntülenen veya ile�len ICM'nizle ilgili veya Cihazınızın topladığı bazı bilgiler ve Mobil Cihazınızla ilgili bazı bilgiler
dahil olmak üzere Uygulama üzerinden erişilen ya da Uygulamada bulunan diğer tüm bilgiler.

Mobil Cihaz. Uygulamanın kurulumu ve kullanılması amacıyla kullanılan, kişisel olarak sahip olduğunuz veya size kliniğiniz
ve/veya sağlık uzmanınız tara�ndan ya da Abbo� tara�ndan veya adına verilmiş bir cihaz halinde akıllı telefon veya mobil cihaz
(örneğin, Apple‡ iPhone‡ mobil dijital cihaz veya Samsung‡ Galaxy‡ mobil dijital cihaz).

Kullanıcı, siz, sizi, size, sizin ve/veya sizinki. Bir Abbo� ICM cihazı bulunan tüm Uygulama kullanıcıları.

Biz, bizi, bize, bizim ve/veya Abbo�. Pacese�er, Inc., Abbo� Laboratories şirke�nin tümüyle sahip olduğu bir yan kuruluşudur.
"Biz", "bize" ve "bizim" aynı zamanda Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC ve Abbo� iş�raki şirketlere a��a bulunuyor olabilir,
buna sizin yerel Abbo� iş�raki şirke�niz ve Servislerin gerçekleş�rilmesine yardımcı olmaları çerçevesinde Merlin.net™ PCN
teknik destek merkezleri de dahildir. "Biz", "bize" ve "bizim" tanımlamalarının hiçbiri yerel Abbo� iş�rakinizin veya herhangi
başka bir Abbo� iş�rakinin bu Sözleşmeye taraf ya da taraflar olduğu anlamını vermez. 

"Dahil", "dahil olmak üzere", "özellikle", "örneğin" veya benzeri terimlerden önce ve sonra gelen tüm ifadeler açıklama amaçlı
olarak kabul edilir ve ilişkili olan genel sözcüklerin içerdiği genelleme anlamını sınırlandırmaz.

3. Kişisel Bilgileriniz

SİZİN BU UYGULAMAYI VE SERVİSLERİ KULLANIMINIZ AYNI ZAMANDA BİZE UYGULAMANIZI KULLANIRKEN TEMİN ETTİĞİNİZ
SAĞLIĞINIZA İLİŞKİN BİLGİLER DAHİL OLMAK ÜZERE KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NASIL KULLANDIĞIMIZI AÇIKLAYAN UYGULAMANIN
GİZLİLİK BİLDİRİMİNE TABİDİR.

Avrupa Ekonomik Alanı ("EEA"), Birleşik Krallık, Meksika ve İsviçre'deki kullanıcılar için: Uygulama ve Servisler yoluyla
aktarılan �bbi verileriniz dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin denetleyicisi, kliniğiniz ve/veya sağlık uzmanınızdır. Kliniğiniz
ve/veya sağlık hizme� sağlayıcınızın gizlilik poli�kalarını kontrol etmeli ve kişisel bilgilerinizin işlenmesi konusundaki tüm
sorularınızı onlara iletmelisiniz. Abbo�’ın sizin Verilerinizi nasıl kullandığıyla ilgili bilgileri Uygulama Gizlilik Bildiriminde
bulabilirsiniz.

Abbo�, aynı zamanda Uygulama Gizlilik Bildiriminde açıklandığı şekilde belirli ve sınırlı işlem yapmak amacıyla sağlığa ilişkin
veriler dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin denetleyicisidir. Abbo�’a veri analizi gerçekleş�rmesi için kişisel bilgilerinizi
kimliksizleş�rme, takma ad verme, birleş�rme ve/veya anonimleş�rme işlemleri için hukuki zemin olarak sizden Uygulama
yoluyla açık onayınız talep edilir. Kişisel bilgilerinizin işlem görmesi için sizden onay istendiğinde, bizimle bağlan�ya geçerek
herhangi bir zamanda onayınızı geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz sizin onayınızı geri çekmeden önce onayınıza



dayanarak yapılan işlemlerin yasaya uygunluğuna etki etmeyecek�r. Onayınızı geri çek�ğinizde Abbo�, yalnızca sizin onayınızı
geri çek�ğiniz kişisel bilgilerinizle ilgili işlemleri durduracak�r. Abbo�, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Birleşik Krallık, İsviçre'de
bulunan �bbi cihazlar için düzenleyici çerçevelere veya herhangi başka bir düzenleyici çerçeveye uymak amacıyla sözleşme
veya yasal yükümlülük gereğince kişisel bilgileri işlemeye devam edecek�r.

4. Uygulamanın ve Merlin.net™ PCN'nin Arka Planı

Abbo� kullandığınız ICM'nin üre�cisidir. Abbo�, Uygulamayı geliş�rmektedir ve yürürlükteki yasalar gerek�rdiğinde bunun
için ilgili yetkilendirmeye ve/veya ruhsatlara sahip�r.

Uygulama, ICM'nizden toplanan ve Uygulama üzerinden özel ve güvenli bir veritabanına yüklenen bilgilerin hızlı ve otoma�k
olarak aktarımına imkan sağlar.  Merlin.net™ PCN aracılığıyla, sağlık uzmanınız kalbinizin ne zaman farklı şekilde atmaya
başladığını görebilir.  Ayrıca bir şeyler doğru görünmediğinde, örneğin sersemlemiş veya baygın hisse�ğinizde, nefes darlığınız
olduğunda veya kalbiniz çarpıyor ya da çok hızlı a�yor gibi hisse�ğinizde, Uygulamayı kullanarak kendi semptomlarınızı da
yakalayabilirsiniz.  Uygulama, kalp ritminizle ilgili verileri sağlık uzmanınız tara�ndan belirlenen ayarlara göre kliniğinize
otoma�k olarak gönderir.  Uygulama, sağlık uzmanınızın kalbinizin ritmini ve semptomlarınızı izleyebilmesine ve kliniğe şahsen
gitmenize gerek olmadan tedavinizde değişiklik yapabilmesine yardımcı olacak�r.  Kalp ritminizin sağlık uzmanınız tara�ndan
uzaktan izlenebilmesi için ICM'nizin ve Uygulamanın eşleş�rilmesi ve ile�şim kurması için Mobil Cihazınızı WiFi'ye veya

hücresel/mobil veriye bağlı tutmanız, Bluetooth®
[1]

 kablosuz teknolojisinin "AÇIK" olduğundan emin olmanız ve
Uygulamayı kullanmanız gerekir.

 

5. Uygulama İçin Kayıt Olma

Kaydolmak için Uygulama ekranından doğum tarihiniz ve ICM seri numaranız dahil olmak üzere bazı kişisel bilgilerinizi ve
Merlin.net™ PCN'deki hasta profilinizden, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileri ("Kayıt Bilgileri") girmeniz
gerekecek�r.  Uygulamanın daha sonra ICM'nizle eşleş�rilmesi için (örneğin yeni bir akıllı telefon alırsanız) bir yetkilendirme
kodu almanız ve Uygulamayı kullanmak için Uygulamayı ICM'nizle eşleş�rmeniz gerekebilir.  Bize kayıt olduğunuzda doğru ve
tam bilgi vermeyi kabul etmiş olursunuz. Uygulamanın bireysel olarak kişisel kullanım amacıyla tasarlandığını ve geliş�rildiğini
onaylar ve kabul edersiniz.  Kayıt Bilgilerinizin güvenliğinin tehlikeye düştüğünü düşünmeniz dahil, Uygulama hesabınıza etki
eden herhangi bir güvenlik sorununun veya ihlalinin farkına varırsanız bize hemen haber vermelisiniz.

6. Tıbbi Tavsiye Değildir

UYGULAMA VEYA BU SAYEDE SUNULAN SERVİSLERİN HİÇBİRİ HASTAYA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ DEĞİLDİR.
KULLANICILAR UYGULAMANIN, SAĞLIK UZMANINIZ TARAFINDAN ICM'NİZİN İZLENMESİNE İMKAN SAĞLAYAN BİR BİLGİ
YÖNETİMİ HİZMETİ OLDUĞUNU BİLMELİDİR.  UYGULAMANIN PROFESYONEL TIBBİ TAVSİYE YERİNE GEÇMESİ
AMAÇLANMAMAKTADIR VE ABBOTT UYGULAMA YOLUYLA HERHANGİ BİR SAĞLIK HİZMETİNİN SAĞLAYICISI VEYA
TEDARİKÇİSİ DEĞİLDİR. KALPLE İLGİLİ BİR DURUMLA ILGILI SORULAR VEYA ENDIŞELER DAHİL OLMAK ÜZERE, TIBBİ BİR
DURUMLA İLGİLİ TÜM SORULAR için HER ZAMAN YETKIN SAĞLIK UZMANLARINA DANIŞILMALIDIR.  UYGULAMA YOLUYLA
İLETİLEN VEYA UYGULAMADA YER ALAN HERHANGİ BİR VERİ VEYA BAŞKA BİLGİLER NEDENİYLE HİÇBİR ZAMAN
PROFESYONEL TIBBİ TAVSİYE ALMAKTAN VAZGEÇMEMELİ YA DA TIBBİ TAVSİYE ALMAYI GECİKTİRMEMELİSİNİZ. Ölçüm
sonuçlarınız düzensiz olursa veya �bbi durumunuzda kalbinizle ya da başka bir organınızla ilgili başka değişiklikler yaşarsanız
sağlık uzmanınızın özel talimatlarını takip etmelisiniz. 

KULLANICILARA TIBBİ TAVSİYE VEYA BAKIM SAĞLAMAYIZ. ACİL TIBBİ BİR DURUM YAŞARSANIZ SAĞLIK UZMANINIZA VEYA
YEREL ACİL SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ GEREKİR. ABBOTT, ÖLÇÜM SONUÇLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE BİREYİN
SAĞLIK UZMANINI UYARMAKTAN SORUMLU DEĞİLDİR.  Teknik destek personelimiz Uygulama yoluyla erişilebilen veya
ile�len Verilerin içerik, anlam ya da olası sonuçları konusunda herhangi bir açıklama yapma uzmanlığına ya da yetkisine sahip
değildir.

Uygulama, bilgi, analiz ve ile�şim yoluyla, bireylere ve sağlık uzmanlarına hastanın kalp ritmiyle ilgili durumları daha iyi
yönetebilmeleri için yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış�r. Verilerinizi iletmek, geri bildirim sağlamak ve test ile tedavi
seçeneklerini görüşmek ve tavsiye etmekten yalnızca siz ve sağlık uzmanınız sorumlusunuz. Abbo� herhangi belirli bir test,
ürün, işlem ya da görüşü tavsiye etmez ya da desteklemez.  UYGULAMAYA AKTARILAN VEYA UYGULAMADA DEPOLANAN
HERHANGİ BİR BİLGİYE VEYA ABBOTT ÇALIŞANLARI, ARACILARI YA DA TEDARİKÇİLERİMİZDEN ALDIĞINIZ HERHANGİ BİR
BİLGİYE DAYANARAK BİR EYLEMDE BULUNMA KARARINIZ İLE İLGİLİ TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR.



AVRUPA EKONOMİK ALANI, BİRLEŞİK KRALLIK VE İSVİÇRE'DEKİ KULLANICILAR İÇİN:  UYGULAMA ÜZERİNDEN SİZE SAĞLANAN
BİLGİLER ELEKTRONİK BİR TIBBİ KAYIT DEĞİLDİR.  SADECE KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLI OLARAK, UYGULAMANIZ ÜZERİNDEN
TOPLANAN HERHANGİ BİR BİLGİYİ TIBBİ KAYDINIZA EKLEMEYİ GEREKLİ GÖRÜRSENİZ, BU BİLGİLERİ YAZDIRARAK KOPYALARINI
ALIP TIBBİ KAYDINIZA EKLEYEBİLİRSİNİZ.

7. Üçüncü Taraf Ürünlerinin Kullanımı

Üçüncü tarafların Uygulamanız ve/veya ICM'nizle uyumlu olduğu iddia edilen fakat Abbo� tara�ndan bu tür bir kullanım için
yetki verilmemiş yetkisiz servis, yazılım ve mobil uygulamalar sunabileceklerini unutmayın. ABBOTT, UYGULAMAYI VEYA
ICM'NİZİ YETKİSİZ ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİYLE KULLANMANIZI TAVSİYE ETMEZ. BUNU YAPMANIN RİSKİ SİZE AİT
OLACAKTIR.  YETKİSİZ ÜÇÜNCÜ TARAFLARI AİT ÜRÜNLER ABBOTT’IN KONTROLÜ DIŞINDADIR; ABBOTT’IN BU ÜRÜNLER İÇİN
HERHANGİ BİR SORUMLULUĞU YOKTUR VE BU ÜRÜNLERİN HERHANGİ BİRİNİN GEÇERLİLİĞİ, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ
VEYA STATÜSÜ HAKKINDA HİÇBİR İDDİADA BULUNMAZ VE BUNLARLA BAĞLANTILI TALEPLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR,
AYRICA YETKİSİZ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT SERVİS, YAZILIM, UYGULAMA VEYA BAŞKA BİR ÜRÜNDEN SORUMLU
TUTULMAYACAKTIR.

 

8. Mülkiyet Hakları

Siz Abbo�, iş�rakleri, tedarikçileri veya lisans verenlerinin Uygulamanın, Dokümantasyonun ve herhangi bir iyileş�rilmiş,
güncellenmiş, yüksel�lmiş, modifiye edilmiş, özgülleş�rilmiş ya da ilave edilmiş parçaların, bunlarla ilgili ve bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla grafik, kullanıcı arayüzü, me�n, yazılım, Uygulamanın işlerliği için kullanılan yazılım ve size Uygulama ile
bağlan�lı olarak sunulan herhangi bir yazılım veya belgenin tüm Fikri Mülkiyet Haklarına dünyanın her neresinde bulunursa
bulunsun ruhsatlı veya değil tüm yasal haklarına, isim ve menfaatlerine sahip olduğunu ve lisans sahibi olduğunu onaylar ve
kabul edersiniz. Bu Sözleşmenin amacı doğrultusunda, "Fikri Mülkiyet Hakları" şu anda var olan veya gelecekte var olacak, şu
an bilinen veya sonradan icat edilecek medya ortamında ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir telif, patent, �cari sır,
�cari takdim şekli, �cari marka, ürün hakları, iyi niyet, tasarım, teknoloji, çizim hakları, bilgisayar yazılımı hakları (kaynak kodu
dahil olmak üzere), veritabanı ve benzer ya da eşdeğer haklar veya koruma şekilleri anlamına gelmektedir. Bu tür hakları
ortadan kaldıracak veya sorgulanır hale ge�recek herhangi bir eylemden uzak duracağınızı kabul edersiniz.

Ayrıca bu Uygulamanın telif hakları dahil ancak bununla sınırlı kalmamak üzere, geçerli Fikri Mülkiyet Hakları ve diğer yasalar
tara�ndan korunan tescilli bilgiler ve gizlilik bilgileri (yazılım kodu dahil) içerdiğini kabul edersiniz.  Söz konusu tescilli bilgileri
veya materyalleri bu Sözleşmede açıkça izin verilmesi dışında herhangi bir şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz.
Uygulamanın hiçbir kısmı bu Sözleşmede açıkça izin verilmesi dışında veya yürürlükteki yasaların izin verdiği durumlar
haricinde herhangi bir formda veya herhangi bir şekilde çoğal�lamaz ve ürün tanımlamasına, telif uyarılarına veya mülkiyet
kısıtlamalarına dair herhangi bir unsuru çıkartamazsınız. Uygulamanın yetkisiz şekilde kopyalanması veya bu Sözleşmedeki
kısıtlamalara uyum sağlanmaması (veya burada verilen lisansın başka bir şekilde ihlali) bu Sözleşmenin otoma�k olarak sona
erdirilmesiyle sonuçlanır ve bu durumun Abbo�, iş�rakleri ve/veya lisans verenleri aleyhine ani ve telafi edilemez bir zarar
vereceğini, maddi tazmina�n yetersiz bir çare olacağını, ve ih�ya� tedbirin böyle bir ihlal için uygun yasal çözüm yolu olacağını
kabul etmiş olursunuz.  Almanya’daki kullanıcılar için:  Yukarıdaki şartlar sizin hasar oluşmadığını ispatlama hakkınızı
etkilemez. Yukarıda bahsi geçen şartlar bazı ülkelerde/eyaletlerde/bölgelerde/yargı alanlarında etkisiz olabilir, bu nedenle
yukarıdaki onaylar ve şartlar sizin için tümüyle geçerli olmayabilir.  Cezayir'deki kullanıcılar için:  Uygulamanın izinsiz
kopyalanması veya bu Sözleşmedeki kısıtlamalara uyulmaması (ya da burada verilen lisansın başka bir şekilde ihlal edilmesi),
ihlal durumunu beş gün içinde düzeltmediğiniz takdirde, beş günlük bildirimin sona ermesinden sonra bu Sözleşmenin
otoma�k olarak feshedilmesine neden olacak�r.

Uygulamanın yapısı, organizasyonu ve kodu Abbo�, iş�rakleri ve/veya lisans verenlerinin değerli �cari sırları ve gizli bilgileridir.
Uygulamadan herhangi bir ürün tanımlamasını, telif bildirimlerini ya da mülkiyet kısıtlamalarını kaldırmazsınız. Uygulamaya
hiçbir şekilde kaynak kodu biçiminde erişme hakkınızın bulunmadığını kabul edersiniz.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™, Merlin.net™ ve ilgili marka işaretleri; Pacese�er, Inc. şirke�nin çeşitli yargı bölgelerinde
�cari markalarıdır ("Abbo� Ticari Markaları").  Bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak Abbo� Ticari Markalarının kullanımı
üzerinden elde edilen herhangi bir ve her türlü iyi niyet yalnız Pacese�er, Inc. şirke�nin lehine olacak�r. Uygulamanın
kullanımı sırasında dahil olan veya erişilen üçüncü taraflara ait �cari markalar, ilgili sahiplerinin �cari markalarıdır ve söz
konusu �cari markalara ilişkin tüm iyi niyet ilgili �cari marka sahiplerinin lehine olacak�r.  Yukarıda adı geçen �cari markaların
herhangi biri için size açıkça ifade edilerek ya da ima yoluyla hiçbir lisans veya hak tanınmamaktadır ve bununla birlikte
Uygulamaya ya da Merlin.net™ PCN üzerine eklenmiş veya içeriğinde bulunan, herhangi bir mülkiyet bildirimini (�cari marka
ve telif hakkı uyarıları dahil) kaldırmayacağınızı, gizlemeyeceğinizi veya değiş�rmeyeceğinizi kabul etmiş olursunuz.  Abbo�'ın
önceden yazılı onayı olmaksızın şirke�n ürün veya hizmetlerini belirtmek dışında Abbo� �cari markası, �cari adı veya �cari



takdimi hiçbir şekilde kullanılamaz. Abbo�, iş�rakleri, tedarikçileri ve lisans verenleri size bu Sözleşmede açıkça belir�lmeyen
tüm haklarını saklı tutar. 

Uygulamanın kısımları üçüncü taraflar tara�ndan temin edilen materyalleri içerebilir ve bu durumda Fikri Mülkiyet Hakları
geçerlidir. Üçüncü taraflara ait materyallerin lisans verenleri, bu tür üçüncü taraflara ait materyaller ve tüm kopyalarına ilişkin
ve bunlardaki herhangi ve tüm Fikri Mülkiyet Hakları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, kendilerine ait tüm hak,
mülkiyet ve menfaatlerini saklı tutarlar.  Bu üçüncü taraflara ait materyalin kullanımı ve ilgili haklar burada sizin tara�nızdan
onaylanmış kabul edilir, ancak yukarıdaki onayın belirli ülkelerde/eyaletlerde/bölgelerde/yargı alanlarında geçersiz olması
durumu ve yalnızca bu ölçüde is�snadır.

Aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, Abbo� kullanıcıya Uygulama, Dokümantasyon veya herhangi bir başka teknoloji, bilgi
veya materyaller için mülkiyet veya Fikri Mülkiyet Hakkı transfer etmez, ayrıca taraflar arasında, Abbo�, iş�rakleri ve lisans
verenleri Uygulama, Dokümantasyon, ve diğer tüm teknoloji, bilgi ve materyaller, aynı zamanda bunların tüm kopyaları ya da
modifikasyonlarındaki (kim tara�ndan veya hangi zamanda yapılmış olursa olsun) ve bunlara ilişkin, yukarıdakilerin herhangi
biri ve tümüne ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, tüm hak, mülkiyet ve
menfaatlerinin münhasır sahipliğini saklı tutarlar. 

9. Lisans Verilmesi ve Lisans Kapsamı

Uygulamayı yalnızca Uygulamanın ICM'nizle olası kullanım olanaklarını ve sizin kullanımınızı değerlendirmek amacıyla
Uygulamayı ve Servisleri incelemek, kullanmak ve görüntülemek için Mobil Cihaza indirebilirsiniz.  Bu Uygulama için size
Abbo� tara�ndan lisans verilir, sa�lmaz. Bu Sözleşmeye riayet etmeniz halinde ve yalnızca Abbo� tara�ndan bu Uygulamayı
kullanmanıza izin verildiği sürece size burada sınırlı, özel olmayan, iptal edilebilir, devredilmez, temlik olunamaz, alt lisans
verilemez bir esasa uygun olarak Uygulamayı yalnızca kişisel, �cari olmayan kullanım amacıyla bir Mobil Cihaza kurulum
yapmanıza izin veririz (burada "Lisans" olarak adlandırılır).  Bu Sözleşmenin hükümlerinden ve koşullarından herhangi birine
uygun hareket etmezseniz, Uygulamayı kullanmayı hemen durdurmalı ve Uygulamayı, Mobil Cihazınızdan kaldırmalısınız (bu
kurulumu kaldırmak ve silmek anlamındadır).

Burada verilen Lisans hiçbir mülkiyet, sahiplik, hakkı, menfaat ya da Fikri Mülkiyet Hakkı vermez. Burada Uygulama,
Dokümantasyon veya bundaki Fikri Mülkiyet Hakları veya herhangi bir diğer teknoloji, bilgi ya da materyal üzerinde herhangi
bir mülkiyet, sahiplik veya tescil hakkı ya da menfaat edinmediğinizi onaylarsınız. Bu Sözleşme uyarınca Fikri Mülkiyet
Haklarının kullanımından elde edilen herhangi bir iyi niyet yalnız Abbo�, iş�rakleri ve/veya lisans verenlerinin lehine olacak�r.

BURADA AÇIKÇA TANINMAYAN HAKLAR ABBOTT, İŞTİRAKLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE/VEYA LİSANS VERENLERİ TARAFINDAN
SAKLIDIR, ancak yukarıdakinin belirli ülkelerde/eyaletlerde/bölgelerde/yargı alanlarında geçersiz olması durumu is�snadır.
Uygulamayı yalnızca burada açıkça izin verildiği şekilde kullanmayı kabul edersiniz. Almanya'daki kullanıcılar için: 
Yukarıdakiler Almanya'daki telif hakları kanununun yasakladıkları ölçüsünde Almanya'da bulunan kullanıcılar için geçerli
değildir.

10. Lisans Kısıtlamaları

Bu Sözleşmede açık şekilde belir�len veya yerel yasalar kapsamında izin verilen durumların dışında, aşağıdakileri YAPMAMAYI
kabul etmiş olursunuz:

a. Uygulamayı sahip olmadığınız, kontrol etmediğiniz veya meşru olarak erişim hakkına sahip olmadığınız bir Mobil Cihaz
üzerinde kullanamazsınız;

b. Üçüncü tarafların onayını almadan Uygulamayı herhangi bir üçüncü tarafa ait ICM'ye bağlayamazsınız;

c. Uygulamayı veya Dokümantasyonu ya da herhangi bir kısmını, herhangi bir formda internet üzerinde ya da herhangi
bir şekilde bir başka kişiye kopyalayamaz, çoğaltamaz, tekrar yayınlayamaz, yükleyemez, gönderemez veya bir başka
şekilde kullanıma sunamazsınız;

d. Uygulamayı kiralayamaz, satamaz, ödünç veremez, alt lisans veremez, tercüme edemez, aktaramaz, birleş�remez,
uyarlayamaz, ayıramaz veya modifiye edemezsiniz;

e. Uygulamada tamamen veya kısmen değişiklik ya da modifikasyon yapamaz, Uygulamanın veya herhangi bir
bölümünün diğer programlarla birleş�rilmesine veya onlara dahil edilmesine izin veremezsiniz;

f. Uygulamanın tamamını veya bir bölümünü temel alarak parçalara ayıramaz, derlemesini açamaz, tersine mühendislik
uygulayamaz, türetme çalışmaları yapamaz veya başka bir yöntemle kaynak kodu elde etmeyi deneyemezsiniz;

g. Bu Sözleşmede açıkça belir�lmesi dışında Uygulamayı veya Dokümantasyonu satamaz, kiralayamaz, finansal kiralama
yapamaz, borç veremez, atayamaz, lisans veremez, alt lisans veremez, dağı�mını yapamaz veya herhangi bir şekilde
bunlara ilişkin hakları aktaramazsınız. Uygulama başka bir son kullanıcıya aktarılamaz, Uygulamanın kurulu olduğu



Mobil Cihazı bir başka kişiye aktarırsanız, Uygulama kurulumu kaldırılacak�r. Uygulamada depoladığınız veya
aktardığınız veriler size özeldir. Bir başka son kullanıcı Uygulamayı kullanmak isterse, bu kişi Uygulamayı doğrudan
kendi cihazını yüklemeli ve yeni bir hesap oluşturmalıdır;

h. Uygulamanın kullanımı sırasında görünen hiçbir ürün tanımlamasını, mülkiyet kısıtlamasını, telif hakkını, �cari markayı,
hizmet markasını, e�ket sa�rını veya diğer bildirimleri kaldıramaz, değiş�remez ya da gizleyemezsiniz;

i. Bizden yazılı ön onay almadığınız sürece, Uygulamayı hiçbir biçimde tamamen veya kısmen (nesne ve kaynak kodu
dahil olmak üzere) hiç kimseye sağlayamaz ya da başka bir şekilde tedarik edemezsiniz;

j. Uygulamayı �cari zamanpaylaşım veya üçüncü taraflara servis sağlamak dahil herhangi �cari bir amaç için
kullanamazsınız;

k. Bizim tara�mızdan yerleş�rilmiş herhangi bir güvenlik veya veri koruma tedbirini bozmaya ya da devre dışı bırakmaya
kalkışamazsınız ve Uygulamanın güvenliğine etki edecek herhangi bir eylemde bulunamazsınız; ve

l. Uygulamanın rakibi olan herhangi bir ürünü veya hizme� doğrudan ya da dolaylı olarak geliş�rmek, tanıtmak,
dağıtmak, satmak veya desteklemek için Uygulamanın hiçbir bölümüne erişemezsiniz, kullanamazsınız ya da
kopyalayamazsınız.

11. Kabul Edilebilir Kullanım Sınırlamaları

Uygulamayı kullanımınızla bağlan�lı olarak şunları yapmalısınız:

1. Her türlü ak�vasyon ve/veya oturum kodunu veya parolaları gizli tutmanız ve başka hiç kimseye açıklamamanız
gerekir;

2. Uygulamayı yasa dışı bir şekilde, yasa dışı bir amaçla veya bu Sözleşme ile uyumlu olmayan herhangi bir şekilde
kullanamazsınız veya örneğin, Uygulamaya veya herhangi bir işle�m sistemine izinsiz giriş yapmak ya da virüsler veya
zararlı veriler dahil olmak üzere kötü amaçlı kodlar yerleş�rmek gibi yasa dışı veya zararlı eylemlerde bulunamazsınız;

3. kanunsuz, zararlı, haksız, çocuğun ebeveyni, velisi veya yetkili bakıcısı olmanız dışında 18 yaşından küçük veya yerel
yasanın çocuk olarak tanımladığı benzer bir yaşta bir kişiyle ilgili olması dahil, başka şekilde uygunsuz ya da bir
başkasının özel yaşamına saldıran herhangi bir Veriyi veya başka bir bilgiyi yükleyemez, indiremez, e-posta ile
gönderemez, aktaramaz, depolayamaz veya kullanılır hale ge�remezsiniz.

4. Olmadığınız bir kişi gibi davranamaz veya kim olduğunuzu, yaşınızı yanlış tanıtamaz, ya da bir kişiyle bağlan�nızı yanlış
anlatamaz veya Uygulamayı bir başka kişinin ICM'sine bağlanmak ya da Veri toplamak için kullanamazsınız. Abbo�
kimliğinizin taklidi ya da yanlış tanı�mı veya bir başka kişinin isminin ya da kimliğinin kötüye kullanılması sayılabilecek
ya da bir başka kullanıcının Verilerini gasp etmek için kullanılan herhangi bir hesabı veya e-posta adresini reddetme
veya engelleme hakkını saklı tutar.

5. Bizim veya diğer üçüncü tarafların (yükleme hakkına sahip olmadığınız herhangi bir içeriği yüklemek de dahil olmak
üzere) Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal edemez veya hiçbir gizli bilgiyi veya �cari sırrı gizlilik, is�hdam veya gizlilik
sözleşmesini ihlal ederek ifşa edemezsiniz;

6. Sistemlerimize veya güvenliğimize zarar verecek, bunları devre dışı bırakacak, aşırı yükleyecek, bozacak veya
zayıflatacak bir şekilde Uygulamayı kullanamazsınız;

7. Taciz veya diğer haksız fiiller ya da suçlar, veri koruma, gizlilik ve �bbi gizlilikle ilgili olanlar dahil olmak üzere, aktarılan
Veriler dahil, Uygulamayı geçerli tüm yasalarla uyumlu bir şekilde kullanmanız gerekir ve

8. Uygulamadan veya sistemlerimizden (Veriler hariç) hiçbir bilgi veya veri toplayamaz ya da birik�remezsiniz, ayrıca
herhangi bir hizmet sunan sunuculardan gelen veya sunuculara giden bir ile�min şifresini çözmeye çalışamazsınız.

Uygulamayı kullanmanız veya kasıtlı ya da kasıtsız bir başka davranışınız Abbo�’ın Servisleri sağlama yeteneğini tehdit ederse,
Uygulamanın korunması için sizin Uygulamaya erişiminizin askıya alınması veya Uygulama hesabınızın sonlanması dahil olmak
üzere Abbo� tüm makul adımları atma yetkisine sahip olacak�r.   

12. Mobil Cihaz Uyumluluk Şartları

Bu Uygulama, aşağıdaki özelliklere sahip bir Mobil Cihazın kullanılmasını gerek�rir:

Apple‡ iOS‡ v13.0 veya üzeri bir işle�m sistemi ya da Google‡ Android‡ v9.0 veya üzeri bir işle�m sistemi;

İnternet Erişimi (Mobil Veri, Wi-Fi);

Bluetooth®1 4.0 kablosuz teknoloji veya üstü (Bluetooth®1 Low Energy kablosuz teknoloji olarak da bilinmektedir).



Uygulamanın kullanımı sizin bir Mobil Cihazda belirli fonksiyonları etkinleş�rmenizi gerek�rir, bunlar:

Uygulama Arka Plan Verileri

"Konum izni her zaman" açık (yalnızca Android için)

"Bildirimlere" izin verilmesi

Otoma�k Uygulama güncellemelerini veya güncellemelerin kabul edilmesini de etkinleş�rmenizi öneririz.

Mobil Cihaz işlevi ve Uygulamanın kullanımı hakkında tam bir tavsiye listesi almak için Uygulama Ayarlarına bakın.

13. Uygulama Güncellemeleri ve Yükseltmeleri

Zaman zaman Uygulama güncellemeleri uygulama mağazası sağlayıcısı yoluyla sunulabilir. Güncellemeye bağlı olarak,
Uygulamanın en son sürümünü indirip sunulan kullanım koşullarını kabul edinceye kadar Uygulamayı kullanamayabilirsiniz.
Uygulamanın Abbo� tara�ndan bir yükseltme olarak tanımlanan bir sürümünü kullanmak için önce Abbo� tara�ndan
yükseltmeye uygun olduğu tanımlanan orijinal Uygulamayı kullanmak için lisans sahibi olmanız gerekir.  Yükseltmenin
ardından, sizin yükseltmeye uygunluğunuza esas teşkil eden Uygulama sürümünü ar�k kullanamayabilirsiniz ve yüksel�len
yazılım buna göre lisans verilen Uygulama sayılacak�r; yukarıdakiler Almanya’da geçerli telif yasaları uyarınca yasaklandığı
ölçüde Alman Kullanıcılar için geçerli değildir. Bu Sözleşme Abbo� güncelleme ya da ilaveler için başka şartlar belirlemedikçe,
Uygulamanın her bir sürümüne yapılan herhangi bir ve tüm güncellemeler ve ilaveler için geçerlidir. Bu Sözleşme ve
güncellemeler veya ilaveler ile bağlan�lı olarak sağlanan diğer şartlar arasında bir anlaşmazlık olması halinde, söz konusu diğer
şartlar geçerli olacak�r. Bu bölüm 13, Abbo� tara�ndan ayrıca fiyatlandırılan veya gelecekte oluşabilecek herhangi bir ürün
için Abbo�’ın yeni özellikler veya işlevsellik sunmasını gerek�rmeyecek�r. 

14. Onaylar

a. Uygulama ve Uygulamaya gelen tüm güncellemeler, ayrı koşullarla gelmesi durumunda söz konusu koşullar geçerli olur,
bu Sözleşmeye tabidir.

b. Uygulamayı bir uygulama mağazasından indirdiğinizde, Uygulamaya erişip bir kopyasını indirmek için kullandığınız
Mobil Cihazın sahibi olduğunuzu veya kullanım iznini cihaz sahibinden almış olduğunuzu ibraz edersiniz. Sizin ve cihaz
sahiplerinin internet sağlayıcıları, Mobil Cihazınızdan internete erişilmesi veya veri kullanımı dolayısıyla sizden ve cihaz
sahiplerinden ücret alabilir. Bu Sözleşme kapsamında, Uygulamanın Mobil Cihaz ile kullanımına yönelik ve bu
kullanımdan doğan tüm ücretlere, kesin�lere veya vergilere yönelik sorumlulukları, cihaz ister sizin ister başkasının
olsun, kabul ederseniz.

c. Uygulamanın tara�mızdan sağlanan en güncel sürümünü Mobil Cihazınıza indirecek ve kurulumunu
gerçekleş�receksiniz.

d. Siz Uygulamayı almanız, erişmeniz veya kullanmanız için ih�yaç duyulan ve Abbo� tara�ndan sağlanmayan tüm
donanımı ve tüm telekomünikasyon malzemelerini ve diğer malzemeleri veya hizmetleri temin etmek, muhafaza
etmek ve bunlar için ödeme yapmakla sorumlusunuz.

e. Kliniğiniz veya sağlık hizme� sağlayıcınız size Uygulamayı içeren bir Mobil Cihaz verdiğinde, Mobil Cihazın Abbo�'ın
mülkü olarak kalacağını ve Mobil Cihaz üzerinde hiçbir modifikasyon, geliş�rme veya değiş�rme girişiminde
bulunmamanız gerek�ğini anlar ve kabul edersiniz.

f. Uygulamayı kullanarak, Veri ile�mleri dahil olmak üzere, internet ile�mlerinin hiçbir zaman tamamen gizli veya güvenli
olmadığını kabul eder ve onaylarsınız. Belli bir ile�min şifrelenmiş olduğuna dair özel bir uyarı olsa bile, internet
ile�mlerinin başkaları tara�ndan okunabileceğini veya ele geçirilebileceğini anlarsınız.

g. Uygulama, herhangi bir özelliği veya ilgili bir parçasının tüm dillerde veya tüm ülkelerde mevcut olmayabileceğini
onaylarsınız ve Uygulamanın, herhangi bir özelliğinin veya ilgili bir parçasının herhangi belirli bir konumda kullanıma
uygun veya mevcut olduğuna dair Abbo� hiçbir beyanda bulunmaz.

15. Uygulama Hesabının Silinmesi

Uygulamayı herhangi bir anda silebilirsiniz (bu kurulumu kaldırma işlemidir). Sağlık uzmanınızın size ait bir hasta profili
oluşturmak için Merlin.net™ PCN üzerinde kendi hesabını oluşturacağını ve Uygulamayı silmenin sağlık uzmanınızın
oluşturduğu hesap veya hasta profili üzerinde bir etkisi olmayacağını lü�en biliniz.  Uygulama üzerindeki bilginin saklanması,
depolanması veya yedeklenmesi hususunda Abbo�’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.  Muhafaza etmeyi istediğiniz herhangi bir
bilgiyi saklamak, sürekliliğini sağlamak, depolamak ve yedeklemek (elektronik olarak ve/veya basılı kopya halinde) ile sadece
siz sorumlusunuz. Abbo� size ait bilgiye yetkisiz erişim sağlanmasından, kullanılmasından veya değiş�rilmesinden sorumlu
değildir. Uygulama üzerindeki bilginizi e-posta ile gönderir, yedekler veya ekran görüntüsünü alırsanız ya da kişisel bilgilerinizi



veya raporlarınızı üçüncü taraflar ile paylaşırsanız, bu bilgi şifrelenmeyebilir ve Abbo�’ın bu bilginin gizliliğini veya güvenliğini
yönetme imkanı olmayacak�r. Bu tür bilgilerin güvenliğini korumak için uygun olduğunu belirlediğiniz adımları atmalısınız.
Yasa tara�ndan aksi gerekmedikçe, Uygulama hesabınızın aktarılamaz olduğunu ve Uygulamaya sahip olmakla ilgili tüm
haklarınızın veya Uygulamada depolanan herhangi bir bilginin ölümünüzle sona ereceğini kabul edersiniz.

Uygulamanın silinmesine ilave olarak kişisel bilgilerinizin Abbo� tara�ndan işlem görmesine verdiğiniz onayı geri çekmek
isterseniz, lü�en bu Sözleşmede bölüm 3 al�ndaki talimatları izleyin.

16. Bu Sözleşmede Değişiklikler

Bu Sözleşmeyi sizi değişikliklerden uygun şekillerde haberdar ederek zaman zaman değiş�rebiliriz, bunu yaparken Uygulamayı
kullandığınız bir sonraki seferde ekranda revize edilmiş Sözleşmeyi gösterebilir, sizin okumanızı, açıkça onay vermenizi ve
Uygulamayı kullanmaya devam etmek için bunları kabul etmenizi isteyebiliriz. Kabul edildiğinde bu şartlar anında geçerli
olacak�r, fakat siz ve Abbo� arasındaki, bu değişiklikleri içeren revize edilmiş Sözleşmeyi yayınlamadan veya başka bir şekilde
sizi bu değişikliklerden haberdar etmeden önceki bir tarihte oluşan bir anlaşmazlık için geçerli olmayacak�r. Bu değişiklikleri
kabul etmeyi reddetmeniz halinde, bu Sözleşmeyi ve sizin Uygulamayı kullanımınızı sona erdirme hakkına sahip olacağız. 
Uygulamanın modifikasyonu veya sonlanması hususunda Abbo�’ın size veya herhangi üçüncü bir kişiye karşı sorumlu
olmadığını kabul edersiniz.

Almanya’daki kullanıcılar için: Uygulamayı başla�ğınızda bu Sözleşmede yapılan tüm değişikliklerden haberdar olacaksınız. 
Abbo�’ın kabul e�ği bir şekilde yazılı olarak veya elektronik yollarla Abbo�’a bilgilendirme yapmadığınız müddetçe,
değişikliklerin sizin tara�nızdan kabul edilmiş olduğu düşünülecek�r. Değişiklikler bildirildiğinde bu hususa dikka�nizi
çekeceğiz. Herhangi bir değişikliğe i�raz kararı verirseniz, bunu değişikliğin bildirilmesinden sonraki al� (6) ha�a içinde
yapmalısınız. 

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Birleşik Krallık ve İsviçre'deki kullanıcılar için: Uygulamaya giriş yap�ğınızda bu Sözleşmedeki
tüm değişikler size bildirilecek�r. Abbo�’ın kabul e�ği bir şekilde yazılı olarak veya elektronik yollarla Abbo�’a bilgilendirme
yapmadığınız müddetçe, değişikliklerin sizin tara�nızdan kabul edilmiş olduğu düşünülecek�r. Değişiklikler bildirildiğinde
Abbo� bu hususa dikka�nizi çekecek�r.  Herhangi bir değişikliğe i�raz kararı verirseniz, bunu değişikliğin bildirilmesinden
sonraki al� (6) ha�a içinde yapmalısınız. Bir i�raz olması durumunda, Abbo� dört (4) ha�a öncesinde bildirimde bulunarak
Uygulama hesabını sona erdirebilir. Aksi takdirde, bölüm 16, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Birleşik Krallık ve İsviçre'de bulunan
kullanıcılara uygulanmaz.

Cezayir'deki kullanıcılar için: Bu Bölüm 16'da a��a bulunulan ve Sözleşmenin temel unsurları veya Servislerin özellikleriyle
ilgili herhangi bir değişiklik beş gün önceden size bildirilir ve söz konusu değişiklik sizin tara�nızdan bu bildirim süresi içinde
kabul edilene kadar geçerli olmaz.

17. Uygulama Desteği

Ücretsiz teknik destek mevcu�ur ve implan�nızdan sonra temsilcilerimiz kullanımı hakkında eği�m vermek, Uygulamanın
Mobil Cihazınızla eşleş�rilmesi ve Uygulama ve Mobil Cihazla ilgili temel sorun giderme dahil olmak üzere, Uygulama ile ilgili
servisleri sunmak için sizinle bağlan�ya geçebilir.  Uygulama ile ilgili teknik desteğe ih�yacınız olduğunda müşteri
hizmetlerimizle doğrudan da ile�şime geçebilirsiniz. 

Sorular, yorumlar, öneriler ve benzeri geri bildirim verileri gibi geri bildirim verileri ("Geri bildirim") dahil, Uygulama için
destek almak amacıyla sunduğunuz herhangi bir veri, yorum veya malzeme gizlilik içermeyen ve tescilsiz nitelikte kabul
edilecek�r. Abbo� söz konusu Geri Bildirim ile ilgili herhangi bir yükümlülüğe sahip olmayacak�r ve Geri Bildirimi sınırlama
olmaksızın çoğaltmak, kullanmak, açıklamak, sergilemek, göstermek, aktarmak, türe�lmiş çalışmalar oluşturmak ve
başkalarına dağıtmak hususunda serbest olacak�r, yalnız Geri Bildirime dahil edilebilecek fakat bu Sözleşmede bölüm 19’a tabi
olan sağlığa ilişkin veriler dahil olmak üzere, kişisel bilgiler is�snadır. Bununla birlikte Abbo�, söz konusu Geri Bildirimde
bulunan herhangi bir fikri, kavramı, teknik bilgiyi veya tekniği bu Geri Bildirimi ekleyerek geliş�rmek, üretmek ve ürün
pazarlamak dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanmakta serbest olacak�r.

18. Hata Analizi Verileri

Uygulamayı destekleyip iyileş�rebilmemiz için, Uygulama hata verdiğinde veya çeşitli yazılım hataları olduğunda Abbo�
bunları raporlar. Bu raporlama özellikleri Uygulama yazılımına dahil edilmiş�r. Uygulama hata verirse veya normal kullanım
sırasında belirli ile�m hataları meydana gelirse, Uygulama olayla ilgili olarak Abbo�’a ilgili bilgileri gönderir. Abbo�’ın
Uygulamayla bağlan�lı herhangi bir sorunun giderilmesi amacıyla aldığı bilgilerin bir kısmı kişisel bilgilerinizi içeriyor olabilir
veya kişisel bilgilerinizle bağlan�lı olma ih�mali olabilir.  Benzeri bir bilgi alındığında, Abbo� her zaman geçerli kanunlara
uyacak�r.



19. Aktarılan Verilerle İlgili Anlaşma

a. Uygulama üzerinden Servislere aktardığımız Verinin mülkiye� üzerinde hak talep etmeyiz. Kişisel bilgilerinizi bize ifşa
ederek, Uygulamanın ve/veya Servislerin kalitesini koruma ve iyileş�rme amaçları dahil, Servisleri sağlamamız amacıyla
bize söz konusu verileri kullanmak, dağı�mını yapmak, çoğaltmak, modifiye etmek, uyarlamak, bilgi üretmek,
yayınlamak ve tercüme etmek için tüm dünya üzerinde telif hakkı içermeksizin münhasır olmayan bir lisans vermiş
olursunuz.

b. Bu Sözleşmenin bize kendi amaçlarımız ve iş�rak şirketlerimiz ile üçüncü taraf araş�rmacılara ifşa etmek için
Servislerden türe�len birleş�rilmiş, anonimleş�rilmiş, takma ad verilmiş veya kimliksizleş�rilmiş bilgiyi aşağıdaki
amaçlarla oluşturmamıza, erişimde bulunmamıza, saklamamıza ve kullanmamıza izin verdiğini kabul edersiniz:

Kardiyak ve �bbi cihazlarımızın ve sistemlerimizin kalitesini, güvenliğini ve etkinliğini iyileş�rmek ve kamu
sağlığının yararına yönelik kalple bağlan�lı hastalıklar için yenilikçi ve etkin tedaviler geliş�rilmesine imkan
sağlamak.

Ürünlerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığını anlamak için araş�rma yapmak, performanslarını ve
etkilerini ölçmek, gelecekte ürünleri iyileş�rmek, gerçek dünya kanıt çalışmalarıyla bağlan�lı olarak, ista�s�ksel
amaçla ve bizim ile iş�rak şirketlerimiz için analizler yapmak, üçüncü taraf araş�rmacılara, sağlık bakım
kuruluşlarına veya profesyonellere ya da kamu sağlığı otoritelerine sunmak;

Uygulama ve Servislerin nasıl sağlandığını ve kullanıldığını, ayrıca etkilerini değerlendirmek (coğrafya gibi
demografik bilgiler dahil);

Uygulama ve Servislerin güvenliğini ve emniye�ni izlemek ve iyileş�rmek dahil olmak üzere Uygulama ve
Servislerin işlevselliğini ve yükseltmelerini doğrulamak; yeni ve mevcut özellikler ile işlevler dahil olmak üzere
�bbi cihazlar konusunda araş�rma yapmak, geliş�rmek ve ürün geliş�rme, veri analizi, ista�s�ksel ve anket
amaçları için Uygulamayı, Servisleri, Abbo� �bbi cihazlarını test etmek ve iyileş�rmek.

20. Fesih

Bu Sözleşme sizin bu Sözleşmeyi kabulünüz üzerine geçerli olacak�r ve sona erdirilmedikçe devam edecek�r.  Bu Sözleşmede
bölüm 15’te açıklandığı şekilde Uygulamayı herhangi bir zamanda silebilirsiniz. Bu Sözleşmenin herhangi bir hüküm veya
koşulunu ihlal etmeniz ve/veya uymamanız durumunda bu Sözleşme anında ve ek uyarıda bulunmaksızın sona erecek�r.
Abbo� ayrıca herhangi bir nedenle veya hiçbir neden ileri sürmeden bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda ve önceden
bildirimde bulunmaksızın feshedebilir veya askıya alabilir.  Abbo� aynı zamanda, bu Sözleşmenin lafzını ve ruhunu ihlal
e�ğinize ya da tutarsızca hareket e�ğinize inandığı takdirde bu Sözleşmeyi sona erdirebilir veya askıya alabilir.  Uygulamayı
kullanmaktan vazgeçmeyi tercih ederseniz ya da herhangi bir zamanda Uygulama, Servisler ve/veya ICM ar�k sunulmazsa
Abbo� Uygulama için destek sağlamayı durdurabilir.

Sözleşmenin bu şekilde durdurulması veya askıya alınması durumunda:

a. Bu Sözleşme ile yetki verilen tüm faaliyetleri hemen durdurmalısınız. Herhangi bir Veriye erişim amacıyla dahil olmak
üzere Uygulamayı ar�k kullanamayacaksınız; Yukarıdakiler Almanya'daki telif hakları kanununun yasakladıkları
ölçüsünde Alman Kullanıcılar için geçerli değildir;

b. Abbo�, size veya herhangi üçüncü bir kişiye karşı sorumluluğu olmaksızın, anında sizin Uygulamaya, Kayıt Bilgilerine ve
tüm ilgili materyallere söz konusu materyallere bir daha erişim sağlama yükümlülüğü olmaksızın erişiminizi askıya
alabilir, devre dışı bırakabilir veya sona erdirebilir.

c. Uygulamanın ve Dokümantasyonun kullanımını durdurmalı, kurulumu kaldırmalı ve tüm kopyalarını imha etmelisiniz;
ve

d. Bu Sözleşme kapsamında size verilen tüm haklar ve tüm lisanslar dahil, sona erecek�r.

Cezayir'deki Kullanıcılar için:  Bu Sözleşmenin herhangi bir şar�nı veya koşulunu ihlal etmeniz ve/veya bunlara uymamanız
durumunda, söz konusu ihlalin çözülemediği veya yükümlülüğün yerine ge�rilmesinin sizin hatanız veya yükümlülüklerinizi
yerine ge�rmeyi reddetmeniz nedeniyle imkansız hale geldiği durumlar dışında, ihlali gidermek için size beş gün önceden fesih
bildiriminde bulunuruz.  Abbo� bu Sözleşmeyi fesheder veya askıya alırsa, fesih konusunda size beş gün önceden bildirimde
bulunur ve zorunlu Cezayir yasalarına uygun olarak bu fesih için tazminat öder.  Abbo�, bu Sözleşmenin lafzını veya ruhunu
ihlal e�ğinize veya bu Sözleşmenin lafzına veya ruhuna aykırı davrandığınıza inanırsa, söz konusu ihlalin çözülemediği veya
yükümlülüğün yerine ge�rilmesinin sizin hatanız veya yükümlülüklerinizi yerine ge�rmeyi reddetmeniz nedeniyle imkansız
hale geldiği durumlar dışında, ihlali düzeltmek için size beş gün öncesinden bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshedebilir
veya askıya alabilir.  Uygulamayı kullanmaktan vazgeçmeyi tercih ederseniz ya da herhangi bir zamanda Uygulama, Servisler



ve/veya ICM ar�k sunulmazsa Abbo� fesihten beş gün önce size bildirim göndererek Uygulama için destek sağlamayı
durdurabilir.

 

21. Garan�lere İlişkin Sorumluluk Reddimiz

Bu Uygulama, sağlık uzmanınızın erişimi için, Mobil Cihazınızı kullanarak ICM'nizden Merlin.net™ PCN'ye veri aktarımı
yapmanıza imkan sağlar. UYGULAMAYI KULLANMANIZIN RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU VE YETERLİ KALİTE, PERFORMANS,
DOĞRULUK VE ÇABAYA İLİŞKİN TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. 

Uygulama, üre�cinin onayladığı çekirdek, sistem yapılandırması veya kullanım kısıtlamalarını kaldırmak, değiş�rmek veya
atlatmak için değiş�rilmiş ya da özelleş�rilmiş veya üre�cinin garan�sini ihlal eden bir Mobil Cihazda kullanılmak üzere
tasarlanmamış�r. Uygulamanın kullanımı diğer yazılım ve cihazların çalışmasını olumsuz olarak etkileyebilir. Uygulama için
oluşturulan veya dahil edilen herhangi bir içerik Verilerin aktarılmasına imkan sağlayacak bilginin oluşturulması içindir.
UYGULAMA TIBBİ UYGULAMALARA YÖNELİK KULLANIMI HEDEFLEMEZ VEYA TIBBİ BAKIM YA DA SERVİSLERİN SAĞLANMASI,
VEYA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIBBİ HİZMETLER YA DA BAKIM SAĞLANMASI İÇİN DEĞİLDİR. 

UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE ABBOTT, İŞTİRAKLERİ VE ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARI
UYGULAMAYI VE SERVİSLERİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN TÜM HATALARI VE KUSURLARI İLE "OLDUĞU GİBİ" VE
"MEVCUT HALİYLE" TEMİN EDER VE BU VESİLEYLE, MÜLKİYET VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIKÇA İFADE EDİLMİŞ, İMA EDİLMİŞ VEYA YASAL DİĞER TÜM GARANTİLERİ VE ŞARTLARI VE
TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE KALİTE VE VİRÜSLERDEN ARİ OLMAYA İLİŞKİN TÜM İMA EDİLMİŞ
GARANTİLERİ, ÖDEVLERİ VEYA ŞARTLARI REDDEDER. ABBOTT VEYA ABBOTT'IN YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN
HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ YA DA TAVSİYE BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEZ. UYGULAMA PROFESYONEL BİR SAĞLIK HİZMETİ
KARARI, DOĞRUDAN TIBBİ GÖZETİM VEYA ACİL MÜDAHALE YERİNE GEÇECEK ŞEKİLDE; YA DA ACİL DURUMDA KULLANIM
AMACIYLA VEYA GERÇEK ZAMANLI ALARM YA DA ZAMANA HASSAS VERİ İLETİMİ VEYA GÖSTERGESİ OLARAK
KULLANILAMAZ. HASTALARLA İLGİLİ TÜM TIBBİ TEŞHİSLER VE TEDAVİLER UYGUN BİR SAĞLIK HİZMET PROFESYONELİ
TARAFINDAN SAĞLANMALIDIR. ABBOTT VEYA İŞTİRAK ŞİRKETLERİNDEN HERHANGİ BİRİ BİR KULLANICI TARAFINDAN
YAPILAN BİR TEŞHİS, KARAR VEYA DEĞERLENDİRMEDEN VEYA UYGULAMANIN VE DOKÜMANTASYONUN İÇERİĞİNE
DAYANARAK VERİLEN HERHANGİ BİR KARAR SONUCUNDA OLUŞABİLECEK ZARARLARDAN SORUMLU YA DA YÜKÜMLÜ
DEĞİLDİR.

Uygulamada yerel olarak saklanan ve Bluetooth®1 kablosuz teknolojisi kullanılarak Uygulama ile ICM arasında ile�len Verileri
şifrelemek gibi makul ve piyasada mevcut olan Veri koruma önlemlerini kullanıyor olsak da, Uygulamayı içeren ve İnternete
bağlı olup Uygulamayı içeren herhangi bir sistem, Mobil Cihaz veya akıllı cihaz aracılığıyla ile�len ya da bu tür cihazlarda
depolanan bilgilerin gizliliğini, güvenliğini, orijinalliğini veya bozulmayacağını garan� etmeyiz. ABBOTT SİZ VEYA ÜÇÜNCÜ
TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN VEYA SİZİN TARAFINIZDAN UYGULAMADA DEPOLANAN VERİLER İLE ÜRETİLEN
HERHANGİ BİR VERİNİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA ZAMANINDA OLMASIYLA İLGİLİ HİÇBİR BEYAN
VEYA GARANTİDE BULUNMAZ. ÖZELLİKLE, ABBOTT BU TÜR VERİLERE DAYANAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN, BİLGİNİN İFŞASINI
GEREKTİREN HÜKÜMET DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLACAĞIYLA İLGİLİ BİR BEYANDA BULUNMAZ VEYA GARANTİ VERMEZ. 

Abbo�, iş�rakleri ve üçüncü taraf servis sağlayıcıları, Uygulamada bulunan fonksiyonların isteklerinizi karşılayacağını veya
kesin�siz ya da hatasız çalışacağını, veya herhangi bir hatanın düzel�leceğini garan� ETMEZ.  Uygulamada kullanılan gibi
Yazılımlar program hatalarına ve başka bilgisayar yazılımı ve donanımı ile uyumsuzluğa maruz kalabilir. Uygulamayı arızanın
şahıslara veya maddi ya da gayri maddi mülkiyete herhangi bir zarar verebileceği ya da yaralanmaya sebep olacağı herhangi bir
uygulama için kullanmamalısınız. 

ABBOTT HİÇBİR SURETTE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN DONANIM VEYA YAZILIMI İLE İLGİLİ OLARAK YA DA UYGULAMADA
GÖSTERİLEN VERİLERİN DOĞRULUĞU HAKKINDA BİR GARANTİ VERMEZ YA DA BEYANDA BULUNMAZ VE ABBOTT BUNLARA
İLİŞKİN ARIZALARLA İLGİLİ TÜM SORUMLULUĞU REDDEDER.  ABBOTT; DOLANDIRICILIK VEYA AŞIRI İHMAL DURUMLARI HARİÇ,
ABBOTT, İŞTİRAKLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA ATADIĞI KİŞİLER YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA KARŞI BU SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI
SIRASINDA MEYDANA GELEN TÜM EYLEMLERDEN VEYA İDDİALARDAN DOĞABİLECEK TÜM SORUMLULUKLARI REDDEDER.

Bazı ülkeler/eyaletler/bölgeler/yargı alanları zımni garan�lerin is�sna bırakılmasına ya da zımni garan�lerin süresi üzerindeki
sınırlandırmalara i izin vermezler, bu nedenle yukarıdaki feragatler tümüyle size uygulanmayabilir. Yürürlükteki yasanın bizim
garan� vermemizi gerek�rmesi halinde, söz konusu garan�nin kapsamı ve süresi yürürlükteki ilgili yasada sağlanması gereken
minimum ölçüde olacak�r.

Almanya ve İsviçre'deki kullanıcılar için:  Almanya ve İsviçre'deki kullanıcılara yönelik bu alt bölüm dışında, bölüm 21 Almanya
ve İsviçre'deki kullanıcılar için geçerli değildir. Bunun yerine, Uygulama ve Servisler, Almanya ve İsviçre'deki kullanıcılar için



"olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" temin edilir. Uygulamanın ve Servislerin uzun süreli durmasını ve önemli gecikmeleri
olabildiğince önlemeyi amaçlasak da, Uygulamaya veya içinde bulunan fonksiyonlardan herhangi birine hatasız ve kesin�siz
erişilebilirliği ve kullanılabilirliği garan� etmek ya da buna ilişkin teminat vermek istemeyiz. Yasal garan� haklarınız yukarıda
geçenlerden dolayı etkilenmez.

Birleşik Krallık içerisindeki kullanıcılar için: Bu bölüm 21’deki hiçbir ifade; yeterli kalite, amaca uygunluk veya açıklamanın
doğruluğu ile ilgili yasal garan�leri etkilemez.

Avustralya'daki kullanıcılar için: Bölüm 21’deki hiçbir ifade Compe��on and Consumer Act (Rekabet ve Tüke�ci Yasası) 2010
(Cth) çerçevesinde belir�len tüke�ci garan�lerine dair haklarınızı etkilemez. Ürünlerimiz ve servislerimiz Avustralya Tüke�ci
Kanunu kapsamında hariç tutulamayan garan�ler içermektedir. Hizmet ile ilgili büyük arızalar için şunları yapma yetkiniz
vardır:

a. Bizimle olan servis sözleşmenizi iptal edebilirsiniz; ve

b. Kullanılmayan kısım için geri ödeme alabilir ya da değer kaybı için tazminat isteyebilirsiniz.

Ayrıca ürünler ile ilgili büyük arızalar için geri ödeme veya yenileme arasında tercih yapabilirsiniz. Ürünlerde veya serviste
meydana gelen bir arıza büyük değilse, makul bir sürede arızanın düzel�lmesini isteme hakkına sahipsiniz. Bu yapılmadığı
takdirde ürünler için bir geri ödeme talep etme ve servis için sözleşmeyi feshetme ve kullanılmayan herhangi bir kısmı için geri
ödeme alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, ürünlerde veya hizmetlerde oluşan bir arızadan kaynaklanan makul sure�e
öngörülebillir bir kayıp veya hasar nedeniyle tazmin edilme hakkına sahipsiniz.

Cezayir'deki kullanıcılar için:  Bu Bölüm 21'deki hiçbir ifade;

a. tüke�cinin korunması ve dolandırıcılığın önlenmesi ile ilgili 25 Şubat 2009 tarihli (değiş�rildiği şekliyle) 09-03 sayılı
yasanın 13. Maddesi uyarınca size Uygulama ve Servisler için garan� sunma konusunda veya

b. mal ve hizmet garan�sinin uygulanması ile ilgili şartlar ve koşulları belirten 26 Eylül 2013 tarihli, 13-327 sayılı Yürütme
Kararnamesi uyarınca, Uygulama ve Servislerin ilk kez kullanımınıza sunulduğu tarihten i�baren al� ay içinde herhangi
bir kusur ortaya çıkması durumunda size karşı olan sorumluluğumuzu sınırlamaz. 

22. Sorumluluk Sınırlarımız Hakkında Önemli Bilgi

GEÇERLİ YASAYA GÖRE EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR ŞEKİLDE ABBOTT, İŞTİRAKLERİ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF SAĞLAYICILARI
HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI, SONUCUNDA OLUŞAN, CEZAİ VEYA CEZALANDIRMA GEREKTİREN ZARARLAR DAHİL
MADDİ HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKLARDIR. ŞU DURUMLAR İSTİSNADIR:

a. New Jersey’deki kullanıcılar için: Bu Sözleşmedeki hiçbir ifade New Jersey yasaları kapsamında bir tüke�ci tara�ndan
telafi edilebilecek zararları hariç bırakmayacak�r, uygulanabilir ise bunların arasında New Jersey Puni�ve Damages Act
(Cezalandırıcı Tazminat Yasası), New Jersey Products Liability Act (Ürün Sorumluluğu Yasası), New Jersey Uniform
Commercial Code (Düzgün Ticaret Kanunu) ve New Jersey Consumer Fraud Act (Tüke�ci Hile Yasası) bulunabilir.

b. Almanya’daki kullanıcılar için: Abbo� önemli sözleşme yükümlülüklerinin (esas yükümlülükler) kusurlu şekilde
ihlalinden sorumlu olacak�r. Esas yükümlülükler, bu Sözleşmenin doğru şekilde yürütülmesini sağlamak için yerine
ge�rilmesi gereken sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir ve sürekli olarak tara�nızdan i�mat edilebilirler. Bunun dışında
Abbo�’ın yükümlülüğü ağır derecede ihmal ve kasıtlı suis�mal ile sınırlı olacak�r. Abbo� tara�ndan esas
yükümlülüklerin hafif derecede ihmale bağlı ihlali veya yükümlülüğü olanların hafif derecede suis�mali durumunda,
Abbo�’ın yükümlülüğü yalnızca �pik olarak öngörülebilir hasarlar ile sınırlı olacak�r. Bu, zorunlu yasal yükümlülükleri,
özellikle de Almanya Product Liability Act (Ürün Yükümlülüğü Yasası) ile ilişkili olarak yaşam kaybı, fiziki yaralanma veya
hastalık gibi Abbo�’ın sorumluluklarını etkilemez. Almanya’daki kullanıcılar için geçerli bu alt bölüm dışında, bölüm 22
Almanya’daki kullanıcılar için uygulanmaz.

c. Birleşik Krallık ve İsviçre'deki kullanıcılar için: Bu Sözleşmedeki hiçbir ifade bizim Uygulama ile bağlan�lı ihmalimizden
veya hileli yalan beyanımızdan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma için sorumluluğumuzu ortadan kaldırmaz.

d. Avustralya'daki kullanıcılar için: Bölüm 21 veya 22’deki hiçbir ifade Compe��on and Consumer Act (Rekabet ve
Tüke�ci Yasası) 2010 (Cth) çerçevesinde belir�len tüke�ci garan�lerine dair haklarınızı etkilemez. Bu hükümler ve
koşullar dışındaki herhangi bir şarta bakılmaksızın, Compe��on and Consumer Act (Rekabet ve Tüke�ci Yasası) 2010
(Cth) veya bir başka yasa tedarik edilen ürünler ve servisler için bir garan� olduğunu belir�rse ve bizim bu garan�yi
ihlalimiz nedeniyle yükümlülüğümüz hariç tutulamaz fakat ürünlerin tedariki hususunda ürünlerin değiş�rilmesi veya
eşdeğer ürünlerin tedarik edilmesi ya da ürünlerin onarılması, veya servislerin sağlanması hususunda servislerin tekrar
verilmesi veya servislerin tekrar verilmesi için maliye�n ödenmesi ile sınırlandırılabilir.



e. Cezayir'deki kullanıcılar için: Bu Sözleşmedeki hiçbir ifade, haksız fiil (ihmal dahil) al�nda ortaya çıkan zararlar veya
bizden kaynaklanan dolandırıcılık ya da ağır ihmal durumları nedeniyle ortaya çıkan zararlar için sorumluluğumuzu
ortadan kaldırmaz. Dolandırıcılık veya ağır ihmal durumları haricinde, yalnızca Sözleşmenin yapıldığı tarihte
öngörülebilen kayıplardan sorumlu oluruz.

ABBOTT, İŞTİRAKLERİ VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF TEDARİKÇİ SÖZ KONUSU HASARLARIN OLUŞMA OLASILIĞINDAN
HABERDAR OLSA VE YASAL ÇÖZÜM YOLU ESAS AMACINI YİTİRSE DAHİ YUKARIDAKİ KISITLAMA ŞUNLARA İLİŞKİN TÜM
ZARARLARI KAPSAR; KAR KAYBI, VERİ VEYA MADDİ OLMAYAN AKTİFLERİN KAYBI, UYGULAMA ÜZERİNDEN AKTARILAN BİLGİNİN
GÜVENLİK KAYBI (BUNA SÖZ KONUSU BİLGİYİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN YETKİSİZ ŞEKİLDE ELE GEÇİRMESİ DAHİLDİR), İŞLERİN
KESİNTİYE UĞRAMASI, KİŞİSEL YARALANMA, UYGULAMANIN YA DA UYGULAMAYLA BİRLİKTE KULLANILAN VEYA KULLANILMIŞ
OLABİLECEK ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT YAZILIM VE/VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT DONANIMIN KULLANIMI VEYA
KULLANILAMAMASI SEBEBİYLE VEYA BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ BİR NEDENDEN GİZLİLİK KAYBI, SİZİN UYGULAMAYI İNDİRMENİZ
NEDENİYLE CİHAZINIZA BULAŞABİLECEK VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER TEKNOLOJİK OLARAK ZARARLI MATERYALDEN VEYA BUNA
BAĞLANTI VEREN YA DA BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE BAŞKA ŞEKİLDE BAĞLANTILI HERHANGİ BİR MOBİL
UYGULAMA/MATERYAL/WEB SİTESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR.

YUKARIDAKİ KISITLAMALAR, SÖZ KONUSU ZARARLAR SÖZLEŞME, HAKSIZ MUAMELE (İHMAL DAHİL OLMAK ÜZERE), KUSURSUZ
SORUMLULUK VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR TEORİ ÇERÇEVESİNDE DOĞSA DAHİ GEÇERLİ OLACAKTIR.

Uygulama üzerinden sağlık uzmanınız ile paylaş�ğınız bilgi haricinde, kişisel bilgilerinizi sağlığa ilişkin verilerle birlikte
Uygulama üzerinden üçüncü tarafların uygulamaları dahil olmak üzere üçüncü taraflarla paylaşmayı seç�ğinizde, bu durumda
yasaların tamamıyla izin verdiğince Abbo� veya iş ortaklarının sağlığa ilişkin veriler dahil kişisel bilgilerinizi paylaşma ve/veya
ifşa etme kararınızdan sorumlu olmadığını onaylar ve kabul edersiniz ve yine burada Abbo� ve iş ortaklarını söz konusu
üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi toplamasından veya başka şekilde işlem yapmasından sorumluluktan azat edersiniz.

YUKARIDAKİLERE KISITLAMA GETİRMEDEN, UĞRAYABİLECEĞİNİZ KAYIPLARA BAKILMAKSIZIN VE YÜRÜRLÜKTEKİ YASANIN İZİN
VERDİĞİ EN YÜKSEK ÖLÇÜDE, ABBOTT, İŞTİRAKLERİ VE TEDARİKÇİLERİNİN HERHANGİ BİRİNİN BU SÖZLEŞMENİN BİR HÜKMÜ
KAPSAMINDAKİ YA DA BU SÖZLEŞME BAŞKA ŞEKİLDE BAĞLANTILI TÜM SORUMLULUĞU VE YUKARIDAKİLERİN TÜMÜ İÇİN SİZE
MÜNHASIR YASAL ÇÖZÜM YOLLARINIZ AŞAĞIDAKİLERLE SINIRLI OLACAKTIR:

a. BÖYLE BİR KAYIP TARAFLARCA ÖNCEDEN GÖRÜLEBİLİR YA DA DÜŞÜNÜLEBİLİR OLSA DA, UYGULAMA İÇİNDEKİ
HATALARIN TAMİRİ, ONARIMI VEYA BİR BAŞKA ŞEKİLDE DÜZELTİLMESİ, VEYA

b. UYGULANABİLİR İSE, UYGULAMA İÇİN SİZİN ÖDEDİĞİNİZ TUTAR VEYA 10 USD (HANGİSİ BÜYÜKSE).

Bazı diğer ülkeler/eyaletler/bölgeler/yargı alanları sorumluluğu bazı zımni garan�leri veya kazayla oluşan ya da dolaylı
hasarları is�sna tutmayı ya da bunların sınırlandırılmasını yasaklayabilir veya sınırlandırabilir; yalnızca böyle bir yasanın sizin
için geçerli olduğu ölçüde, yukarıdaki feragatlerin, sınırlamaların veya is�snaların bir kısmı veya tamamı size uygulanmayabilir
ve yürürlükteki yasa kapsamında bazı ilave haklara sahip olabilirsiniz.

23. Tazminat

Yürürlükteki yasanın izin verdiği maksimum ölçüde, Abbo�’ı, iş�raklerini, ilgili görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını,
temsilcilerini, varislerini, görevlilerini ve lisans verenlerini (i) sizin Uygulamayı kullanmanız veya bağlan�lı faaliyetler; ve (ii) bu
Sözleşmenin veya yasaların, düzenlemelerin ya da sizin tara�nızdan, evinizdeki ya da kuruluşunuzdaki başkaları tara�ndan, ya
da sizin veya onların Uygulamayı kullanımlarıyla bağlan�lı olarak ihmal eylemleri, atlamalar ve kasıtlı görevi kötüye kullanma
dahil bir üçüncü tara�n fikri mülkiyet hakkının ihlali dahil olmak üzere, üçüncü tarafların haklarının herhangi bir ihlalinden
veya ihlal edildiği iddiasından kaynaklanan, sebep olan veya ilişkili herhangi ve her türlü hak iddiası, zarar, talep, yükümlülük,
yargı, ödül, kayıp, maliyet ve üçüncü taraf tara�ndan yapılan masraflardan (avukat ve bilirkişi ücretleri dahil) tazmin etmeyi,
savunmayı ve sorumlu tutmamayı kabul edersiniz. Almanya’daki kullanıcılar için:  Yukarıdaki şartlar sizin hasar oluşmadığını
ispatlama hakkınızı etkilemez. 

24. İhracat Dene�mleri

Uygulama, Amerika Birleşik Devletlerinin ihracat kontrol kısıtlamalarına tabidir, buna Amerika Birleşik Devletlerinin
ambargoları veya ihracatları sınırlandıran diğer federal yasaları ve düzenlemeleri dahildir. Aşağıdaki nitelikteyseniz veya
olmadığınızı teyit ediyorsanız, size Uygulamayı bilerek vermeyiz, (a) ABD hüküme�nin ambargosuna ya da �cari yap�rımlarına
tâbi olan herhangi bir ülkede yerleşikseniz, yaşıyorsanız, vatandaşıysanız (ABD yap�rımları hakkında daha fazla bilgi için bkz.
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx) veya (b) ABD hüküme�nin kısıtlama



ge�rilen son kullanıcılar listesindeyseniz (örneğin, h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-
List/Pages/default.aspx adresindeki "Specially Designated Na�onals (Özellikle Belirlenmiş Kişiler)" listesi dahil).

25. Bildirimler

Bu Sözleşme kapsamında veya onunla ilgili olarak yapılan bildirimler yazılı olmalı ve önceden ödenmiş posta hizme� ile Legal
Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, Minnesota 55117, Amerika Birleşik Devletleri adresine gönderilmelidir.
Sizinle yazılı olarak ile�şim kurmamız veya size bir bildirimde bulunmamız gerekirse, size e-posta yoluyla (e-posta adresinin
bize sağlanmış olması durumunda) veya Uygulamayı talep ederken sağladığınız adrese önceden ödenmiş posta göndererek
ulaşırız.

26. Müdahale Eden Güçler

Kamusal veya özel ile�şim ağlarında gerçekleşen sorunlar dahil olmak üzere, bizim kontrolümüz dışında gerçekleşen herhangi
bir olay veya durum nedeniyle ("Müdahale Eden Güçler") bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizden herhangi birini yerine
ge�rirken gecikmemizden veya yerine ge�remememizden ötürü sorumlu olmayız. Bu Sözleşmedeki yükümlülüklerimizi yerine
ge�rmemizi etkileyen Müdahale Eden Güçlerin ortaya çıkması durumunda: (i) bu Sözleşmedeki yükümlülüklerimiz askıya alınır
ve yükümlülüklerimizi yerine ge�rmemiz için gereken süre, Müdahale Eden Güçlerin süresine göre uza�lır ve (ii) Müdahale
Eden Güçlere rağmen bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine ge�rebilmek için makul düzeydeki gerekli olan çabayı
göstermeye çalışırız.

27. Hakların Aktarılması

Bu Sözleşme kapsamındaki haklarımızın ve yükümlülüklerimizin bazılarını veya tümünü önceden yazılı onayınız olmadan başka
bir kuruma atayabilir, devredebilir, değiş�rebilir veya alt sözleşme ile verebiliriz ancak bu durum sizin bu Sözleşme al�ndaki
haklarınızı ve yükümlülüklerinizi etkilemez. Bu Sözleşmeden doğan haklarınızı ve yükümlülüklerinizi sadece size yazılı olarak
izin vermemiz durumunda başka bir kişiye aktarabilirsiniz.

28. Feragat

Bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi gerçekleş�rmeniz için yeterli ısrarı göstermezsek, haklarımızı size karşı
uygulamazsak veya bunu yapmak için gecikirsek, bu durum sizinle ilgili olan haklarımızdan feragat e�ğimiz ve bu
yükümlülükleri yerine ge�rmek zorunda olmadığınız anlamına gelmez. Yükümlülüğünüzü yerine ge�rmemeniz sonucunda
haklarımızdan feragat edersek, bunu yalnızca yazılı olarak yaparız ve bu durum gelecekte de yükümlülüğünüzü yerine
ge�rmediğiniz durumlarda haklarımızdan otoma�k olarak feragat edeceğimiz anlamına gelmez.

29. Bölünebilirlik

Bu Sözleşmenin her bir koşulu ayrı ayrı işler. Bir mahkeme veya yetkili makam bu koşullardan birinin geçersiz, hukuka aykırı
veya uygulanamaz olduğuna karar verirse, kalan diğer koşullar tam etkiyle yürürlükte kalmaya devam eder.

30. Geçerli Kanun

Bu Sözleşmenin hükümleri, hukukun seçimi hükümlerine bakılmaksızın, Illinois Eyale�, Amerika Birleşik Devletleri yasalarına
tabidir ve buna göre yorumlanır.  Yabancı ülkelerin yasaları, kuralları ve düzenlemeleri ile Amerika Birleşik Devletlerininkiler
arasında bir uyuşmazlık olması halinde, Amerika Birleşik Devletleri yasaları, kuralları ve düzenlemeleri en geniş çerçevede
geçerli olacak�r.  Yukarıdaki hükümlere bakmaksızın, yükümlülüklerinizin ihlali veya ihlal tehdidi durumunda gizlilik ve fikri
mülkiyet hakları nedeniyle adalete uygun bir çare bulma yetkisine sahip olacağız, buna herhangi bir yetkili mahkemeden elde
edilebilecek yasaklama emri, mahkeme emri, belirli bir tedbir veya başka bir yardım dahil olabilir.  Bu Sözleşmenin Illinois
Eyale�nde tamamıyla uygulanabilir olduğunu, ayrıca bu Sözleşmeden ya da tarafları arasındaki ilişkiden kaynaklanan herhangi
bir dava ile ilgili olarak, Illinois Eyale�, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eyalet mahkemelerinin ve federal mahkemelerin
yargılamak ve mahkeme için yetkili olduğunu kabul etmiş olursunuz.  Buradaki taraflar aynı zamanda Uluslararası Sa�m
Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının, bu Sözleşmede Uluslararası Ürün Sa�şları için geçerli olmadığını
onaylar.

Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Birleşik Krallık ve İsviçre'deki kullanıcılar için: Bu bölümün Avrupa Ekonomik Alanı (EEA),
Birleşik Krallık ve İsviçre'deki kullanıcılar için geçerli olması dışında, Sözleşmedeki Bölüm 30 Avrupa Ekonomik Alanı (EEA),
Birleşik Krallık ve İsviçre'deki kullanıcılar için geçerli olmayacak�r, yalnız bu Sözleşme Uluslararası Sa�m Sözleşmelerine İlişkin
Birleşmiş Milletler Antlaşması'na tâbi olmayacak�r. Bu tür kullanıcılar için yerleşik olduğunuz ülkenin yürürlükteki yasaları
geçerlidir.



Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) içerisindeki kullanıcılar için: Alterna�f uyuşmazlık çözümünde sizin mahkemeye gitmenize
gerek kalmadan bağımsız bir kuruluş uyuşmazlığın olgularını inceler ve bunu çözmeye çalışır. Herhangi bir şikaye� ele alma
şeklimizden memnun olmazsanız Avrupa Online Uyuşmazlık Çözüm Pla�ormuyla bağlan� kurabilirsiniz.

Avustralya'daki kullanıcılar için: Bölüm 30'daki hiçbir ifade, ilgili olduğunda Compe��on and Consumer Act (Rekabet ve
Tüke�ci Yasası) 2010 (Cth)'nin uygulanmasını dışlamaz veya dışlayacak şekilde yorumlanamaz.

Cezayir'deki kullanıcılar için:  Merkezimiz Illinois Eyale�'ndedir.  Dolayısıyla, bu Sözleşmenin tâbi olduğu yasa bu yargı
bölgesiyle olan bağlan�mızı temel almaktadır.  Bu Sözleşme, yargı yetkisi ve mahkeme yeri olarak Illinois Eyale�'nin eyalet ve
federal mahkemelerine tâbi olsa da, Sözleşmedeki hiçbir ifade tarafların yetkili başka bir mahkemede dava açma veya
savunma yetkisine halel ge�rmez. 

31. Anlaşmanın Tamamı

Bu Sözleşme sizinle aramızda olan yegane sözleşmedir ve bu konuyla ilgili olarak ister sözlü ister yazılı olsun aramızda yapılan
önceki veya eşzamanlı tüm ile�şimin, sözleşmelerin, sözlerin, güvencelerin, garan�lerin, beyanların, tekliflerin ve uzlaşmaların
yerine geçer. Bu Sözleşmede belir�lmemiş hiçbir açıklama, beyan, güvence veya garan� (kasıtsız veya ihmale bağlı olarak) ile
ilişkili olarak hukuki çözüm yoluna gidilmeyeceğini hem siz hem de biz kabul ederiz. Tüm taraflar, bu Sözleşmedeki herhangi bir
maddeye is�naden hukuki olarak kasıtsız yanıltma veya yanlış beyan iddiasında bulunmamayı kabul eder.  Bu Sözleşmenin
İngilizce ve İngilizce olmayan versiyonları arasında uyuşmazlık olması halinde, İngilizce nüshası geçerli olacak�r.  Bölümler 5,
15, 19, 21, 22, 23 ve 30 ile 34 arası bu Sözleşmenin sonlanmasından sonra da geçerli olacak�r.

32. Uygulamanın iOS sürümünü kullanıyorsanız Apple ile ilgili şartlar

Bu Sözleşmenin diğer hüküm ve koşullarına ilave olarak, ve bu Sözleşmede aksine bir hüküm bulunsa bile, bu ilave hükümler
sizin Uygulamayı Apple Inc. ("Apple") şirke�ne ait iOS işle�m sistemine uyumlu olarak kullanmanızla ilgilidir. Apple, bu
Sözleşmenin bir tara� değildir ve Uygulamaya sahip değildir ayrıca Uygulamadan sorumlu değildir. Apple bu Uygulama için bir
garan� vermez, yalnız geçerli olduğunda sa�nalma ücre�nin geri ödemesini yapabilir. Apple, Uygulamanın bakımından veya
diğer destek servislerinden sorumlu değildir ve Uygulama ile bağlan�lı diğer davalardan, kayıplardan, yükümlülüklerden,
zararlardan, maliyetlerden ya da masraflardan sorumlu olmayacak�r, buna üçüncü tarafların ürün sorumluluğu davaları,
Uygulamanın herhangi geçerli bir yasanın ya da düzenlemenin şartlarına uymadığı iddiaları, tüke�ciyi koruma veya benzeri
yasamalardan kaynaklanan davalar ve fikri mülkiyet haklarının ihlali ile ilgili iddialar dahildir. Uygulamanın kullanımına ilişkin
herhangi bir soruşturma veya şikayet, fikri mülkiyet haklarıyla ilgili olanlar dahil, bu Sözleşmenin Notlar bölümü uyarınca
Abbo�’a yönlendirilmelidir. Burada size verilen lisans, Uygulamayı Apple markalı ve Apple iOS işle�m sistemini çalış�ran,
sahibi olduğunuz ya da kontrol e�ğiniz veya bunun dışında Apple’ın App Store Hizmet Kullanım Şartlarında açıklanan Kullanım
Kurallarının izin verdiği bir üründe kullanmanız için verilmiş devredilemez bir lisans�r. Bu Uygulamayı kullanırken kablosuz veri
hizmet sözleşmesi gibi sizin için geçerli olan herhangi bir üçüncü taraf sözleşmesinin şartlarına uymalısınız. Apple ve yan
kuruluşları bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve sizin bu Sözleşmeyi kabul etmeniz ile bu Sözleşmeyi size karşı üçüncü
taraf lehtar olarak uygulama hakları olacak�r (siz de bu hakkı kabul etmiş olursunuz); yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın,
Abbo�’ın bu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir değişikliğe, feragatnameye veya uzlaşmaya dahil olma, iptal etme veya
sonlandırma hakkı herhangi bir üçüncü tara�n onayına tabi değildir.

33. Ek Hukuki Terimler

a. Bu Sözleşme sizin ve Abbo� arasında herhangi bir ortaklık, iş ortaklığı, işveren-işçi, temsilci ya da im�yaz veren-im�yaz
alan ilişkisi oluşturmayacak�r.

b. Sözleşmenin herhangi bir koşulunun kanunlara aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu
anlaşılırsa, söz konusu koşul bu Sözleşmeden ayrılabilir kabul edilecek ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve yap�rımını
etkilemeyecek�r.

c. Bu Sözleşme çerçevesinde herhangi veya tüm haklarınızı veya yükümlülüklerinizi daha önceden açıkça yazılı bir onay
olmaksızın atayamaz, aktaramaz veya alt lisans veremezsiniz.

d. Biz herhangi bir kısıtlama olmadan herhangi veya tüm haklarımızı veya yükümlülüklerimizi atayabiliriz, aktarabiliriz
veya alt lisans verebiliriz.

e. Bu Sözleşme kapsamındaki bir ihlal veya ihmal nedeniyle herhangi bir tara�n sunduğu feragatname, önceki veya
sonradan gelen bir ihlalin ya da ihmalin feragatnamesi sayılmayacak�r.

f. Tekil olarak tanımlanan tüm şartlar çoğul olarak kullanıldığında uygun ise ve aksi belir�lmediyse aynı anlamı ifade
edecek�r. Bu Sözleşmede "dahil olmak üzere" terimi veya varyasyonları kullanıldığında bu sanki "sınırlama olmaksızın"
sözcükleri devam ediyor gibi yorumlanacak�r.



g. Size yapılan bildirimler (bu Sözleşmede yapılan değişiklikler ile ilgili bildirimler dahil) Uygulamaya mesaj gönderme
veya e-posta (her durumda link verilerek) ya da normal posta üzerinden yapılabilir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın
bu Sözleşmenin veya elektronik form şeklinde verilen herhangi bir bildirimin basılı bir kopyası, bu Sözleşmeye
dayanarak veya ilişkilendirilerek diğer işle ilgili dokümanların veya kayıtların orijinal olarak basılı formda üre�ldiği ve
saklandığı gibi, adli muamelelerde veya idari davalarda kabul edilebilir olacak�r.

h. Abbo� kendi kontrolü dışındaki bir sebepten dolayı herhangi bir yükümlülüğünü gerçekleş�rememesinden sorumlu
olmayacak�r.

Bu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin yargı yetkisine sahip bir mahkeme tara�ndan kanunlara aykırı olduğu hükmedildiyse,
söz konusu hüküm değiş�rilecek ve yasaların izin verdiği azami ölçüde orijinal maddenin hedeflerine ulaşacak şekilde
yorumlanacak�r ve Sözleşmenin geriye kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalacak�r.

34. "Kabul Et" düğmesinin �klanması

BU SÖZLEŞMEYİ OKUDUĞUNUZU VE TÜM HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI ANLADIĞINIZI VE BUNLARIN BAĞLAYICILIĞINI KABUL
ETTİĞİNİZİ ONAYLARSINIZ.

"KABUL ET" DÜĞMESİNİ TIKLAYARAK VEYA UYGULAMAYI KULLANARAK VEYA UYGULAMAYA BAŞKA ŞEKİLDE ERİŞİM
SAĞLAYARAK:

BU SÖZLEŞMEYİ YAPACAK KANUNİ SORUMLULUK YAŞINDA OLDUĞUNUZU TEYİT EDERSİNİZ;

BU HAREKETİNİZİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAK İLE AYNI NİYETTE OLDUĞUNU VE EL YAZISI İLE İMZALAMAKLA AYNI
YÜRÜRLÜK VE ETKİYE SAHİP OLDUĞUNU BELİRTİRSİNİZ.

BAŞKA BİREY ADINA UYGULAMAYI KURUYOR, KULLANIYOR VEYA BAŞKA ŞEKİLDE ERİŞİMDE BULUNUYORSANIZ, BU
KİŞİYİ SÖZLEŞMEYE YASAL OLARAK BAĞLI HALE GETİRMEK İÇİN GERÇEK YETKİYE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN
EDERSİNİZ.

BAĞLANTILI OLDUĞUNUZ BİR ORGANİZASYON ADINA YA DA YARARINA BU UYGULAMANIN KURULUMUNU YAPAN,
KULLANAN VEYA ERİŞİMDE BULUNAN BİR KİŞİYSENİZ, O ZAMAN BU SÖZLEŞMEYE HEM KENDİ ADINIZA, HEM DE
TEMSİL ETTİĞİNİZ ORGANİZASYON ADINA ONAY VERMİŞ OLURSUNUZ AYRICA SÖZ KONUSU ORGANİZASYONU BU
SÖZLEŞMEYE BAĞLI KILMAK İÇİN KANUNİ YETKİYE SAHİP OLDUĞUNUZU BEYAN EDERSİNİZ.

BU SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, KABUL ET DÜĞMESİNİ TIKLAMAYIN VE UYGULAMAYI
KULLANMAYIN.

™ Abbo� şirketler grubunun bir �cari markasını belir�r.

‡ Söz konusu adın ilgili sahibine ait bir üçüncü taraf �cari markası olduğunu belir�r.

© 2021 Abbo�.  Tüm hakları saklıdır.

Sözleşmenin sonu.



[1]
 Bluetooth; Bluetooth SIG, Inc. şirke�nin tescilli �cari markasıdır


