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Abbo� надає програму myMerlin™ («Програма»), яка передає дані до мережі обслуговування пацієнтів Merlin.net™
(«Merlin.net») (разом «Послуги»), щоб лікар або клініка могли дистанційно відстежувати ваш кардіомонітор і надавати
вам медичне лікування.  Pacese�er, Inc. (компанія Abbo�) надає мережу Merlin.net.

Ми прагнемо захистити вашу особисту інформацію. У цьому Повідомленні про дотримання конфіденційності та згоді
(«Повідомлення про дотримання конфіденційності») пояснено, як ми обробляємо вашу особисту інформацію задля
надання Послуг, а також описано наші дії стосовно забезпечення захищеності вашої особистої інформації.  Ми
розуміємо, що в це Повідомлення про дотримання конфіденційності включено багато інформації.  Ми хочемо надати
вам короткий і зручний опис того, як ми обробляємо, захищаємо, збираємо, зберігаємо та розкриваємо вашу особисту
інформацію. Докладнішу інформацію див. у розділах +«Про послуги» та +«Безпека особистої інформації» нижче.
 
ЦЕЙ КОРОТКИЙ ОПИС НЕ Є ВИЧЕРПНИМ. ЩОБ ПОВНІСТЮ ЗРОЗУМІТИ, ЯК МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШУ ОСОБИСТУ
ІНФОРМАЦІЮ, ВАМ ПОТРІБНО ПРОЧИТАТИ ВІДПОВІДНІ РОЗДІЛИ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ НИЖЧЕ.

Під час налаштування Програми ми використовуємо особисту інформацію, яка включає вашу дату народження та
серійний номер пристрою.  Ми використовуємо вашу електронну адресу або номер телефону для проведення
автентифікації під час під’єднання кардіомонітора.  Ця Програма передає нам інформацію з вашого пристрою, і якщо
ви звернетеся до служби підтримки клієнтів, ми зберігатимемо окремий запис, що стосується вашого запиту про
технічну підтримку.  Ми також використовуємо особисту інформацію, введену в Merlin.net вашим постачальником
медичних послуг.  Докладнішу інформацію див. у розділах +«Збір та обробка вашої особистої інформації» та
+«Положення, специфічні для конкретної країни» нижче.

Ми використовуємо особисту інформацію для того, щоб: (1) надавати вам Послуги; (2) дотримуватися юридичних
зобов’язань, в тому числі пов’язаних з безпекою, якістю та вдосконаленням медичного пристрою; (3) проводити
дослідження після деідентифікації, псевдонімізації, об’єднання та (або) анонімізації особистої інформації, щоб вас
неможливо було ідентифікувати за іменем.  Ми проводимо дослідження, щоб зрозуміти, як використовуються наші
продукти та послуги, й оцінити їхню ефективність, а також задля проведення реальних досліджень фактичних даних.
 Докладнішу інформацію див. у розділах +«Використання вашої особистої інформації компанією Abbo�», +«Медичні
пристрої та інші юридичні вимоги», +«Дослідження», +«Зберігання особистої інформації» нижче.
 
Ми строго обмежуємо, кому ми надаємо вашу особисту інформацію, і ніколи не продаємо її третім особам для нашої
комерційної вигоди.  Ми надаємо особисту інформацію нашим афілійованим компаніям для підтримки й надання
технічної допомоги стосовно Послуг, з метою забезпечення відповідності вимогам, для проведення досліджень або
для усунення несправностей чи діагностики та більш широкого аналізу з метою виявлення системних проблем.
Докладнішу інформацію див. у розділах +«Розкриття нами особистої інформації» та +«Доступ Abbo� до особистої
інформації під час надання послуг вашому постачальнику медичних послуг» нижче.

Якщо ваше місцезнаходження надає вам певні права щодо вашої особистої інформації, ми будемо відповідати на такі
запити.  Для отримання додаткової інформації див. розділ +«Як окремі користувачі можуть отримати доступ до
особистої інформації та виправити її, ваші права» нижче.
 
Ми зберігаємо особисту інформацію, що має відношення до Послуг, на серверах у Сполучених Штатах Америки.
Докладнішу інформацію див. у розділах +«Зберігання даних» та +«Передача особистої інформації між країнами»
нижче. Також ми радимо ознайомитися з +«ПОЛОЖЕННЯМИ, СПЕЦИФІЧНИМИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ КРАЇНИ», оскільки
там можуть міститися додаткові положення, які застосовуються залежно від вашої країни проживання.
 
Звертайтеся і спрямовуйте всі запити стосовно Послуг насамперед до своєї клініки.  Ваша клініка є «контролером»
ваших особистих даних, коли вона надає вам медичну допомогу.  Ми є «обробником» вашої особистої інформації від
імені клініки з метою надання вам і вашій клініці Послуг.  Якщо у вас виникли запитання чи зауваження стосовно
конфіденційності, ви можете зв’язатися з нами, написавши на адресу privacy@abbo�.com. Якщо ви знаходитесь в
Європейській економічній зоні, то можете зв’язатися з нашим європейським співробітником із захисту даних або



звернутися до місцевого органу захисту даних. Контактні дані європейського співробітника Abbo� із захисту даних
разом з іншою корисною контактною інформацією можна знайти на вебсайті www.EU-DPO.abbo�.com. Для отримання
додаткової інформації див. розділ +«Зв’язатися з нами» нижче.
 
У разі, якщо ми внесемо до цього Повідомлення про дотримання конфіденційності суттєві зміни, ми повідомимо вас
електронною поштою або в Програмі, коли ви використовуватимете її наступного разу.  Докладнішу інформацію див. у
розділі +«Зміни в цьому Повідомленні про дотримання конфіденційності» нижче.

myMerlin™
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМ І ЗГОДА

Дата версії:  квітень 2021 р.
 

Pacese�er, Inc. (компанія Abbo�) надає мережу обслуговування пацієнтів Merlin.net™ («Merlin.net»).  Abbo� надає
мобільну програму myMerlin™ («Програма») (Merlin.net і Програма разом зазначені як «Послуги»).  У цьому
Повідомленні про дотримання конфіденційності посилання на «Abbo�», «ми», «нас» та «наш» означають групу
компаній Abbo�, головний офіс якої знаходиться в Abbo� Park, Illinois, Сполучені Штати Америки.

Ми визнаємо важливість захисту даних та конфіденційності та прагнемо захищати особисту інформацію, включаючи
інформацію, пов’язану зі здоров’ям. У цьому Повідомленні про дотримання конфіденційності описано, як компанія
Abbo� збирає та використовує вашу особисту інформацію під час надання цих Послуг.

Уважно прочитайте це Повідомлення про дотримання конфіденційності перед реєстрацією для використання цієї
Програми, оскільки воно застосовується до обробки, передачі та зберігання вашої особистої інформації, зокрема
інформації, пов’язаної зі здоров’ям, компанією Abbo� і деякими афілійованими компаніями, як описано нижче. Воно
також стосується обробки вашої особистої інформації нашими афілійованими компаніями та нашими обробниками,
якщо це необхідно для вирішення проблеми обслуговування клієнтів, пов’язаної з Послугами.

Це Повідомлення про дотримання конфіденційності не застосовується до особистої інформації, обробленої або
зібраної іншими афілійованими чи дочірніми компаніями Abbo� або іншими способами, такими як інші вебсайти
Abbo�, інші центри телефонного обслуговування клієнтів Abbo�.  Політика використання вашим лікарем Merlin.net та
інші політики конфіденційності можуть стосуватися особистої інформації, обробленої або зібраної цими способами.
 
Реєструючись і використовуючи цю Програму, ви приймаєте це Повідомлення про дотримання конфіденційності, а
також:

підтверджуєте, що ви досягли повноліття, щоб прийняти це Повідомлення про дотримання конфіденційності;
що ви погоджуєтеся або від свого імені, або від імені іншої особи, для якої ви маєте фактичні повноваження
юридично прийняти це Повідомлення про дотримання конфіденційності.

ПРИЙМАЮЧИ ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗГОДУ АБО ПОГОДЖУЮЧИСЬ ІЗ НИМИ,
ВИ ЧІТКО ВИЗНАЄТЕ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ПРОГРАМИ Й ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЦИМ
ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ПРАВИЛАМИ ОБРОБКИ Й ПЕРЕДАЧІ ОСОБИСТОЇ
ІНФОРМАЦІЇ, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ, ЯК ОПИСАНО В ЦЬОМУ ПОВІДОМЛЕННІ ПРО
ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
 
ЯКЩО ЦЕ ВИМАГАЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВАШОЇ КРАЇНИ ПРОЖИВАННЯ, НАТИСКАННЯ «ПРИЙМАЮ» АБО
«ПОГОДЖУЮСЬ» ОЗНАЧАЄ, ЩО ВИ НАДАЄТЕ ЧІТКУ ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ВАШОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЗОКРЕМА



ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ, А ТАКОЖ НА ПЕРЕДАЧУ ВАШОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СЕРВЕРИ
ABBOTT У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.
 
ВИ ЗА ВЛАСНОЮ ВОЛЕЮ НАДАЄТЕ ЗГОДУ І ВИЗНАЄТЕ, ЩО ВИ НЕ НЕСЕТЕ ЖОДНОГО ЮРИДИЧНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
НАДАВАТИ ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ КОМПАНІЇ ABBOTT.
 
+Про нас

Abbo� є виробником Програми, вставного кардіомонітора Confirm Rx™ («ICM») та Jot Dx™ ICM.

Постачальником послуг Merlin.net є компанія Pacese�er, Inc. (афілійована компанія St. Jude Medical, LLC та дочірня
компанія Abbo� Laboratories, що знаходиться в її повній власності), яка розташована за адресою: 15900 Valley View
Court, Sylmar, California 91342, Сполучені Штати Америки.

Ваш постачальник медичних послуг контролює ваші особисті дані з метою надання вам медичної допомоги. Ваш
постачальник медичних послуг є відповідальним за обробку таких даних і за те, щоб інформація, передана через
Послуги, відповідала застосовним законам про конфіденційність і захист даних. Посилання на «контролера» засноване
на його визначенні в законах про захист даних ЄЕЗ, Великобританії і Швейцарії і, де це може бути застосовано, має
еквівалентне значення аналогічних термінів у законах про захист даних і приватного життя інших країн, де ви
проживаєте.

Abbo� є контролером особистої інформації, коли ми використовуємо особисту інформацію для того, щоб: (1) надавати
вам Послуги; (2) дотримуватися юридичних зобов’язань, в тому числі пов’язаних з безпекою, якістю та
вдосконаленням медичного пристрою; (3) проводити дослідження, пов’язані з Послугами. Докладнішу інформацію
див. у розділі +«Використання вашої особистої інформації компанією Abbo�».

+Про послуги

Merlin.net — це система дистанційного догляду, яка зберігає інформацію, передану з вашого ICM через ці Послуги.

Послуги дозволяють швидку, автоматичну передачу інформації, зібраної з вашого ICM та завантаженої через Програму,
до приватної та захищеної бази даних Abbo�. Через Merlin.net ваш постачальник медичних послуг може бачити, коли
ваше серце починає битися по-іншому.  Програма надсилає дані серця до вашої клініки на основі налаштувань,
встановлених вашим постачальником медичних послуг.  Послуги допомагають вашому постачальнику медичних
послуг відстежувати ритм вашого серця і вносити зміни у ваше лікування, при цьому вам не потрібно буде відвідувати
клініку особисто.

Ваш мобільний пристрій слід під’єднати до Wi-Fi або мобільних/стільникових мереж, а ви маєте використовувати
Програму, щоб постачальник медичних послуг міг дистанційно відстежувати дані вашого серця.  Перш ніж ви зможете
скористатися Послугами, постачальник медичних послуг повинен зареєструвати вас у Merlin.net.  Після введення дати
народження та серійного номера вашого ICM у Програмі вам, можливо, потрібно буде отримати код активації, який
може бути надісланий вам за вашим бажанням.  Після введення цього коду активації в Програму слід переконатися,

що бездротова технологія Bluetooth®
[1]

 увімкнена, аби створити пару між ICM і Програмою.  Не вимикайте
сповіщення, щоб отримувати оновлення статусу та нагадування. Програма повідомить вас про завершення процесу
налаштування.

Через регулярні проміжки часу Програма підключатиметься до вашого ICM і передаватиме інформацію про його
роботу.  Програма також передаватиме інформацію про ваш серцевий ритм вашому постачальнику медичних послуг,
який зможе отримувати сповіщення та оновлення, а також входити в Merlin.net задля відстеження вашого серцевого
ритму.  

+Збір та обробка вашої особистої інформації

Під час використання Програми обробляються такі категорії вашої особистої інформації:

серійний номер вашого ICM та дата вашого народження;

ваша електронна адреса та/або номер телефону, щоб ми могли надіслати вам код активації;

місяць, день і час, коли відомості надсилаються з вашого ICM на Merlin.net;

інформація про назву та номер моделі вашого ICM;



періодичні звіти, які вказують, як ваш ICM взаємодіє з Програмою та як Програма взаємодіє із серверами Abbo�
з моменту формування останнього звіту;

відомості про ефективність роботи Програми, включаючи звіти про аварійне завершення роботи;

періодичні звіти журналу, які фіксують активність Програми з моменту формування останнього звіту про
технічне обслуговування.

Програма зв’язується з вашим ICM і передає відомості з нього на Merlin.net. Ці Послуги стосуються використання
мережею Merlin.net додаткової особистої інформації, зокрема інформації, що стосується здоров’я, яку ваш
постачальник медичних послуг вносить під час створення для вас профілю пацієнта Merlin.net. До цієї особистої
інформації може входити ваш номер телефону або адреса електронної пошти, модель і серійний номер ICM, а також
інші необов’язкові дані на кшталт статі, раси, мови спілкування, коментарів стосовно вашого стану та процесу
функціонування вашого ICM, дат лікування і передачі інформації, відомостей про ваш стан та номера пацієнта,
призначеного клінікою, або іншого ідентифікатора пацієнта. Ваш постачальник медичних послуг також може внести
для вас інформацію для звернення в екстрених випадках. Abbo� може знадобитися доступ до цієї особистої інформації
задля підтримки та забезпечення функціональності Послуг.
 
+Використання вашої інформації вашим постачальником медичних послуг

Ваш постачальник медичних послуг збиратиме вашу особисту інформацію в рамках лікування та вноситиме її в
Merlin.net. Ваш постачальник медичних послуг використовує Послуги для моніторингу роботи ICM та вашого серцевого
ритму.
 
Ваш постачальник медичних послуг чи клініка обробляють вашу особисту інформацію з такими цілями:

для надання медичної допомоги, включаючи поточне медичне лікування шляхом відстеження ICM та вашого
серцевого ритму, щоб полегшити надання вам медичної допомоги;

надання компанії Abbo� доступу до вашої особистої інформації для отримання технічної підтримки для Послуг,
включаючи технічну та клінічну підтримку, таку як налагодження, оновлення або усунення несправностей
Послуг або інтерпретація даних;

у випадках, якщо це вимагається чинним законодавством.

+Доступ Abbo� до особистої інформації під час надання Послуг вашому постачальнику
медичних послуг

Ми обробляємо Вашу особисту інформацію в ролі обробника від імені вашого постачальника медичних послуг або
клініки.  Така обробка здійснюється за вказівками вашого постачальника медичних послуг або клініки й стосується
таких цілей:

надання Послуг вашому постачальнику медичних послуг для моніторингу вашого ICM, серцевого ритму та
симптомів;

надання вашому постачальнику медичних послуг технічної та клінічної підтримки, наприклад підтримки в
налагодженні, оновлені або усуненні несправностей, або

отримання доступу до інформації про ваше здоров’я, якщо на це дав згоду ваш постачальник медичних послуг,
щоб допомогти йому з аналізом інформації, переданої з вашого ICM.

Залежно від вашого місцезнаходження ми можемо надавати послуги підтримки вашому постачальнику медичних
послуг або клініці з таких країн та територій: Швеції; інших європейських територій, зокрема якщо ми здійснюємо
діяльність у вашій країні проживання; або з інших центрів підтримки, розташованих у Сполучених Штатах Америки та
Малайзії. Також ми можемо використовувати інших сторонніх осіб для надання технічної або клінічної підтримки
вашому постачальнику медичних послуг або клініці.  Якщо ми використовуємо будь-яку сторонню особу для сприяння
надання Послуг підтримки вашому постачальнику медичних послуг чи клініці, ми вживаємо належних заходів для
забезпечення конфіденційності, цілісності та безпеки вашої особистої інформації.
 
Термін «обробник» ґрунтується на його визначенні в законодавстві про захист інформації Європейської економічної
зони, Великобританії та Швейцарії і, у відповідних випадках, має значення, еквівалентне аналогічним термінам у
законодавстві про захист і конфіденційність інформації інших країн, в яких ви можете проживати.
 



+Використання вашої особистої інформації компанією Abbo�
 
Як контролер, Abbo� обробляє вашу особисту інформацію, включно з вашою особистою інформацією, що стосується
здоров’я, з такими цілями:

надання вам Послуг відповідно до Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем програми;

ведення обліку ваших контактів з Abbo�, коли ви безпосередньо зв’язуєтеся з Abbo� стосовно Послуг;

надання Послуг, зокрема клієнтської підтримки стосовно ICM, вашому постачальнику медичних послуг чи
клініці;

якщо це вимагається чинним законодавством, що регулює використання та класифікацію медичних пристроїв,
зокрема в цілях нагляду за медичними пристроями після продажу, керування якістю, включаючи розробку та
вдосконалення продукції, безпеку, ефективність та пильність;

якщо це необхідно для встановлення, здійснення або захисту юридичних претензій;

якщо інше вимагається чинним законодавством.

Якщо ваш постачальник медичних послуг створює профіль пацієнта в Merlin.net і якщо, відповідно до чинного
законодавства, ви надали свою чітку згоду компанії Abbo� на деідентифікацію, псевдонімізацію, об’єднання та/або
анонімність вашої особистої інформації для проведення досліджень. Щоб отримати докладнішу інформацію див.
розділ +«Дослідження».
 
Посилання на «контролера» засноване на його визначенні в законах про захист даних ЄЕЗ, Великобританії і Швейцарії
і, де це може бути застосовано, має еквівалентне значення аналогічних термінів у законах про захист даних і
приватного життя інших країн, де ви проживаєте.

+Зберігання інформації

Ми отримуємо дані, передані Програмою та ICM, які потім відправляються на зберігання на серверах Merlin.net, що
знаходяться в Сполучених Штатах Америки.  Якщо ваша особиста інформація розміщена в країні, яка не є вашою
країною проживання, вона також може підпадати під дію законодавства країни, в якій знаходиться, і воно може
відрізнятися від законодавства вашої країни проживання. Ми впровадили відповідні заходи безпеки та контролю для
захисту вашої особистої інформації. Хоча в США є закони, що регулюють інформацію про здоров’я пацієнтів, ці закони
можуть відрізнятися від законів про конфіденційність або захист інформації у вашій країні проживання.

Див. також розділи +«Безпека особистої інформації» та +«Передача особистої інформації між країнами».

+Медичні пристрої та інші законодавчі вимоги

Компанія Abbo� може використовувати особисту інформацію, якщо це вимагається законодавством, і, якщо це
можливо, ми будемо деідентифікувати, псевдонімізувати, об’єднувати та (або) анонімізувати інформацію для
дотримання наших юридичних зобов’язань як виробника медичного пристрою. Ця інформація зберігається в безпеці
компанією Abbo� і не буде використовуватися для вашої ідентифікації за вашим іменем або електронною адресою,
крім випадків, коли ми несемо юридичне зобов’язання включати цю інформацію. Якщо таке використання особистої
інформації вимагається законодавством, ми не вимагаємо згоди.
 
Законодавчі вимоги, для виконання яких Abbo� буде використовувати цю інформацію:

забезпечення постійної безпеки ICM та будь-якої майбутньої розробки;

моніторинг та підвищення якості, безпеки та ефективності медичних пристроїв та систем;

перевірка оновлень і забезпечення безпеки та захисту Merlin.net та (або) пов’язаних з нею мобільних програм;

здійснення ширшого аналізу для виявлення системних проблем, що стосуються сфери здоров’я, в суспільних
інтересах.

дослідження, розробка та тестування медичних пристроїв, включно з новими та існуючими функціями та
можливостями, а також тестування та вдосконалення Merlin.net та (або) пов’язаних з ним мобільних додатків
для розробки продуктів;

якщо інше вимагається законом, в тому числі для відповіді будь-якому компетентному регуляторному,
правоохоронному органу, державним органам, для вирішення питань національної безпеки або епідемії,
судового провадження, судового наказу, запиту уряду або судового процесу, на який нас викликано, або для



захисту безпеки, прав або майна наших клієнтів, громадськості, Abbo� або інших осіб, а також для
забезпечення, встановлення або захисту законних прав Abbo�, або якщо ми вважаємо її необхідною для
розслідування, запобігання або вживання заходів щодо незаконної діяльності, підозри на шахрайство, ситуацій,
пов’язаних з потенційними загрозами безпеці будь-якої особи, порушень цього Повідомлення про дотримання
конфіденційності або в якості доказу у судовому процесі, в якому ми беремо участь.

 
Ми використовуємо терміни «деідентифікувати» та «псевдонімізувати» як синоніми. Закон США про мобільність та
облік у сфері медичного страхування (HIPAA) описує деідентифіковану інформацію як інформацію, де «немає розумних
підстав вважати, що інформація може бути використана для ідентифікації особи». Загальний регламент захисту
даних ЄС (2016/679) (GDPR) визначає «псевдонімізацію» як «обробку особистих даних таким чином, що особиста
інформація більше не може бути приписана конкретному суб’єкту інформації без використання додаткової
інформації». Анонімізована інформація — це інформація, яка не стосується особи і за допомогою якої неможливо
ідентифікувати особу, і така інформація зазвичай виходить за рамки законів про захист інформації та конфіденційність.
 
Докладнішу інформацію стосовно GDPR див. у розділі +«Європейська економічна зона, Великобританія, Кайманові
острови, Швейцарія та Таїланд» нижче.

+Дослідження
Якщо це вимагається чинним законодавством, ваш постачальник медичних послуг отримає вашу чітку згоду, щоб
дозволити нам деідентифікувати або псевдонімізувати, об’єднувати та (або) анонімізувати вашу особисту інформацію
для проведення досліджень з обмеженими цілями. 

Якщо для проведення дослідження використовується набір інформації, ці дані не міститимуть вашого імені, адреси,
номера телефону або адреси електронної пошти. Ми вживаємо заходів для забезпечення відсутності обґрунтованої
підстави, на якій деідентифікована або псевдонімізована інформація може бути використана для вашої ідентифікації.
До інформації, що використовується в дослідженні, можуть входити модель і серійний номер ICM, інтервали між
датою імплантації та датами наступних відвідувань, дата імплантації та демографічні дані, такі як місце проживання та
вік.

Ми проводимо дослідження з використанням цієї деідентифікованої або псевдонімізованої інформації, або
об’єднаної, статистичної та (або) анонімної інформації з такими цілями:

підвищити якість, безпеку й ефективність наших кардіо- та медичних пристроїв і систем та дозволити розробити
інноваційне й ефективне лікування серцево-судинних захворювань в інтересах громадського здоров’я;

для проведення досліджень, для статистичних цілей та аналізу, а також для розголошення стороннім
дослідникам, організаціям або спеціалістам з охорони здоров’я, або органам охорони здоров’я;

оцінка ефективності Послуг та способів їх надання та використання;

перевірка функціональність та оновлення Послуг, включно з моніторингом та підвищення безпеки та захисту
таких послуг;

дослідження, розробка та тестування медичних пристроїв, включаючи нові й існуючі функціональні можливості,
а також перевірка та вдосконалення Послуг і наших медичних пристроїв для розробки продукції, аналізу даних,
статистики та дослідження; та

громадські інтереси у сфері громадського здоров’я, зокрема в тих випадках, коли Послуги та медичні пристрої
підлягають медичному відшкодуванню або іншим чином дають право на соціальне забезпечення, страхування
або державне фінансування.

Якщо вас попросять взяти участь у клінічному дослідженні і якщо цього вимагає чинне законодавство, перед участю у
такому дослідженні вам буде запропоновано надати окрему інформовану згоду дослідницькому центру, і ваша участь
є абсолютно добровільною.  Дослідження в цьому розділі не стосуються участі в клінічному дослідженні.

Докладнішу інформацію стосовно GDPR див. у розділі +«Європейська економічна зона, Великобританія, Кайманові
острови, Швейцарія та Таїланд» нижче.

+Зберігання особистої інформації

Інформація, отримана з вашого ICM, зберігатиметься протягом максимум семи (7) років з дати останньої передачі
(тобто дати останнього використання вашого ICM та/або Програми), крім випадків, передбачених законом.



У розділі +«Видалення вашої інформації з Merlin.net» пояснюється, як ви можете організувати видалення вашої
інформації з мережі обслуговування пацієнтів Merlin.net за допомогою свого постачальника медичних послуг або
клініки.

+Розголошення нами особистої інформації

Ми можемо розголошувати вашу особисту інформацію в описаних нижче випадках.

Ми надаємо особисту інформацію стороннім постачальникам виключно для надання, обслуговування,
розміщення та підтримки Послуг. Наприклад, якщо ми надаємо вашу особисту інформацію стороннім
постачальникам для отримання допомоги в наданні Послуг, вони зобов’язані гарантувати її конфіденційність і
захищеність, а також використовувати вашу особисту інформацію в мінімальному необхідному об’ємі.

Там, де це можливо, Abbo� використовує сторонніх постачальників послуг для повідомлення про системні
помилки, щоб ми могли підтримувати та вдосконалювати свої Послуги, і в таких випадках надсилання
інформації цим стороннім постачальникам послуг не передбачає використання вашої особистої інформації.

Android вимагає надання дозволів служби визначення місцезнаходження для підключення програм до
пристроїв Bluetooth®1. До служб визначення місцезнаходження Google входять функції, які збирають точні дані
про місцезнаходження користувача, включно з GPS-сигналами, датчиками пристрою, точками доступу Wi-Fi та
ідентифікаторами веж мобільного зв’язку. Google збиратиме цю інформацію, якщо користувач надасть доступ
до свого місцезнаходження.  Щоб отримати докладнішу інформацію про правила конфіденційності Google
щодо цієї інформації, відвідайте веб-сайт служби підтримки Android. Ми не будемо використовувати вашу
особисту інформацію, отриману зі служби визначення місцезнаходження Google.

Ми не будемо продавати або ліцензувати вашу особисту інформацію стороннім особам, крім випадків,
пов’язаних з продажем, злиттям або передачею продуктової лінії або підрозділу, щоб покупець міг
продовжувати надавати вам Послуги. Щоб уникнути сумнівів, ми ніколи не будемо продавати вашу особисту
інформацію стороннім особам в комерційних цілях.

Ми можемо ділитися деідентифікованою, псевдонімізованою, об’єднаною та (або) анонімною інформацією з
нашими афілійованими особами, вашим постачальником медичних послуг чи клінікою, сторонніми
дослідниками та державними органами охорони здоров’я або страховиками, щоб продемонструвати
ефективність Послуг або відповідно до вимог щодо медичного відшкодування. Ця інформація не буде
використовуватися для вашої ідентифікації.

Ми залишаємо за собою право розголошувати вашу особисту інформацію для відповіді на правомірні запити
інформації від державних органів, вирішення ситуацій, пов’язаних з національною безпекою, або якщо інше
вимагається законом. Крім того, якщо це дозволено або вимагається законом, ми також можемо
розголошувати інформацію, яку ми отримуємо від вас, якщо вважаємо за необхідне розслідувати, запобігати
або вживати заходів щодо протиправної діяльності, підозри на шахрайство, ситуацій, пов’язаних з
потенційними загрозами безпеці будь-якої особи, порушень цього Повідомлення про дотримання
конфіденційності, або як доказ у судовому процесі, в якому ми беремо участь. Ваша особиста інформація може
підпадати під дію іноземного законодавства і бути доступною для іноземних урядів, судів, правоохоронних та
регуляторних органів.

+Захист особистої інформації

У рамках Послуг компанія Abbo� впровадила відповідні засоби контролю безпеки для захисту вашої особистої
інформації від випадкового або незаконного знищення або випадкової втрати, зміни, розголошення або доступу.

Інформація, отримана з вашого ICM, шифрується перед передачею, щоб забезпечити її безпеку та конфіденційність. До
Послуг входять різні заходи безпеки для підвищення захисту вашого профілю пацієнта та запобігання
несанкціонованому доступу до вашої особистої інформації або її розголошення. Тільки ті особи, які мають дозвіл від
вашого постачальника медичних послуг чи клініки, включаючи їхніх уповноважених співробітників, матимуть доступ до
вашого профілю пацієнта й лише за допомогою унікальних ідентифікаторів і паролів. Компанія Abbo� впровадила різні
засоби контролю безпеки та доступу, щоб забезпечити те, що доступ до псевдонімізованої, об’єднаної та
деідентифікованої інформації матимуть лише уповноважені особи компанії Abbo�.

Ми використовуємо бездротову технологію Bluetooth®1 версії 4.0 або пізнішої для передачі різних наборів особистої
інформації між медичними пристроями та пристроями з операційною системою iOS або Android. Будь-яка інформація,
що стосується вимірювань, отриманих з вашого ICM, передається за допомогою технології Bluetooth.



Зверніть увагу, що Послуги можуть бути недоступні протягом періодів планового технічного обслуговування.

+Передача особистої інформації між країнами

Інформація, зібрана за допомогою Послуг, буде передана в Сполучені Штати Америки та збережена там.
Законодавство про захист інформації США може не забезпечувати захист особистої інформації, еквівалентний захисту,
який забезпечує законодавство Європейського Союзу, Великобританії, Швейцарії або вашої країни проживання.  Ваші
особисті дані будуть передані на основі стандартних договірних умов, затверджених відповідними органами ЄС і
Швейцарії.  Ви також чітко погоджуєтеся на передачу своєї особистої інформації на сервери Abbo� у Сполучених
Штатах Америки.

Якщо ви зв’яжетеся з нами безпосередньо та попросите технічної підтримки, ваша особиста інформація (включно з
інформацією, пов’язаною зі здоров’ям) може стати доступною для наших команд віддаленої підтримки в США,
Європейському Союзі або Малайзії (умови передачі інформації до Малайзії не поширюються на громадян
Європейського Союзу, Великобританії та Швейцарії).  Передача даних всередині компанії Abbo� регулюється угодою
про передачу даних, що забезпечує належні гарантії.
 
ЯКЩО ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ЦЮ ПРОГРАМУ ТА ПІДТВЕРДЖУЄТЕ ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗГОДУ, МИ ІНФОРМУЄМО ВАС ПРО ЦІ ПЕРЕДАВАННЯ ВАШОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ В
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, ШВЕЦІЮ ТА/АБО МАЛАЙЗІЮ (ПЕРЕДАВАННЯ В МАЛАЙЗІЮ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА
ГРОМАДЯН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ШВЕЙЦАРІЇ) І ПРО ДОСТУП ДО ВАШОЇ ОСОБИСТОЇ
ІНФОРМАЦІЇ, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЇ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ, ЯКА ЗА ВИНЯТКОВИХ ОБСТАВИН МОЖЕ БУТИ
НЕОБХІДНОЮ, ЩОБ ВІДПОВІСТИ НА БУДЬ-ЯКІ ЗАПИТИ ПРО ПІДТРИМКУ, ІНІЦІЙОВАНІ ВАМИ АБО ВАШИМ ЛІКАРЕМ.
ЦІ КРАЇНИ МОЖУТЬ НЕ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЕКВІВАЛЕНТНОГО РІВНЯ ЗАХИСТУ ВАШОЇ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПОРІВНЯНО
ІЗ ЗАКОНАМИ ПРО ЗАХИСТ АБО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ КРАЇНИ, В ЯКІЙ ВИ ПРОЖИВАЄТЕ.
 
+Як Abbo� надсилає маркетингові та інші матеріали

Ми не будемо свідомо надсилати вам рекламну або маркетингову інформацію, якщо ви не надали згоду отримувати
від нас повідомлення такого типу стосовно інших наших продуктів та послуг.  
 
Ні Abbo�, ні її афілійовані особи чи ліцензіари не будуть свідомо надсилати рекламну або маркетингову інформацію
дітям.
 
Ми не продаємо вашу особисту інформацію стороннім особам для адресного маркетингу.
 
Зверніть увагу, що ми можемо надіслати вам інформацію, не пов’язану з маркетингом, про необхідні оновлення
Програми та служб або проблеми, пов’язані з безпекою продукту.
 
+Як Abbo� захищає конфіденційність дітей

Постачальник медичних послуг чи клініка можуть внести дитину в Merlin.net. У будь-який час один із батьків або опікун
може зупинити збір особистої інформації дитини, включно з інформацією, пов’язаною зі здоров’ям, звернувшись до
постачальника медичних послуг чи клініки з вимогою видалити обліковий запис. Ця дія призведе до видалення
облікового запису Merlin.net, пов’язаного з дитиною, але ми зберігатимемо об’єднану та деідентифіковану
інформацію і, можливо, будемо змушені зберегти певну особисту інформацію, як цього вимагає закон.

+Як окремі користувачі можуть отримати доступ до особистої інформації та виправити її, ваші
права

Щоб скористатися будь-якими правами на захист або конфіденційність інформації, насамперед вам слід звернутися до
свого постачальника медичних послуг або клініки. Ми не можемо виправляти або доповнювати будь-які завантажені
показники вашого ICM.

Залежно від місця проживання, ви можете мати право: (a) отримувати доступ до особистої інформації, яку ми
зберігаємо про вас; (b) вимагати виправлення будь-якої неточної особистої інформації, яку ми зберігаємо про вас; (c)
видаляти будь-яку особисту інформацію, яку ми зберігаємо про вас; (d) обмежувати обробку особистої інформації, яку
ми зберігаємо про вас; (e) заперечувати проти обробки особистої інформації, яку ми зберігаємо про вас; та/або (f)
отримувати будь-яку особисту інформацію, яку ви надали нам на підставі вашої згоди, в структурованому та
поширеному машиночитному форматі або передавати таку особисту інформацію іншій компанії. Зверніть увагу, що



закон не вимагає від компанії Abbo� використовувати або підтримувати системи, які технічно сумісні з іншими
компаніями. Компанія Abbo� може не мати можливості безпосередньо передавати вашу особисту інформацію іншій
компанії.

У дітей також може бути право доступу до їхньої особистої інформації. Якщо ми отримуємо запит на доступ до
особистої інформації дитини від когось із батьків або опікуна дитини, ми можемо відповісти безпосередньо комусь із
батьків або опікуну дитини або порекомендувати йому звернутися до лікаря або клініки її дитини. Ми будемо завжди
намагатися перевірити особу людини, яка прагне отримати доступ до інформації про дитину від самої дитини, когось із
батьків чи опікуна.

Щоб вимагати виконання цих прав, спочатку зверніться до свого постачальника медичних послуг чи клініки як до
контролера вашої особистої інформації з метою надання вам медичної допомоги. Ви можете зв’язатися з нами у
випадках, коли ми виступаємо контролером вашої особистої інформації, скориставшись будь-яким зі способів,
викладених у розділі +«Зв’язатися з нами».

+Видалення вашої інформації з Merlin.net

Якщо вам було імплантовано ICM, єдиний спосіб, яким ваш постачальник медичних послуг може відстежувати ваш
стан, — за допомогою Merlin.net. Тому, якщо ви вирішите не бути зареєстрованими на Merlin.net, це вплине на
здатність вашого постачальника медичних послуг відстежувати ваш стан і може вплинути на його можливість лікувати
вас.
 
Якщо ви бажаєте видалити свою інформацію з Merlin.net, ви можете зробити це, звернувшись до свого постачальника
медичних послуг чи клініки. Якщо ви надішлете запит на видалення вашої інформації з Merlin.net і все ще матимете
свій ICM, ваш постачальник медичних послуг не зможе дистанційно відстежувати ваш серцевий ритм. Зверніть увагу,
якщо ваш постачальник медичних послуг чи клініка видалять вашу інформацію з Merlin.net, ми збережемо об’єднану й
деідентифіковану інформацію і, можливо, будемо змушені зберігати певну особисту інформацію відповідно до вимог
законодавства.

+Зв’язатися з нами

Якщо у вас виникли запитання, занепокоєння або скарги щодо обробки вашої особистої інформації з метою надання
медичної допомоги або ви хочете реалізувати свої права на захист даних, зверніться безпосередньо до свого
постачальника медичних послуг чи клініки. 
 
Якщо у вас виникли запитання, коментарі або скарги щодо наших механізмів конфіденційності, зв’яжіться з нами,
перейшовши за посиланням «Contact Us» (Зв’язатися з нами) на одному з наших вебсайтів або надіславши
електронний лист на адресу cnprivacy@abbo�.com. Крім того, ви можете написати нам за адресою:
 
Кому:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, США
 
Для користувачів з ЄЕЗ, Великобританії та Швейцарії див. нижче в розділі свого регіону для отримання додаткової
контактної інформації.
 
Для користувачів у Бразилії. Якщо у вас виникли запитання, коментарі чи скарги щодо наших механізмів забезпечення
конфіденційності або ж ви хочете скористатися будь-якими своїми правами, викладеними в розділі +«Як окремі
користувачі можуть отримати доступ до особистої інформації та виправити її, ваші права», зв’яжіться з нами,
перейшовши за посиланням «Contact Us» (Зв’язатися з нами) на одному з наших вебсайтів або надіславши
електронний лист нашій місцевій DPO Джуліані Руджеро (Juliana Ruggiero) на адресу privacybrasil@abbo�.com. Крім
того, ви можете написати нам за адресою:
 
Кому: Директорка з питань конфіденційності Джуліана Руджеро
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Вказуйте електронну адресу, яка була використана під час реєстрації цієї Програми, та детальне пояснення вашого
запиту у всіх повідомленнях до нас.
 
+Зміни до цього Повідомлення про дотримання конфіденційності



Це Повідомлення про дотримання конфіденційності регулярно переглядається. Якщо ми вносимо суттєві зміни до
наших механізмів конфіденційності, оновлена версія цього Повідомлення про дотримання конфіденційності
відображатиме ці зміни. Під час наступного використання цієї Програми ви отримуватимете сповіщення про
оновлення цього Повідомлення про дотримання конфіденційності електронною поштою або в Програмі.

Не обмежуючи ваших прав відповідно до чинного законодавства, ми залишаємо за собою право оновлювати та
змінювати це Повідомлення про дотримання конфіденційності, щоб відобразити технологічні досягнення, правові та
нормативні зміни та сумлінну ділову практику, в тому обсязі, в якому це не змінить механізмів конфіденційності,
викладених у цьому Повідомленні про дотримання конфіденційності.

+ПОЛОЖЕННЯ, СПЕЦИФІЧНІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ КРАЇНИ

+США

Надаючи вам цю Програму відповідно до Health Insurance Portability and Accountability Act (Закону про мобільність та
облік у сфері медичного страхування) (скорочено «HIPAA») та правил його реалізації, компанія Abbo� виступає як
діловий партнер вашого постачальника медичних послуг. Таким чином, особиста інформація, зокрема інформація,
пов’язана зі здоров’ям, яка збирається за допомогою цієї Програми, регулюється HIPAA, і ми можемо використовувати
та розголошувати вашу особисту інформацію відповідно до наших зобов’язань як ділового партнера та як зазначено в
цьому Повідомленні про дотримання конфіденційності та згоді.

+Каліфорнія

Розділ 1798.83 Цивільного кодексу Каліфорнії дозволяє громадянам штату Каліфорнія вимагати від певних компаній, з
якими громадянин Каліфорнії має встановлені ділові відносини, список всіх сторонніх осіб, яким компанія протягом
попереднього календарного року розкривало певну особисту інформацію для цілей адресного маркетингу. Протягом
будь-якого календарного року компанія Abbo� зобов’язана лише один раз відповісти на запит клієнта. Щоб зробити
такий запит, ви повинні надіслати лист Директору з питань конфіденційності на адресу: Abbo�, One St. Jude Medical
Drive, St. Paul, MN 55117.  У своєму запиті підтвердьте, що ви проживаєте в Каліфорнії, і надайте поточну адресу в
Каліфорнії, на яку ми зможемо відповісти. Зверніть увагу, що не весь обмін інформацією регулюється вимогами щодо
Прав конфіденційності Каліфорнії, і лише обмін інформацією, що регулюється, буде включено до нашої відповіді.
 
Якщо у вас виникли запитання щодо дотримання компанією Abbo� закону California Consumer Privacy Act (Закону
штату Каліфорнії про захист конфіденційності споживачів) (CCPA) та ваших прав відповідно до CCPA, відвідайте сторінку
h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Аргентина

Агентство доступу до громадської інформації, в якості наглядового органу Закону № 25.326, має юрисдикцію над всіма
звинуваченнями та скаргами, зроблених тими, чиї права щодо чинних правил, що стосуються захисту особистої
інформації, було порушено.
 
+Австралія

Якщо ви бажаєте подати скаргу щодо порушення Закону про конфіденційність, австралійського Australian Privacy
Principle (Закону про недоторканність приватного життя) («APPs») чи кодексу про конфіденційність, який застосовується
до нас, або ж якщо у вас є будь-які запитання або занепокоєння щодо нашого Повідомлення про дотримання
конфіденційності або способу обробки вашої особистої інформації, зв’яжіться з нами, використовуючи наведені вище
дані, і ми вживемо раціональних заходів для розслідування питання та надання вам відповіді.
Якщо після цього процесу ви не будете задоволені нашою відповіддю, ви можете подати скаргу до Офісу
уповноваженого з питань інформації. Див. h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, щоб отримати відповідні
форми скарг, або зверніться до офісу уповноваженого з питань інформації. Скоріше за все ми не розголошуватимемо
вашу особисту інформацію за кордон, за винятком випадків, коли це дозволено Законом про конфіденційність 1988
року, або повідомимо вас про інше в письмовій формі. Ми можемо передати вашу особисту інформацію в Сполучені
Штати Америки. Ви даєте згоду на це розголошення та погоджуєтеся, що в разі надання цієї згоди стаття 8.1
Австралійського Закону про недоторканність приватного життя більше не застосовується і ми не зобов’язані вживати
належних заходів для забезпечення того, щоб одержувач за кордоном не порушив APPs стосовно цієї інформації.
 
+Бразилія



У разі оновлення цього Повідомлення про дотримання конфіденційності, що вимагає нового отримання згоди, ми вас
повідомимо, використовуючи надану вами контактну інформацію.
 
Згода: Щоб обробити особисту інформацію, що стосується вашого здоров’я, ви повинні надати компанії Abbo� чітку
згоду на використання Програм. Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, зв’язавшись із нами за адресою
privacy@abbo�.com.
 
Правова підстава для обробки вашої особистої інформації: Abbo� обробляє вашу інформацію на такій правовій
основі, як зазначено в Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

згода на обробку інформації, пов’язаної зі здоров’ям, коли ви створюєте обліковий запис Програми для
зберігання інформації, що стосується Послуг;

згода на обробку інформації, пов’язаної зі здоров’ям, коли ви за необхідності звертаєтеся до нашої служби
підтримки клієнтів для того, щоб ми відповіли на ваші запитання або на ваш запит про підтримку, наприклад,
задля усунення будь-яких проблем стосовно роботи Програми, або коли це необхідно для обміну вашою
інформацією зі сторонніми обробниками задля вирішення проблем з обслуговуванням;

згода, коли ви надаєте нам свої дані діагностики/усунення несправностей (зокрема дані, пов’язані зі здоров’ям)
з вашого мобільного пристрою через Програму, якщо це необхідно, щоб ми відповіли на ваш запит про
підтримку, наприклад діагностику та усунення несправностей, пов’язаних з будь-якими проблемами в роботі
Програми;

згода, коли ви надаєте свою особисту інформацію, зокрема інформацію, пов’язану зі здоров’ям, нашим
стороннім партнерам;

законні бізнес-інтереси Abbo� та згода, коли ми деідентифікуємо, псевдонімізуємо, об’єднуємо та/або
анонімізуємо дані, щоб краще зрозуміти, як ви взаємодієте з Послугами та користуєтеся ними.

Ваші права: Якщо ви хочете скористатися будь-якими своїми правами, викладеними в розділі під назвою + «Як окремі
користувачі можуть отримати доступ до особистої інформації та виправити її, ваші права» , і зв’язуєтеся з нами
електронною поштою, вказуйте у відповідному рядку тему електронного листа (наприклад, «Запит на виправлення»
або «Запит на доступ», або інші права залежно від обставин, саме в рядку теми електронного листа). Ми будемо
докладати максимальних зусиль, аби відповідати на обґрунтовані запити своєчасно та, щонайменше, відповідно до
чинних законодавчих вимог. Якщо ви не задоволені будь-якою складовою процесу обробки вашої особистої
інформації корпорацією Abbo�, ви маєте право подати скаргу до місцевого органу захисту даних.
 
+Китай (за винятком Гонконгу, Макао та Тайваню)

Коли ви приймаєте або погоджуєтесь із цим Повідомленням про дотримання конфіденційності, вважається, що ви
були проінформовані та чітко погодилися на збір вашої особистої інформації, включаючи особистий ідентифікаційний
номер та інформацію, пов’язану зі здоров’ям, а також використання особистої інформації стосовно всього вмісту цього
документа.  Згода користувачів віком до 14 років повинна бути надана їх опікуном. Якщо ми дізнаємося, що особиста
інформація будь-якої неповнолітньої особи віком до 14 років була зібрана без згоди її опікуна, ми спробуємо видалити
цю інформацію якомога швидше.  Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, звернувшись до свого
постачальника медичних послуг. Майте на увазі, якщо ви скасуєте згоду, це вплине на можливість вашого
постачальника медичних послуг віддалено контролювати ваш пристрій і може вплинути на ваше лікування.  Якщо ви
скасуєте свою згоду, корпорація Abbo� збереже об’єднану та деідентифіковану інформацію і, можливо, їй буде
потрібно зберігати певну особисту інформацію відповідно до вимог законодавства.

 
З юридичної точки зору ми не зобов’язані отримувати згоду на збір або використання вашої особистої інформації,
включаючи інформацію, пов’язану зі станом здоров’я, за певних обставин, якщо збір або використання вашої
особистої інформації, включаючи інформацію, пов’язану зі станом здоров’я:

пов’язані з виконанням зобов’язань, передбачених законодавчими актами й нормативними документами;

безпосередньо пов’язані з національною безпекою або національною обороною;

безпосередньо пов’язані з громадською безпекою, громадським здоров’ям або значними суспільними
інтересами;

безпосередньо пов’язані з розслідуванням кримінальної справи, обвинуваченням або судовим процесом, або
виконанням судового рішення тощо;



необхідні для захисту основних прав та інтересів фізичних осіб (таких як право на життя та майно) у тих
випадках, коли отримання згоди є неможливим;

особистих даних, які ви або ваші пацієнти, або їх опікуни (для дітей віком до 14 років) оприлюднили;

особистих даних, які були отримані з законних публічних джерел, таких як офіційні інформаційні повідомлення
або відкрита урядова інформація;

необхідні для підписання та виконання контракту на вашу вимогу або вимогу вашого пацієнта, або опікуна
вашого пацієнта, якщо пацієнту ще не виконалося 14 років; або

необхідні для підтримки безпечної та сталої експлуатації продукції або послуг, таких як виявлення та вирішення
технічних питань продукції або послуг.

На додаток до інших прав, які ви маєте згідно з цим Повідомленням про дотримання конфіденційності, ви маєте такі
додаткові права:

право заперечувати проти рішення, яке ґрунтується виключно на автоматизованій обробці. Ви маєте право за
певних обставин не підлягати рішенню, яке ґрунтується виключно на автоматизованій обробці без втручання
людини.

Якщо у вас є питання або ви хочете скористатися будь-яким із цих прав стосовно вашої особистої інформації,
включаючи інформацію, пов’язану зі станом здоров’я, зверніться в першу чергу до свого постачальника медичних
послуг. Якщо ви зв’яжетеся з нами, ми будемо співпрацювати з вашим постачальником медичних послуг і зробимо все
можливе, щоб своєчасно відповісти на всі обґрунтовані запити відповідно до діючих законодавчих вимог. Ми можемо
стягувати відповідну адміністративну плату за повторні запити, здійснені протягом 3 місяців. У разі внесення будь-яких
істотних змін в це Повідомлення про дотримання конфіденційності, ми можемо опублікувати поправки в формі
публічного оголошення.
 
Запити на здійснення ваших прав, спрямовані на нас, можуть бути не оброблені, якщо вони необґрунтовані або
повторюються. Ми не зможемо обробити ваш запит, якщо:

ваш запит стосується наших зобов’язань відповідно до чинних законодавчих актів і нормативних документів;

ваш запит безпосередньо пов’язаний з національною безпекою або національною обороною;

ваш запит безпосередньо пов’язаний з громадською безпекою, громадським здоров’ям або значними
суспільними інтересами,

ваш запит безпосередньо пов’язаний з кримінальним розслідуванням, переслідуванням, судовим рішенням та
виконанням рішення суду;

існують достатні докази того, що ви звертаєтесь із проханням недобросовісно або зловживаєте своїм правом;

відповідь на ваш запит завдасть серйозної шкоди вашим законним інтересам або законним інтересам інших
осіб чи організацій; або

ваш запит стосується наших комерційних таємниць.

Якщо видалення даних не вимагається законом або відповідно до вашого запиту, корпорація Abbo� може зберігати
будь-яку особисту інформацію, включаючи інформацію, пов’язану зі станом здоров’я, яку ви надаєте нам з метою
покращення протоколів лікування пацієнтів, які використовують цю Програму та кардіопристрої корпорації Abbo�.
 
Особиста інформація, зокрема інформація, пов’язана зі станом здоров’я, створена та зібрана нами в Китаї (крім
Гонконгу, Макао і Тайваню), зберігається в Китаї (крім Гонконгу, Макао і Тайваню). Враховуючи, що корпорація Abbo�
працює в усьому світі, ваша особиста інформація може бути передана та доступна юридичним особам за межами
Китаю (за винятком Гонконгу, Макао і Тайваню).

 
Ми маємо комплексну програму безпеки, яка відповідає у всіх відношеннях чинному законодавству та галузевим
практикам щодо захисту вашої особистої інформації, включаючи інформацію про стан здоров’я. Ми будемо вживати
всіх комерційно обґрунтованих заходів для забезпечення того, щоб не збирати будь-яку особисту інформацію, зокрема
інформацію, пов’язану зі станом здоров’я, яка не має відношення до цілей, викладених у цьому Повідомленні про
дотримання конфіденційності, і зберігати лише вашу особисту інформацію, зокрема інформацію, пов’язану зі станом
здоров’я, протягом терміну зберігання за цією Угодою або довшого терміну, як того вимагає чинне законодавство. Ми
будемо оновлювати та публікувати інформацію про ризик безпеці, а також проводити оцінку впливу на безпеку
особистої інформації відповідно до вимог чинного законодавства.



 
У разі інциденту безпеки, пов’язаного з вашою особистою інформацією, включаючи інформацію про стан вашого
здоров’я, ми своєчасно проінформуємо вас, як того вимагає чинне законодавство, електронною поштою або іншими
доступними способами зв’язку, вказавши загальну інформацію про інцидент та його можливий вплив, заходи щодо
його усунення, які ми вжили та плануємо вжити. Також ми надамо поради щодо заходів для пом’якшення будь-яких
ризиків та усунення небажаного впливу. За необхідністю ми можемо повідомляти про такі інциденти та заходи щодо їх
усунення регуляторному органу.
 
+Європейська економічна зона, Великобританія, Кайманові острови, Швейцарія та Таїланд

Ми обробляємо вашу особисту інформацію як обробник під час надання наших послуг вашому лікарю або клініці й
можемо мати доступ до ваших даних про здоров’я для надання вашому лікарю або клініці технічної підтримки та
підтримки клієнтів. 
 
Правова підстава для обробки вашої особистої інформації: корпорація Abbo� обробляє вашу особисту інформацію,
включаючи інформацію про стан вашого здоров’я, в якості контролера на наступних юридичних підставах, як
зазначено в Загальному регламенті щодо захисту даних (GDPR):

за необхідності, щоб допомогти вашому постачальнику медичних послуг з медичним діагнозом відповідно до
нашого контракту з ним, і, за необхідності, для виконання контракту, щоб надати вам Програму відповідно до
Ліцензійної угоди з кінцевим користувачем;

за вашою згодою та за необхідністю для виконання контракту (Ліцензійна угода з кінцевим користувачем) на
облік ваших контактів із корпорацією Abbo�, коли ви з нею зв’язуєтеся безпосередньо;

за необхідності, щоб надавати Послуги вашому постачальнику медичних послуг відповідно до нашого контракту
з ним, включаючи підтримку клієнтів;

за необхідності, щоб надавати Послуги вашому постачальнику медичних послуг відповідно до нашого контракту
з ним та з міркувань суспільного інтересу у сфері громадського здоров’я, якщо це вимагається ЄС або
національним законодавством, що регулює використання та класифікацію медичних пристроїв, у тому числі для
спостереження за медичним приладом після його продажу, управління якістю, включаючи розробку та
вдосконалення продукції, безпеку, продуктивність та пильність;

за необхідності, для встановлення, здійснення або захисту юридичних претензій;

як інше необхідно для суттєвих суспільних інтересів, передбачених чинним законодавством.

Коли ваш постачальник медичних послуг створює для вас у мережі Merlin.net профіль пацієнта, ви надаєте свою чітку
згоду корпорації Abbo� на деідентифікацію, псевдонімізацію, об’єднання та (або) анонімність своєї особистої
інформації для проведення дослідження. Ми проводимо дослідження з використанням цієї деідентифікованої або
псевдонімізованої інформації, або об’єднаної, статистичної та (або) анонімної інформації з такими цілями:

для підвищення інтересу суспільства в галузі громадського здоров’я з метою підвищення якості, безпеки та
ефективності наших пристроїв і систем, а також для забезпечення розвитку інноваційного та ефективного
лікування серцевих захворювань;

для проведення досліджень, для статистичних цілей та аналізу, а також для розголошення стороннім
дослідникам, організаціям або спеціалістам з охорони здоров’я, або органам охорони здоров’я;

для законних ділових інтересів корпорації Abbo�, щоб оцінювати ефективність Послуг, їх надання та
використання;

для законних ділових інтересів корпорації Abbo�, щоб підтвердити функціональність і модернізацію Послуг,
включаючи моніторинг та підвищення безпеки таких послуг;

для дослідження, розробки та тестування Пристроїв, включаючи нові та існуючі функціональні можливості, а
також для перевірки та вдосконалення Послуг та Пристроїв для розробки продукції, аналізу даних, статистики
та дослідження;

для громадських інтересів у сфері громадського здоров’я, в тому числі в тих випадках, коли Послуги та Пристрої
підлягають медичному відшкодуванню або іншим чином підлягають соціальному забезпеченню, страхуванню
або державному фінансуванню.

Щоб отримати докладнішу інформацію див. розділ +«Дослідження».
 



Ми також обробляємо вашу особисту інформацію як обробник і робимо це від імені вашого постачальника медичних
послуг. Ваш постачальник медичних послуг обробляє вашу особисту інформацію на наступних правових підставах
відповідно до законодавства Європейського Союзу або національного законодавства:

для надання медичної допомоги, включаючи поточне медичне лікування шляхом відстеження Пристрою та
вашого стану, щоб полегшити надання медичної допомоги;

надання компанії Abbo� доступу до вашої особистої інформації для отримання технічної підтримки для Послуг,
включаючи технічну та клінічну підтримку, таку як налагодження, оновлення або усунення несправностей
Послуг або інтерпретація даних;

якщо інше не вимагається Європейським Союзом або національним законодавством.

Термін «GDPR» позначає Загальний регламент про захист даних (2016/679) як законодавство, що є чинним у державах-
членах ЄС, а для Великобританії — Закон про захист даних Великобританії 2018, які можуть інколи змінюватися.  Якщо
до переліку вище ми включили країну, яка знаходиться за межами Європейського Союзу, то це пов’язано з тим, що такі
країни мають по суті аналогічні або близькі до GDPR закони.
 
Передача даних: Інформація, зібрана за допомогою Послуг, буде передана в Сполучені Штати Америки та збережена
там. Якщо ви звертаєтеся по технічну підтримку, ваші особисті дані (зокрема дані, пов’язані зі станом здоров’я) будуть
доступні лише нашим віддаленим медичним спеціалістам у США або Швеції.  Ваші особисті дані будуть передані на
основі стандартних договірних умов ЄС.  

Співробітник із захисту даних: Контактні дані нашого європейського співробітника із захисту даних разом з іншою
корисною контактною інформацією можна знайти на вебсайті www.eu-dpo@abbo�.com.
Ваші права: Якщо ви хочете скористатися будь-якими своїми правами, викладеними в розділі під назвою + «Як окремі
користувачі можуть отримати доступ до особистої інформації та виправити її, ваші права», і зв’язуєтеся з нами
електронною поштою, вказуйте у відповідному рядку тему електронного листа (наприклад, «Запит на виправлення»
або «Запит на доступ», або інші права залежно від обставин, саме в рядку теми електронного листа). Ми будемо
докладати максимальних зусиль, аби відповідати на обґрунтовані запити своєчасно та, щонайменше, відповідно до
чинних законодавчих вимог. Якщо ви не задоволені будь-якою складовою процесу обробки вашої особистої
інформації корпорацією Abbo�, ви маєте право подати скаргу до місцевого органу захисту даних.
 
+Представники ЄС

Компанія Pacese�er, Inc. призначила своїми представниками в країнах такі компанії:
 

Країна Назва представника Адреса представника

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

Бельгія,
Люксембург

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

Болгарія,
Хорватія,
Республіка Кіпр,
Чеська
Республіка,
Ісландія, Латвія,
Мальта,
Словаччина,
Словенія

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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



Країна Назва представника Адреса представника

Греція Abbo� Medical Hellas Limited
Liability Trading Company
(торговельна назва: Abbo�
Medical Hellas Ltd.) Грецькою:
Άμποτ Ιατρικά Ελλάς Εμπορική
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης і
торговельна назва Άμποτ Ιατρικά
Ελλάς Ε.Π.Ε

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

Угорщина Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (скорочене найменування: Abbo�
Medical K�.)

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

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

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

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

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

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

Польща Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

Швеція Abbo� Medical Sweden AB Isa�ordsgatan 15, 164 07 Kista, Sweden (службовий
підрозділ)
Jarfalla, PO Box 7051, 164 07 Kista, Stockholm,
Sweden (юридична адреса)

 
+Великобританія

Відповідно до Закону про вихід з Європейського Союзу 2020 року законодавство Європейського Союзу буде
продовжувати діяти у Великобританії до 31 грудня 2020 року. Ми впровадимо відповідні заходи для захисту вашої
особистої інформації під час її передачі в США.  Нашим місцевим представником є компанія Abbo� Medical U.K.
Limited, Elder, Central Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, Великобританія.
 
+Алжир, Чилі, Колумбія, Марокко, Пакистан, Панама, Парагвай, Саудівська Аравія, Тринідад і Тобаго та Туніс

Для обробки ваших особистих даних корпорації Abbo� потрібна ваша згода. Приймаючи умови цього Повідомлення
про дотримання конфіденційності, ви приймаєте умови обробки вашої особистої інформації, описані в цьому
документі. Якщо ви бажаєте видалити свій обліковий запис у мережі Merlin.net, ви можете зробити це, звернувшись
до своїх постачальника медичних послуг чи клініки. Зверніть увагу: якщо ви видалите свій обліковий запис, ми
збережемо об’єднану й деідентифіковану інформацію і, можливо, будемо змушені зберігати певну особисту
інформацію відповідно до вимог законодавства.

+Франція

Компанія Pacese�er, Inc. сертифікована компанією ASIP Santé для розміщення особистих даних про стан здоров’я,
зокрема таких видів діяльності:

1. забезпечення та підтримка в експлуатаційному стані фізичних об’єктів, які дозволяють розташувати фізичну
інфраструктуру інформаційної системи, що використовується для обробки даних про стан здоров’я;



2. забезпечення та підтримка в експлуатаційному стані фізичної інфраструктуру інформаційної системи, що
використовується для обробки даних про стан здоров’я;

3. забезпечення та підтримка в експлуатаційному стані платформи для розташування програм інформаційної
системи;

4. забезпечення та підтримка в експлуатаційному стані віртуальної інфраструктури інформаційної системи, що
використовується для обробки даних про стан здоров’я;

5. адміністрування та експлуатація інформаційної системи, що містить дані про стан здоров’я;

6. збереження даних про стан здоров’я.

Контролером ваших особистих даних для цілей медичного лікування є ваш лікар або клініка.  Pacese�er, Inc.
(афілійована компанія St. Jude Medical, LLC та дочірня компанія Abbo� Laboratories, Inc., що знаходиться в її повній
власності), що розташована за адресою: 15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Сполучені Штати Америки, є
контролером особистих даних для (1) надання вам цієї Програми; (2) дотримання юридичних зобов’язань, зокрема
пов’язаних з безпекою, якістю та вдосконаленням медичного пристрою; (3) проведення дослідження після
деідентифікації, псевдонімізації, об’єднання та (або) анонімізації особистої інформації, щоб вас неможливо було
ідентифікувати за іменем. Ми проводимо дослідження, щоб зрозуміти, як використовуються наші продукти та послуги,
й оцінити їхню ефективність, а також задля проведення реальних досліджень фактичних даних. Докладнішу
інформацію див. у розділах +«Використання вашої особистої інформації компанією Abbo�», +«Медичні пристрої та
інші юридичні вимоги», +«Дослідження», та +«Зберігання особистої інформації». Нашим місцевим представником є
компанія Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex, Франція.
 
+Японія

Ваша згода необхідна для того, щоб корпорація Abbo� мала змогу обробляти ваші «особисті дані, які потребують
особливого захисту» (зазначені в цьому Повідомленні про дотримання конфіденційності як інформація, пов’язана зі
станом здоров’я) та передавати вашу особисту інформацію, зокрема інформацію, пов’язану зі станом здоров’я, будь-
якій третій стороні за межами Японії (крім передавань у ЄС, щодо яких уряд Японії прийняв рішення про достатність
заходів захисту). Приймаючи це Повідомлення про дотримання конфіденційності або погоджуючись із ним, ви
приймаєте умови обробки вашої особистої інформації, включно з інформацією, пов’язаною зі станом здоров’я, як це
описано в цьому документі.  Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, звернувшись до свого постачальника
медичних послуг. Майте на увазі, якщо ви скасуєте згоду, це вплине на можливість вашого постачальника медичних
послуг віддалено контролювати ваш пристрій і може вплинути на ваше лікування.  Якщо ви скасуєте свою згоду,
корпорація Abbo� збереже об’єднану та деідентифіковану інформацію і, можливо, їй буде потрібно зберігати певну
особисту інформацію відповідно до вимог законодавства.

+ПАР

Ви маєте право подати скаргу до Регулятора інформації щодо обробки вашої особистої інформації, надіславши її за
адресою: The Informa�on Regulator, SALU Building, 316 Thabo Sehume Street, PRETORIA, тел.: 012 406 4818, факс: 086 500
3351, inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Південна Корея

Приймаючи або погоджуючись з цим Повідомленням про дотримання конфіденційності, вважається, що ви були
проінформовані та прямо погодилися зі всім змістом цього документа. Згода користувачів віком до 14 років повинна
бути надана їх опікуном. Якщо ви хочете видалити свій обліковий запис в мережі Merlin.net, ви можете зробити це,
звернувшись до свого постачальника медичних послуг. Зверніть увагу: якщо ви видалите свій обліковий запис, ми
збережемо об’єднану й деідентифіковану інформацію і, можливо, будемо змушені зберігати певну особисту
інформацію відповідно до вимог законодавства.

У цьому Повідомленні про дотримання конфіденційності міститься інформацію про збір, використання, надання третім
особам, аутсорсинг обробки та передачу між країнами вашої особистої інформації, включаючи інформацію, пов’язану
зі станом здоров’ям, компанією Pacese�er, Inc., у зв’язку з наданням Програми та Послуг. Для надання Програми та
Послуг необхідні всі зазначені далі категорії обробки особистої інформації, включаючи інформацію, пов’язану зі
станом здоров’я. Тому ви не зможете отримати ані Програми, ані Послуг, якщо вирішите не погоджуватися на таку
обробку.



Ви можете надати свою згоду разом для всіх наступних категорій згоди, прийнявши або погодившись з цим
Повідомленням про дотримання конфіденційності:

(Необхідно) Згода на збір і використання особистої інформації, зокрема інформації, пов’язаної зі станом
здоров’я, як це описано в розділах +«Збір та обробка вашої особистої інформації», +«Доступ Abbo� до
особистої інформації під час надання послуг вашому постачальнику медичних послуг», +«Використання
вашої особистої інформації компанією Abbo�», +«Медичні пристрої та інші правові вимоги»,
+«Дослідження»

(Необхідно) Згода на збір і використання інформації, пов’язаної зі станом здоров’я, як це описано в розділах
+«Збір та обробка вашої особистої інформації», +«Доступ Abbo� до особистої інформації під час надання
послуг вашому постачальнику медичних послуг», +«Використання вашої особистої інформації компанією
Abbo�», +«Медичні пристрої та інші правові вимоги», +«Дослідження»

(Необхідно) Згода на транскордонну передачу та надання даних про стан здоров’я (конфіденційних даних)
третім особам, як це описано в розділах +«Зберігання даних», +«Розкриття особистої інформації нами»,
«Передача особистої інформації між країнами»

Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, звернувшись до свого постачальника медичних послуг. Майте на
увазі, якщо ви скасуєте згоду, це вплине на можливість вашого постачальника медичних послуг віддалено
контролювати ваш пристрій і може вплинути на ваше лікування.  Якщо ви скасуєте свою згоду, корпорація Abbo�
збереже об’єднану та деідентифіковану інформацію і, можливо, їй буде потрібно зберігати певну особисту інформацію
відповідно до вимог законодавства.

+Україна

Ваша згода потрібна корпорації Abbo� для обробки вашої особистої інформації, за винятком випадків, коли ми
робимо це для дотримання юридичного зобов’язання, як це описано в розділі +«Медичні пристрої та інші правові
вимоги». Приймаючи умови цього Повідомлення про дотримання конфіденційності, ви приймаєте умови обробки
вашої особистої інформації, описані в цьому документі. Якщо ви бажаєте видалити свою інформацію з Merlin.net, ви
можете зробити це, звернувшись до свого постачальника медичних послуг чи клініки. Зверніть увагу, якщо ви
попросите вашого постачальника медичних послуг чи клініку видалити вашу інформацію з Merlin.net, ми збережемо
об’єднану й деідентифіковану інформацію і, можливо, будемо змушені зберігати певну особисту інформацію
відповідно до вимог законодавства.
 

КІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ДОТРИМАННЯ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ПРИЗНАЧЕНЕ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ВАМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТЕ, ЯК ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТА ОБРОБЛЯЮТЬСЯ КОРПОРАЦІЄЮ ABBOTT.  ЦЕ НЕ Є УГОДОЮ І НЕ Є ЧАСТИНОЮ
ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ, ЯКА НАВЕДЕНА НИЖЧЕ.

 

Мобільна програма myMerlinTM

ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА З КІНЦЕВИМ КОРИСТУВАЧЕМ
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Зверніть увагу, що заголовки в цій Угоді призначені лише для вашої зручності, а не для обмеження, визначення або
повного пояснення кожного розділу.
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1. Вступ

Уважно прочитайте цю Ліцензійну угоду з кінцевим користувачем (далі — «Угода»), перш ніж прийняти її та
встановити Програму myMerlinTM (далі «Програма»).  Програма зв’язується з вашим вставним кардіомонітором
(«ICM») і передає відомості з нього до мережі медичного обслуговування пацієнтів Merlin.net™ («Послуги»).  Дані,
передані через Програму, будуть передані до Сполучених Штатів Америки та збережені там.

Перш ніж використовувати цю Програму, вас попросять прийняти умови цієї Угоди. НАТИСНУВШИ КНОПКУ
«ACCEPT» (ПРИЙНЯТИ) НИЖЧЕ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ.  ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З
УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, МИ НЕ НАДАЄМО ВАМ ЛІЦЕНЗІЮ НА ЦЮ ПРОГРАМУ, І ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ЇЇ
ВИКОРИСТОВУВАТИ (АБО НАМАГАТИСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ).

ПРИЙМАЮЧИ ЦЮ УГОДУ ТА ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМУ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ВИ ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ,
ЩОБ УКЛАСТИ ЦЮ УГОДУ, І ЩО ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ АБО ВІД СВОГО ВЛАСНОГО ІМЕНІ, АБО ВІД ІМЕНІ ІНШОЇ ФІЗИЧНОЇ
ОСОБИ, ЩОДО ЯКОЇ У ВАС Є ФАКТИЧНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗВ’ЯЗУВАТИ ЦЮ ФІЗИЧНУ ОСОБУ ЮРИДИЧНИМИ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ, ВИКЛАДЕНИМИ В ЦІЙ УГОДІ. БАТЬКИ (ЧИ ОДИН З БАТЬКІВ) АБО ОПІКУН(-И) ПОВИННІ
ПРОЧИТАТИ ЦЮ УГОДУ, ЯКЩО ЦЯ ПРОГРАМА ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ДИТИНОЮ ПІД ЇХНІМ НАГЛЯДОМ.

ЯКЩО ВИ Є ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ, ЯКА ВСТАНОВЛЮЄ, ВИКОРИСТОВУЄ ПРОГРАМУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ОТРИМУЄ
ДОСТУП ДО НЕЇ ВІД ІМЕНІ АБО НА КОРИСТЬ БУДЬ-ЯКОЇ КОРПОРАЦІЇ, ПАРТНЕРСТВА ЧИ ІНШОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, З ЯКОЮ ВИ
ПОВ’ЯЗАНІ («ОРГАНІЗАЦІЯ»), ТОДІ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦІЄЮ УГОДОЮ ЯК ВІД СВОГО ІМЕНІ, ТАК І ВІД ІМЕНІ ТАКОЇ



ОРГАНІЗАЦІЇ, І ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ І ГАРАНТУЄТЕ, ЩО МАЄТЕ ЮРИДИЧНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗВ’ЯЗУВАТИ ТАКУ
ОРГАНІЗАЦІЮ ЦІЄЮ УГОДОЮ. 

Посилання на «ви», «ваш» або «користувач» у цій Угоді включає як особу, яка використовує Програму, так і (у
відповідних випадках) будь-яку таку організацію. 

ТАКОЖ ПРОЧИТАЙТЕ (А) ВИКЛЮЧЕННЯ І ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У РОЗДІЛАХ 6, 7 І 22, А ТАКОЖ (B)
ВІДМОВИ ВІД ГАРАНТІЇ В РОЗДІЛІ 21. ЦІ РОЗДІЛИ ОБМЕЖУЮТЬ ВАШІ ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ТА НАШУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Ця Угода має обов’язкову юридичну силу між вами та компанією Abbo� щодо застосування Програми.  Ця Угода
охоплює:

встановлення та використання Програми (включаючи будь-які оновлення, модернізації, виправлення
помилок або змінені версії) на Мобільному пристрої, а також

будь-які посібники, інструкції, описи, специфікації або інші матеріали, в друкованому або електронному
вигляді, надані компанією Abbo� («Документація»), що описують використання Програми або стосуються
його.

Погоджуючи та використовуючи цю Програму на своєму Мобільному пристрої, ви погоджуєтеся з тим, що (а)
використання пов’язане з оцінкою та/або клінічним застосуванням Програми з вашим ICM, (б) якщо ви
використовуєте цю Програму в клінічних цілях, постачальник медичних послуг призначив вам цей ICM.  Програма
призначена виключно для використання з ICM компанії Abbo�.

Дані, доступ до яких надається в цій Програмі або через неї, можуть містити технічні неточності або друкарські
помилки. Програма може бути змінена або оновлена без попередження. Ми можемо будь-коли внести зміни до цієї
Угоди, про що вам буде повідомлено під час подальшого використання Програми. Вам буде надана можливість
погодитися зі змінами.

2. Основні умови цієї Угоди

Наведені в цій Угоді основні терміни мають таке значення:

Програма. Мобільна програма The myMerlinTM періодично отримує та передає дані від вашого ICM, або ж ви можете
вручну здійснити передачу даних від свого ICM до системи дистанційного моніторингу мережі з медичного
обслуговування пацієнтів Merlin.net™. 

Дані. Ваші особисті дані, зокрема дані про стан вашого здоров’я, а також будь-яка інформація, доступна через
Програму або розміщена в ній, зокрема інформація, яку ви вводите в Програму, певна інформація, яка стосується
вашого ICM або збирається ним, відображена або передана через Програму, і певна інформація, що стосується вашого
Мобільного пристрою.

Мобільний пристрій. Смартфон або портативний пристрій, чи то особистий пристрій, чи пристрій, наданий вам
клінікою та/або постачальником медичних послуг, або компанією Abbo�, або від її імені, який використовується для
встановлення та використання Програми (наприклад, мобільний цифровий пристрій Apple‡ iPhone‡ або мобільний
цифровий пристрій Samsung‡ Galaxy‡ ).

Користувач, ви, ваш і (або) ваші. Будь-який окремий користувач Програми з ICM від компанії Abbo�.

Ми, нас, наш та (або) Abbo�. Pacese�er, Inc., дочірня компанія корпорації Abbo� Laboratories, яка повністю належить
їй. «Ми», «нас» та «наш» також можуть відноситися до компаній Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC та афілійованих
компаній корпорації Abbo�, включаючи вашу місцеву афілійовану компанію корпорації Abbo� і центри технічної
підтримки мережі медичного обслуговування пацієнтів Merlin.net™, в тій мірі, в якій вони допомагають виконувати
Послуги. Ніщо у визначенні «ми, нас та наші» не повинно тлумачитися як таке, що включає вашу місцеву афілійовану
компанію корпорації Abbo� або будь-які інші афілійовані компанії корпорації Abbo� як сторону або сторони цієї Угоди. 

Будь-які слова, що йдуть услід за термінами «в тому числі», «включаючи», «зокрема», «наприклад» або будь-якою
аналогічною фразою, тлумачаться як ілюстративні та не обмежують загальність відповідних загальних слів.

3. Ваша особиста інформація



ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОГРАМИ ТА ПОСЛУГ ТАКОЖ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПОВІДОМЛЕННЯМ ПРО ДОТРИМАННЯ
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В ПРОГРАМІ, У ЯКОМУ ПОЯСНЮЄТЬСЯ, ЯК МИ ОБРОБЛЯЄМО ВАШУ ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ,
ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТАН ЗДОРОВ’Я, ЯКУ ВИ НАДАЄТЕ НАМ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ.

Для користувачів у Європейській економічній зоні («ЄЕЗ»), Великобританії, Мексиці та Швейцарії. Ваш медичний
заклад та (або) постачальник медичних послуг є контролером вашої особистої інформації, включаючи медичні дані, що
передаються через Програму та Послуги. Вам потрібно звернутися до свого медичного закладу та (або) постачальника
медичних послуг щодо питань їх політики конфіденційності особистої інформації, і всі питання щодо обробки вашої
особистої інформації мають бути спрямовані саме до них. Інформацію про те, як корпорація Abbo� обробляє ваші
дані, можна знайти в нашому Повідомленні про дотримання конфіденційності в Програмі.

Корпорація Abbo� також є контролером вашої особистої інформації, включаючи дані, пов’язані зі станом здоров’я, для
визначених та обмежених цілей обробки, описаних в нашому Повідомленні про дотримання конфіденційності в
Програмі. Ваша явна згода запитується через Програму в якості правової основи для корпорації Abbo�, щоб вона мала
можливість деідентифікувати, псевдонімізувати, агрегувати та (або) анонімізувати вашу особисту інформацію для
проведення аналізу даних. Якщо вас попросили дати згоду на обробку вашої особистої інформації, ви можете будь-
коли відкликати таку згоду, зв’язавшись з нами. Будь-яке відкликання згоди не вплине на законність обробки на основі
вашої згоди, наданої до її відкликання. Зверніть також увагу, що в разі відкликання згоди корпорація Abbo� припинить
обробку тільки ваших особистих даних, пов’язаних з відкликанням згоди. Корпорація Abbo� буде як і раніше
обробляти особисту інформацію в тих випадках, коли на неї поширюються договірні або інші юридичні зобов’язання,
такі як дотримання нормативно-правової бази для медичних пристроїв в ЄЕЗ, Великобританії, Швейцарії або в будь-
який інший застосовної юрисдикції.

4. Довідкова інформація про програму та мережу медичного обслуговування пацієнтів Merlin.net™ PCN

Корпорація Abbo� є виробником вашого ICM. Вона розробила Програму й має відповідні дозволи та (або) реєстрації
для неї, якщо це вимагається чинним законодавством.

Ця Програма дозволяє швидку, автоматичну передачу інформації, зібраної з вашого ICM та завантаженої через
Програму, до приватної та захищеної бази даних.  Використовуючи мережу Merlin.net™ PCN, ваш постачальник
медичних послуг може бачити, коли ваше серце починає битися по-іншому.  Ви також можете зафіксувати власні
симптоми, використовуючи Програму, коли щось не так, наприклад, якщо ви відчуваєте запаморочення, слабкість,
задишку або ваше серце калатає чи пульс занадто швидкий.  Програма автоматично надсилає дані щодо вашого
серцевого ритму до вашої клініки на основі налаштувань, встановлених вашим постачальником медичних послуг.  Ця
Програма допоможе вашому постачальнику медичних послуг відстежувати ваші серцевий ритм та симптоми і вносити
зміни у ваше лікування, при цьому вам не потрібно буде часто відвідувати клініку особисто.  Ваш мобільний пристрій
слід під’єднати до Wi-Fi або мобільних/стільникових мереж та переконатися, що бездротова технологія

Bluetooth®
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 увімкнена, аби створити пару та обмінюватися даними між вашим ICM і Програмою, щоб
постачальник медичних послуг міг дистанційно відстежувати ваш серцевий ритм.

 

5. Реєстрація програми

Щоб зареєструватися, потрібно ввести в Програму певну особисту інформацію, як-то дату народження та серійний
номер ICM, які вказуються на екрані Програми, а також інформацію з профілю пацієнта в мережі Merlin.net™ PCN, а
саме вашу адресу електронної пошти та номер телефону («Реєстраційна інформація»).  Для будь-якого подальшого
з’єднання Програми з вашим ICM, наприклад, якщо ви заміните свій смартфон на новий, вам може знадобитися
отримати код авторизації і з’єднати Програму з вашим ICM, щоб користуватися нею.  Ви погоджуєтеся надати точну й
повну інформацію під час реєстрації у нас. Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що Програма розроблена та призначена
для особистого використання на індивідуальній основі.  Ви повинні негайно повідомити нас, якщо вам стало відомо
про інцидент із безпекою або порушення, що впливає на ваш обліковий запис у Програмі, зокрема в тих випадках,
коли ви вважаєте, що ваша Реєстраційна інформація була скомпрометована.

6. Відсутність медичних консультацій

АНІ ПРОГРАМА, АНІ БУДЬ-ЯКІ ПОСЛУГИ, ДОСТУПНІ ЗА ЇЇ ДОПОМОГОЮ, НЕ Є МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ ДЛЯ
ПАЦІЄНТІВ. КОРИСТУВАЧІ ПОВИННІ ЗНАТИ, ЩО ПРОГРАМА Є ПОСЛУГОЮ КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩОБ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ МОНІТОРИНГ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ВАШОГО ICM.  ПРОГРАМА НЕ Є ЗАМІНОЮ
ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ, А КОМПАНІЯ ABBOTT НЕ Є ПОСТАЧАЛЬНИКОМ БУДЬ-ЯКИХ МЕДИЧНИХ



ПОСЛУГ ЧЕРЕЗ ЦЮ ПРОГРАМУ. ОСОБИ ПОВИННІ ЗАВЖДИ КОНСУЛЬТУВАТИСЯ ЗІ СВОЇМ ПРОФЕСІЙНИМ
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ВІДНОСНО БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВОНИ МОЖУТЬ МАТИ ЩОДО СТАНУ
ЗДОРОВ’Я, ВКЛЮЧАЮЧИ БУДЬ-ЯКІ СУМНІВИ АБО ЗАНЕПОКОЄННЯ СТОСОВНО СТАНУ СЕРЦЯ.  ВИ НІКОЛИ НЕ ПОВИННІ
ІГНОРУВАТИ АБО ВІДКЛАДАТИ ПРОФЕСІЙНУ МЕДИЧНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ ЧЕРЕЗ ДАНІ АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ
ІНФОРМАЦІЮ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ АБО МІСТИТЬСЯ В ПРОГРАМІ. Ви повинні дотримуватися звичайних рекомендацій,
встановлених вашим постачальником медичних послуг, коли ваші показники є нерегулярними або якщо ви відчуваєте
інші зміни у вашому медичному стані, пов’язані з вашим серцем або іншим фактором. 

МИ НЕ НАДАЄМО КОРИСТУВАЧАМ МЕДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ АБО ДОГЛЯД. ВАМ СЛІД ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ СВОЄМУ
ПОСТАЧАЛЬНИКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ АБО ДО МІСЦЕВОЇ СЛУЖБИ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ, ЯКЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ,
ЩО ВАМ МОЖЕ БУТИ ПОТРІБНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА. КОМПАНІЯ ABBOTT НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА
ПОВІДОМЛЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ОСОБИ ПРО БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ У ВАШИХ ЗАВАНТАЖЕНИХ
ПОКАЗНИКАХ.  Наш персонал технічної підтримки не має кваліфікації або повноважень розповідати вам про суть,
значення або можливі наслідки будь-яких Даних, доступних або переданих через Програму.

Ця Програма призначена для того, щоб допомогти особам та їхнім постачальникам медичних послуг краще керувати
серцевим ритмом пацієнта за допомогою інформації, аналізу та комунікації. Ви та ваш постачальник медичних послуг
несете повну відповідальність за передачу ваших даних, надання зворотного зв’язку, обговорення та рекомендацію
варіантів дослідження та лікування. Компанія Abbo� не рекомендує та не схвалює будь-які конкретні дослідження,
продукти, процедури або думки.  ВИ ПРИЙМАЄТЕ РІШЕННЯ ВЖИВАТИ ЗАХОДІВ НА ОСНОВІ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
ПЕРЕДАНОЇ АБО ЗБЕРЕЖЕНОЇ В ПРОГРАМІ, АБО НА ОСНОВІ БУДЬ-ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ ВІД СПІВРОБІТНИКІВ,
АГЕНТІВ КОМПАНІЇ ABBOTT АБО НАШИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, ВИКЛЮЧНО НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК.

ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ У ЄЕЗ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА ШВЕЙЦАРІЇ.  ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ВАМ ЧЕРЕЗ ПРОГРАМУ, НЕ
Є ЕЛЕКТРОННОЮ МЕДИЧНОЮ КАРТКОЮ.  ЯКЩО ВИ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РОЗСУД ВВАЖАЄТЕ ЗА НЕОБХІДНЕ ДОДАТИ БУДЬ-
ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ, ЗІБРАНУ ЧЕРЕЗ ВАШУ ПРОГРАМУ, ДО ВАШОЇ МЕДИЧНОЇ КАРТКИ, ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ КОПІЇ ЦІЄЇ
ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ДОДАННЯ ДО МЕДИЧНОЇ КАРТКИ, ВИДРУКУВАВШИ ЇЇ.

7. Використання продуктів сторонніх виробників

Зверніть увагу, що сторонні виробники можуть пропонувати несанкціоновані послуги, програмне забезпечення та
мобільні програми і можуть стверджувати, що вони сумісні з Програмою та/або вашим ICM, але не дозволені
компанією Abbo� для такого використання. КОМПАНІЯ ABBOTT НЕ РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМУ АБО
ВАШ ICM ІЗ НЕСАНКЦІОНОВАНИМИ ПРОДУКТАМИ СТОРОННІХ ВИРОБНИКІВ. ТАКІ ДІЇ ВИ ВИКОНУЄТЕ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ
РИЗИК.  НЕСАНКЦІОНОВАНІ ПРОДУКТИ СТОРОННІХ ВИРОБНИКІВ ЗНАХОДЯТЬСЯ ПОЗА КОНТРОЛЕМ КОМПАНІЇ ABBOTT;
ABBOTT НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЦІ ПРОДУКТИ І НЕ ЗАЯВЛЯЄ ЖОДНИХ ТВЕРДЖЕНЬ ЩОДО ДІЙСНОСТІ, ТОЧНОСТІ,
НАДІЙНОСТІ АБО СТАТУСУ БУДЬ-ЯКИХ ЦИХ ПРОДУКТІВ І НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ, ПОВ’ЯЗАНІ
З НИМИ, ТА НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ НЕСАНКЦІОНОВАНИХ ПОСЛУГ, ПРОГРАМНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМИ АБО ІНШОГО ПРОДУКТУТРЕТІХ СТОРІН.

 

8. Права власності

Ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що компанія Abbo�, її афіліїйовані компанії, постачальники або ліцензіари
володіють або надають усі законні права, права власності та інтереси на всі аспекти Програми, Документації та будь-які
вдосконалені, оновлені, модернізовані, модифіковані, налаштовані або додаткові їхні частини, включаючи, але не
обмежуючись графічними даними, інтерфейсом користувача, скриптами та програмним забезпеченням, що
використовуються для реалізації Програми, а також будь-яким програмним забезпеченням або документами, що
надаються вам в рамках Програми та (або) у зв’язку з нею, включаючи всі Права інтелектуальної власності в ній,
незалежно від того, зареєстровані вони чи ні, і де у світі вони можуть існувати. Для цілей цієї Угоди «Права
інтелектуальної власності» означають будь-які авторські права, патенти, комерційну таємницю, фірмовий стиль,
товарний знак, права на зовнішнє оформлення, репутацію, права на розробки, технології, твори мистецтва, права на
комп’ютерне програмне забезпечення (включаючи вихідний код), базу даних та подібні або еквівалентні права або
форми захисту, які існують зараз або будуть існувати в майбутньому на будь-яких носіях, відомих зараз або
винайдених в подальшому, в будь-якій частині світу. Ви погоджуєтеся утримуватися від будь-яких дій, які можуть
зменшити такі права або поставити їх під сумнів.

Ви також погоджуєтеся з тим, що Програма містить спеціалізовану та конфіденційну інформацію (включаючи
програмний код), яка захищена відповідними правами інтелектуальної власності та іншими законами, включаючи, але



не обмежуючись авторським правом.  Ви погоджуєтеся не використовувати таку конфіденційну інформацію або
матеріали будь-яким чином, окрім випадків, прямо дозволених цією Угодою. Жодна частина Програми не може бути
відтворена в будь-якій формі або будь-якими засобами, за винятком випадків, прямо дозволених цією Угодою або в
тих випадках, коли це дозволено чинним законодавством, і ви не повинні видаляти будь-яку ідентифікацію продукту,
повідомлення про авторські права або обмеження прав власності. Несанкціоноване копіювання Програми або
недотримання обмежень в цій Угоді (або інше порушення ліцензії, наданої в цій Угоді) призведе до автоматичного
припинення дії цієї Угоди, і ви погоджуєтеся, що воно становить негайну, непоправну шкоду компанії Abbo�, її філіям
та (або) її ліцензіарам, для яких грошові збитки є недостатнім засобом правового захисту, і що судова заборона буде
належним засобом правового захисту від такого порушення.  Для користувачів у Німеччині.  Вищевикладене не
впливає на ваше право довести, що збитків не було. Деякі з попередніх положень можуть бути нечинними в певних
країнах, штатах, провінціях або юрисдикціях, тому вищезазначені твердження та умови можуть не застосовуватися до
вас в повному обсязі.  Для користувачів у Алжирі.  Несанкціоноване копіювання Програми або недотримання
обмежень у цій Угоді (або інше порушення ліцензії, наданої в цій Угоді) призведе до автоматичного припинення дії цієї
Угоди після закінчення терміну дії попереднього повідомлення, отриманого за п’ять днів, якщо ви не усунете
порушення протягом п’ятиденного періоду.

Структура, організація та код Програми є цінною комерційною таємницею та конфіденційною інформацією компанії
Abbo�, її aфілійованих компаній та (або) ліцензіарів. Ви не повинні видаляти з Програми будь-яку ідентифікацію
продукту, повідомлення про авторські права або обмеження прав власності. Ви визнаєте, що ви не маєте права на
доступ до Програми у вигляді вихідного коду.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ і Merlin.net™, а також пов’язані торговельні знаки, є товарними знаками Pacese�er,
Inc. у різних юрисдикціях («Товарні знаки Abbo�»).  Будь-який гудвіл, отриманий через використання Товарних знаків
Abbo� відповідно до умов цієї Угоди, діє виключно на користь Pacese�er, Inc. Інші товарні знаки сторонніх виробників,
включені або доступні під час використання Програми, є товарними знаками їхніх відповідних власників, і весь гудвіл,
пов’язаний із ними, діє на користь відповідних власників товарних знаків.  Жодні ліцензії або права, явні або непрямі,
не надаються вам щодо будь-яких вищезазначених товарних знаків, і ви також погоджуєтеся, що ви не повинні
видаляти, приховувати або змінювати будь-які повідомлення про права власності (зокрема повідомлення про товарні
знаки та авторські права), які можуть бути прикріплені або міститися в Програмі або мережі Merlin.net™ PCN.  Не
можна використовувати будь-який товарний знак, торговельну назву або торговельну форму Abbo� без попереднього
письмового дозволу компанії Abbo�, окрім як для ідентифікації продукту або послуг компанії. Компанія Abbo�, її філії,
постачальники та ліцензіари залишають за собою всі права, які прямо не надаються вам у цій Угоді. 

Частини Програми можуть включати матеріали, надані сторонніми виробниками, в яких існують права інтелектуальної
власності. Ліцензіари таких матеріалів сторонніх виробників зберігають за собою всі відповідні права, права власності
та інтереси на такі матеріали третіх сторін та всі їх копії, включаючи, будь-які та всі права інтелектуальної власності, але
не обмежуючись ними.  Цим ви підтверджуєте використання цього матеріалу сторонніх виробників та пов’язаних з
ним прав, за винятком і виключно в тій мірі, в якій вищезазначене підтвердження є недійсним в певних країнах,
штатах, провінціях або юрисдикціях.

Незважаючи на будь-які положення про протилежне, компанія Abbo� не передає користувачеві будь-яке право
власності або Права інтелектуальної власності на Програму, Документацію або будь-яку іншу технологію, інформацію
або матеріали, а між сторонами компанія Abbo�, її філії та ліцензіари зберігають виключне право власності на всі
аспекти Програми, Документації та на всі інші технології, інформацію та матеріали, а також будь-які копії або
модифікації (незалежно від того, хто їх зробив і коли це зроблено), включаючи, але не обмежуючись, всі Права
інтелектуальної власності щодо всього вищевикладеного. 

9. Надання ліцензії та сфера її застосування

Ви можете завантажити Програму на мобільний пристрій для перегляду, використання та відображення Програми та
Послуг виключно з метою оцінки потенційного використання, а саме використання вами Програми разом з ICM. 
Програма ліцензована, а не продана вам компанією Abbo�. За умови дотримання вами цієї Угоди і виключно до тих
пір, поки компанія Abbo� дозволяє вам використовувати Програму, ми цим дозволяємо вам встановлювати та
використовувати Програму на Мобільному пристрої виключно для вашого особистого некомерційного використання
на обмеженій, невиключній, відкличній, непередаваній основі без права відступання та субліцензування (далі —
«Ліцензія»).  Якщо ви не виконаєте будь-які умови цієї Угоди, ви повинні негайно припинити використання Програми
та видалити Програму зі свого Мобільного пристрою.

Надана тут ліцензія не наділяє правами власності, інтересами або Правами інтелектуальної власності. Ви
підтверджуєте, що не набуваєте жодного права власності, майнових прав або інтересів у Програмі, Документації, будь-



яких Прав інтелектуальної власності на них або на будь-які інші технології, інформацію або матеріали. Будь-яка
репутація, отримана через використання Прав інтелектуальної власності відповідно до умов цієї Угоди, діє виключно
на користь компанії Abbo�, її філій та (або) ліцензіарів.

ПРАВА, ПРЯМО НЕ НАДАНІ В ЦЬОМУ ДОКУМЕНТІ, ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗА КОМПАНІЄЮ ABBOTT, ЇЇ ФІЛІЯМИ,
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА (АБО) ЛІЦЕНЗІАРАМИ, за винятком випадків, коли вищевикладене є нечинним в певних
країнах, штатах, провінціях або юрисдикціях. Ви погоджуєтеся використовувати Програму лише так, як це прямо
дозволено цією Угодою. Для користувачів у Німеччині.  Вищевикладене не поширюється на користувачів у Німеччині в
межах, заборонених чинним законодавством про авторське право в Німеччині.

10. Ліцензійні обмеження

За винятком випадків, прямо вказаних у цій Ліцензії або дозволених будь-яким місцевим законодавством, ви
погоджуєтеся НЕ ЧИНИТИ таке:

a. використовувати Програму на будь-якому Мобільному пристрої, що ви не володієте, не контролюєте або іншим
чином не маєте законного доступу до нього;

b. підключати Програму до ICM будь-якого стороннього виробника без його згоди;

c. копіювати, відтворювати, повторно видавати, завантажувати, публікувати або іншим чином надавати доступ до
Програми або Документації або будь-якої їхньої частини в будь-якій формі, в Інтернеті або будь-яким іншим
чином будь-якій іншій особі;

d. розповсюджувати, продавати, здавати в оренду, надавати субліцензію, позичати, перекладати, передавати,
об’єднувати, адаптувати, змінювати або модифікувати Програму;

e. змінювати чи модифікувати Програму в цілому або будь-яку її частину, дозволяти об’єднувати Програму або
будь-яку її частину з будь-якими іншими програмами або включати її до таких програм;

f. розбирати, декомпілювати, здійснювати зворотну розробку, розбирати на складові коди, створювати похідні
елементи на основі Програми або іншим чином намагатися отримати вихідний код на основі Програми або
будь-якої її частини;

g. продавати, здавати в оренду, позичати, передавати, ліцензувати, субліцензувати, розповсюджувати або іншим
чином передавати права на Програму або Документацію, крім випадків, прямо передбачених цією Угодою.
Програма не може бути передана іншому кінцевому користувачу й повинна бути видалена, якщо ви передаєте
Мобільний пристрій, на якому встановлена Програма, іншій особі. Дані, які ви зберігаєте або передаєте за
допомогою Програми, є конкретно для вас. Якщо інший кінцевий користувач бажає використовувати Програму,
він повинен її завантажити безпосередньо на свій пристрій та створити новий обліковий запис;

h. видаляти, змінювати та приховувати будь-які обмеження власності, ідентифікацію продукту, авторське право,
товарний знак, знак обслуговування, рекламний слоган або інші повідомлення, що з’являються під час
використання Програми;

i. надавати або іншим чином повністю або частково відкривати доступ до Програми (включаючи об’єктний та
вихідний код) у будь-якій формі будь-якій особі без попередньої письмової згоди від нас;

j. використовувати Програму для будь-яких комерційних цілей, зокрема для комерційного розподілу часу або
іншим чином при наданні послуг стороннім особам;

k. не намагатися обійти або іншим чином вимкнути будь-які заходи безпеки або захисту даних, впроваджені
нами, і не робити нічого, що могло б в іншому випадку вплинути на безпеку Програми;

l. не мати доступ, не використовувати та не копіювати будь-яку частину Програми, щоб прямо чи опосередковано
розробляти, рекламувати, поширювати, продавати або підтримувати будь-який продукт чи послугу, що є
конкурентною для Програми;

11. Обмеження щодо прийнятного застосування

У зв’язку з використанням Програми ви повинні:

1. зберігати будь-які активаційні коди та (або) коди сесій або паролі конфіденційно та не розголошувати їх іншим
особам;

2. не використовувати Програму у будь-який протизаконний або неправомірний спосіб, з будь-якою
протиправною метою або будь-яким чином, несумісним з цією Угодою або вживати шахрайських чи



зловмисних дій, наприклад зламувати або вводити шкідливий код, включаючи віруси або шкідливі дані, в
Програму або будь-яку операційну систему;

3. не завантажувати, не надсилати електронною поштою, не передавати, не зберігати або іншим чином не
надавати будь-які Дані або іншу інформацію, яка є незаконною, шкідливою, неправомірною, іншим чином
суперечливою або такою, що порушує конфіденційність іншої особи, в тому числі щодо будь-якої особи віком
до 18 років або іншого віку, визначеного місцевим законодавством як дитина, окрім випадків, коли ви є
батьком, опікуном або уповноваженим опікуном цієї дитини;

4. не виступати в ролі особи, якою ви не є, і не надавати неправдивих даних про свою особу, свій вік та іншим
чином не надавати неправдиву інформацію про своє відношення до будь-якої особи, і не використовувати
Програму для підключення або збору Даних з ICM іншої особи. Компанія Abbo� залишає за собою право
відхилити або заблокувати будь-який обліковий запис або адресу електронної пошти, які можуть вважатися
видаванням себе за іншу особу або введенням в оману щодо вашої особи, або неправомірним присвоєнням
імені чи даних іншої особи, або такими, що були використані для викрадення Даних іншого користувача;

5. не порушувати наші Права інтелектуальної власності або права будь-якої третьої сторони (включаючи
завантаження будь-якого вмісту, який ви не маєте права завантажувати), не розголошувати будь-яку
конфіденційну інформацію або комерційну таємницю з порушенням конфіденційності, угоди про зайнятість або
угоди про нерозголошення;

6. не використовувати додаток таким чином, що може пошкодити, вимкнути, перевантажити, призвести у
несправний стан або погіршити наші системи чи безпеку або створити перешкоди для інших користувачів;

7. використовувати Програму, включаючи передачу Даних, у спосіб, який відповідає чинному законодавству, у
тому числі щодо цькування або інших правопорушень, захисту даних, конфіденційності та медичної таємниці; і

8. не збирати та не розповсюджувати будь-яку інформацію або дані з Програми й наших систем (крім Даних, для
збору та передачі яких призначена Програма) та не намагатися розшифрувати будь-які передачі серверам, що
керують послугами, або від них.

Якщо використання вами Програми або інша ваша поведінка навмисно або ненавмисно загрожує здатності компанії
Abbo� надавати Послуги, Abbo� має право вжити всіх доцільних заходів для захисту Програми, які можуть включати
призупинення вашого доступу до Програми або припинення вашого облікового запису Програми.   

12. Вимоги щодо сумісності мобільних пристроїв

Для цієї Програми потрібно використовувати Мобільний пристрій із такими характеристиками:

операційна система Apple‡ iOS‡ v13.0 чи новіша або ж операційна система Google‡ Android‡ v9.0 чи новіша;

з доступом до Інтернету (стільниковий зв’язок, Wi-Fi);

з бездротовою технологією Bluetooth®1 4.0 або новішою (також відомою як бездротова технологія Bluetooth®1 з
низьким споживанням енергії).

Використання Програми вимагає ввімкнення певних функцій на Мобільному пристрої, зокрема:

Фонові дані Програми

Увімкнено функцію «Постійний дозвіл на визначення розташування» (лише для Android).

Дозволено «Сповіщення».

Також рекомендуємо ввімкнути автоматичне оновлення програм або прийняття оновлень.

Повний перелік рекомендацій щодо функціональності Мобільного пристрою та використання Програми можна
знайти у розділі «Налаштування програми».

13. Оновлення та модернізація програми

Час від часу в магазині мобільних програм можуть бути доступні оновлення Програми. Залежно від оновлення, ви,
можливо, не зможете користуватися Програмою, поки не завантажите останню версію та не приймете нові умови.
Щоб використовувати версію Програми, визначену компанією Abbo� як оновлення, спочатку потрібно отримати
ліцензію на використання оригінальної Програми, яка була визначена компанією Abbo� як придатна для оновлення. 
Після оновлення ви більше не зможете використовувати версію Програми, яка стала основою вашого права на
оновлення, а оновлене програмне забезпечення вважається Програмою, ліцензованою за цією Угодою; за умови, що



вищевикладене не застосовується до користувачів у Німеччині в межах, заборонених чинним законодавством
Німеччини про авторське право. Ця Угода застосовується до будь-яких та всіх оновлень або доповнень до кожної
версії Програми, якщо компанія Abbo� не надасть інші умови разом з оновленням або доповненням. У разі
суперечності між цією Угодою та іншими умовами, наданими стосовно оновлень або доповнень, такі інші умови
матимуть переважну силу. Цей розділ 13 не вимагатиме від компанії Abbo� надання нових функцій та функціональних
можливостей, ціни на які встановлюються окремо компанією Abbo�, а також будь-яких майбутніх продуктів. 

14. Підтвердження

a. Ця Угода поширюється на Програму, зокрема будь-які оновлення Програми, якщо вони не постачаються на
окремих умовах, і в цьому випадку застосовуються ці окремі умови.

b. Завантажуючи Програму з магазину програм, ви заявляєте, що ви є власником Мобільного пристрою або
отримали дозвіл від власників Мобільного пристрою, який ви використовуєте для доступу й завантаження копії
Програми. Постачальники послуг можуть стягувати з вас або з власника пристрою платню за доступ до
Інтернету або використання даних на Мобільному пристрої. Ви берете на себе відповідальність відповідно до
цієї Угоди за використання Програми, а також усі витрати, збори та податки, пов’язані з використанням
Програми або у зв’язку з будь-яким Мобільним пристроєм, незалежно від того, чи ви є його власником.

c. Слід завантажувати й встановлювати на Мобільний пристрій найновішу доступну версію Програми.

d. Ви несете відповідальність за отримання, обслуговування та оплату всього апаратного забезпечення та всіх
телекомунікаційних й інших матеріалів або послуг, які не надаються компанією Abbo� і необхідні для
отримання, доступу або використання Програми.

e. Якщо ваш медичний заклад або постачальник медичних послуг надав вам Мобільний пристрій із Програмою,
ви підтверджуєте та погоджуєтеся, що цей Мобільний пристрій залишається власністю компанії Abbo�, і ви не
повинні робити будь-яких спроб модифікувати, покращити або змінити його.

f. Використовуючи Програму, ви підтверджуєте та погоджуєтеся, що передача через Інтернет, зокрема передача
Даних, ніколи не є повністю конфіденційною або захищеною. Ви розумієте, що передача через Інтернет може
бути прочитана або перехоплена іншими користувачами, навіть якщо є спеціальне повідомлення про те, що
певна передача зашифрована.

g. Ви визнаєте, що Програма або будь-яка її функція чи частина може бути доступною не всіма мовами або не в
усіх країнах, і компанія Abbo� не заявляє, що Програма або будь-яка її функція чи частина є придатною або
доступною для використання в будь-якому конкретному місці.

15. Видалення облікового запису програми

Видалити Програму можна будь-коли. Майте на увазі, що ваш постачальник медичних послуг матиме власний
обліковий запис у мережі Merlin.net™ PCN для створення спеціального профілю пацієнта для вас, а видалення
Програми може не вплинути на обліковий запис або профіль пацієнта, створений вашим постачальником медичних
послуг.  Abbo� не несе відповідальності за володіння, зберігання та резервне копіювання інформації в Програмі.  Ви
несете повну відповідальність за зберігання, резервне копіювання (в електронному вигляді та (або) як друковані копії)
будь-якої інформації, яку ви хочете зберегти, а також за володіння та керування нею. Abbo� не несе відповідальності
за несанкціонований доступ, використання або зміну вашої інформації. Якщо ви надсилаєте інформацію з Програми
електронною поштою, створюєте її резервні копії, робите знімок екрана, використовуючи свою інформацію в
Програмі, або іншим чином надаєте будь-яку особисту інформацію або звіти третім особам, ця інформація не може
бути зашифрована, і компанія Abbo� не зможе керувати конфіденційністю та безпекою цієї інформації. Ви повинні
вжити заходів, які ви вважаєте необхідними для захисту такої інформації. Якщо інше не вимагається законом, ви
погоджуєтеся з тим, що ваш обліковий запис Програми не підлягає передачі та що будь-які права на зберігання
Програми або будь-якої інформації, що зберігається в Програмі, припиняються після вашої смерті.

Якщо, крім видалення Програми, ви хочете відкликати свою згоду на обробку вашої особистої інформації компанією
Abbo�, дотримуйтеся інструкцій, наведених у розділі 3 цієї Угоди.

16. Зміни до цієї Угоди

Ми можемо час від часу вносити зміни до цієї Угоди, повідомляючи вас про такі зміни будь-якими обґрунтованими
засобами, зокрема шляхом відображення переглянутої Угоди на екрані під час наступного використання Програми, а
також вимагаючи, щоб ви прочитали, чітко висловили свою згоду й погодилися з ними, аби продовжувати
користуватися Програмою. Якщо такі умови будуть прийняті, вони набудуть чинності негайно, але не
застосовуватимуться до будь-якого спору між вами та Abbo�, якщо такий спір виник до дати опублікування



переглянутої Угоди з такими змінами або отримання вами сповіщенням про такі зміни в інший спосіб. Якщо ви
відмовитесь прийняти такі зміни, ми матимемо право припинити дію цієї Угоди та використання вами Програми.  Ви
погоджуєтеся з тим, що компанія Abbo� не несе відповідальності перед вами й будь-якою третьою стороною за будь-
які зміни або припинення дії Програми.

Для користувачів у Німеччині. Під час запуску Програми ви отримуватимете сповіщення про будь-які зміни в цій
Угоді.  Зміни вважатимуться прийнятими вами, якщо тільки ви не повідомите компанію Abbo� у письмовій формі або
за допомогою електронних засобів, погоджених компанією Abbo�. Ми звернемо вашу увагу на цей факт під час
оголошення змін. Якщо ви вирішите висловити заперечення проти будь-якої зміни, ви повинні зробити це протягом
6 (шести) тижнів після отримання повідомлення про зміну. 

Для користувачів у ЄЕЗ, Великобританії та Швейцарії. Під час входу в Програму ви отримуватимете сповіщення про
будь-які зміни в цій Угоді. Зміни вважатимуться прийнятими вами, якщо тільки ви не повідомите компанію Abbo� у
письмовій формі або за допомогою електронних засобів, погоджених компанією Abbo�. Abbo� зверне вашу увагу на
цей факт під час оголошення змін.  Якщо ви вирішите висловити заперечення проти будь-якої зміни, ви повинні
зробити це протягом 6 (шести) тижнів після отримання повідомлення про зміну. У разі виникнення заперечень
компанія Abbo� може припинити дію облікового запису Програми, повідомивши вас про це за 4 (чотири) тижні. В
іншому випадку цей розділ 16 не застосовується до користувачів, які знаходяться в ЄЕЗ, Великобританії та Швейцарії.

Для користувачів у Алжирі. Будь-які зміни, зазначені в цьому розділі 16, які стосуються суттєвих елементів Угоди або
характеристик Послуг, не набудуть чинності, доки ми не повідомимо вас за п’ять днів до дати планового початку дії
зміни і ви не приймете такі зміни протягом періоду дії цього повідомлення.

17. Підтримка програми

Доступна безкоштовна технічна підтримка, і після проведення вам імплантації наші агенти можуть зв’язатися з вами
для надання послуг, пов’язаних із Програмою, зокрема навчання щодо її використання, з’єднання Програми з вашим
Мобільним пристроєм та основні виправлення неполадок Програми й Мобільного пристрою.  Ви також можете
звернутися до нашої служби підтримки клієнтів безпосередньо, якщо вам потрібна технічна підтримка щодо
Програми. 

Будь-які дані, коментарі або матеріали, які ви надаєте для отримання підтримки Програми, зокрема дані відгуків, такі
як запитання, коментарі, пропозиції тощо («Відгук»), вважаються неконфіденційними та незапатентованими. Abbo� не
має жодних зобов’язань щодо такого Відгуку й має право відтворювати, використовувати, розкривати, демонструвати,
показувати, передавати, створювати похідні роботи й поширювати Відгук іншим особам без обмежень, крім особистої
інформації, зокрема даних, пов’язаних зі здоров’ям, які можуть міститися у Відгуку, але на які поширюється дія
розділу 19 цієї Угоди. Крім того, Abbo� має право використовувати будь-які ідеї, концепції, ноу-хау або методи, що
містяться в такому Відгуку, для будь-яких цілей, зокрема розробки, виробництва й маркетингу продукції, якої
стосується такий Відгук.

18. Дані аналітики аварійного завершення роботи

Компанія Abbo� звітує щодо аварійних завершень роботи Програми або про певні помилки програмного
забезпечення, щоб мати можливість підтримувати та вдосконалювати Програму. Ці можливості звітування вбудовані в
програмне забезпечення Програми. Якщо Програма аварійно завершує роботу або виникають певні помилки передачі
під час звичайного використання, Програма надсилає певну інформацію про інцидент компанії Abbo�. Деяка
інформація, яку компанія Abbo� отримує з метою вирішення будь-яких проблем, пов’язаних із Програмою, може
містити вашу особисту інформацію або може бути пов’язана з вашою особистою інформацією.  Що стосується
отриманої інформації, Abbo� завжди дотримуватиметься чинного законодавства.

19. Згода на передавання даних

a. Ми не претендуємо на право власності на Дані, які ви передаєте Послугам через Програму. Розкриваючи нам
свою особисту інформацію, ви надаєте нам міжнародну, безкоштовну, невиключну ліцензію на використання,
поширення, відтворення, модифікацію, адаптацію, створення інформації, публікацію та переклад таких даних із
метою надання вам Послуг, зокрема з метою підтримки та підвищення якості Програми та (або) Послуг.

b. Ви погоджуєтеся, що ця Угода дозволяє нам створювати, отримувати доступ, зберігати й використовувати для
наших власних цілей і з метою розголошення нашим афілійованим компаніям та стороннім дослідникам
сукупну, анонімну, псевдонімізовану інформацію або інформацію, за допомогою якої неможливо
ідентифікувати особу, пов’язану з наданням Послуг, для таких цілей:



підвищити якість, безпеку й ефективність наших кардіо- та медичних пристроїв і систем та дозволити
розробити інноваційне й ефективне лікування серцево-судинних захворювань в інтересах громадського
здоров’я;

проводити дослідження, щоб зрозуміти, як використовуються наші продукти й послуги, визначати їх
ефективність і продуктивність, покращувати майбутні продукти, а також у зв’язку з наочними
дослідженнями, для статистичних цілей та для власного аналізу, для наших афілійованих компаній і для
розкриття інформації стороннім дослідникам, закладам охорони здоров’я, медичним фахівцям або
органам громадського здоров’я;

оцінити, як надаються та використовуються Програма та Послуги, а також їх ефективність (зокрема
демографічна інформація, така як географія);

перевіряти функціональність та оновлення Програми та Послуг, включаючи моніторинг та покращення
безпеки та захисту Програми та Послуг; а також досліджувати, розробляти й тестувати медичні пристрої,
зокрема нові та наявні функції й функціональні можливості, а також тестувати й вдосконалювати
Програму, Послуги та медичні пристрої Abbo� для цілей розробки продукту, аналізу даних, статистики й
опитування.

20. Припинення дії

Ця Угода набирає чинності з моменту прийняття вами цієї Угоди й продовжує діяти, доки вона не буде припинена.  Ви
можете видалити Програму будь-коли, як описано в розділі 15 цієї Угоди. Ця Угода негайно припиняє свою дію без
додаткового повідомлення у випадку порушення та (або) недотримання вами будь-яких умов цієї Угоди. Компанія
Abbo� також може припинити або призупинити дію цієї Угоди в будь-який час і без попереднього повідомлення, з
будь-якої причини або без неї.  Компанія Abbo� може припинити або призупинити дію цієї Угоди, якщо компанія
вважає, що ви порушили умови цієї Угоди або діяли не відповідно до них.  Компанія Abbo� може припинити надання
підтримки Програми, якщо ви вирішите припинити використання Програми, або в будь-який час, якщо Програма,
Послуги та/або ICM більше не пропонуються.

Після такого припинення або призупинення дії цієї Угоди:

a. ви повинні негайно припинити всі дії, дозволені цією Угодою; ви більше не зможете використовувати Програму,
зокрема будь-яким чином використовувати Програму для доступу до будь-яких Даних; за умови, що
вищевикладене не застосовується до німецьких користувачів у тій мірі, у якій це заборонено чинним
законодавством про авторське право в Німеччині;

b. Abbo� може, без відповідальності перед вами або будь-якою третьою стороною, негайно призупинити,
деактивувати або припинити ваш доступ до Програми, Реєстраційної інформації та всіх пов’язаних матеріалів,
без будь-яких зобов’язань щодо надання будь-якого подальшого доступу до таких матеріалів;

c. ви повинні припинити використання, видалити та знищити всі копії Програми й Документації;

d. усі права, надані вам за цією Угодою, зокрема будь-які ліцензії, припиняються.

Для користувачів у Алжирі.  У разі порушення та/або невиконання вами будь-яких умов цієї Угоди, ми повідомимо вас
за п’ять днів для усунення порушення, за винятком випадків, коли виправлення такого порушення неможливе або
виконання зобов’язання стає неможливим через вашу провину або відмову від виконання ваших зобов’язань.  Якщо
Abbo� припиняє або призупиняє дію цієї Угоди, ми повідомимо вас за п’ять днів до дати планового припинення дії та
компенсуємо вам таке припинення відповідно до вимог обов’язкового алжирського законодавства.  Abbo� може
припинити або призупинити дію цієї Угоди, якщо компанія вважає, що ви порушили умови цієї Угоди або діяли не
відповідно до них, шляхом повідомлення вас за п’ять днів для усунення порушення, за винятком випадків, коли
виправлення такого порушення неможливе або виконання зобов’язання стає неможливим через вашу провину або
відмову від виконання ваших зобов’язань.  Компанія Abbo� може припинити надання підтримки Програми, якщо ви
вирішите припинити використання Програми, або в будь-який час, якщо Програма, Послуги та/або ICM більше не
пропонуються, при цьому ми повідомимо вам про таке припинення за п’ять днів.

 

21. Наша відмова від гарантій

Ця Програма надається для того, щоб за допомогою Мобільного пристрою ви могли надсилати Дані з вашого ICM до
мережі Merlin.net™ PCN, щоб до цих даних мав доступ ваш постачальник медичних послуг. ВИ ЧІТКО ВИЗНАЄТЕ ТА



ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ Є ВИКЛЮЧНО ВАШИМ РИЗИКОМ І ЩО ВИ БЕРЕТЕ НА СЕБЕ ВЕСЬ
РИЗИК І ЗУСИЛЛЯ ЩОДО ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ, ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ. 

Програма не призначена для використання на Мобільному пристрої, який було змінено або налаштовано для
видалення, заміни або в обхід затвердженого виробником ядра, конфігурації системи або обмежень щодо
використання, або який порушує гарантію виробника. Використання Програми може негативно вплинути на роботу
іншого програмного забезпечення та пристроїв. Будь-який вміст, створений для Програми або включений до неї,
призначений для надання інформації, яка дозволяє передавати Дані. ПРОГРАМА НЕ ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
В ЛІКАРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ ТА ДЛЯ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ АБО ПОСЛУГ, А ТАКОЖ НЕ ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ
НАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ АБО ДОГЛЯДУ. 

НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, КОМПАНІЯ ABBOTT, ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ КОМПАНІЇ ТА
СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НАДАЮТЬ ПРОГРАМУ ТА ПОСЛУГИ «ЯК Є» ТА «ЗА НАЯВНОСТІ» З УСІМА
НЕСПРАВНОСТЯМИ Й ДЕФЕКТАМИ ТА БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ ГАРАНТІЙ, І ЦИМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД УСІХ ІНШИХ
ГАРАНТІЙ ТА УМОВ, ЯВНИХ, ПЕРЕДБАЧУВАНИХ АБО ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ
ВИКЛЮЧНО, ГАРАНТІЙ НА ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ВІДСУТНІСТЬ ПОРУШЕНЬ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ, БУДЬ-ЯКИХ
ПЕРЕДБАЧУВАНИХ ГАРАНТІЙ, ОБОВ’ЯЗКІВ ТА УМОВ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ
МЕТИ ТА ЯКОСТІ ТА ЩОДО ВІДСУТНОСТІ ВІРУСІВ. ЖОДНА УСНА АБО ПИСЬМОВА ІНФОРМАЦІЯ АБО ПОРАДА, НАДАНА
КОМПАНІЄЮ ABBOTT АБО ЇЇ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ, НЕ Є ГАРАНТІЄЮ. ПРОГРАМА НЕ ПОВИННА
ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ ЗАМІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ОЦІНКИ, ПРЯМОГО МЕДИЧНОГО НАГЛЯДУ АБО
ЕКСТРЕНОГО ВТРУЧАННЯ, А ТАКОЖ ДЛЯ ЕКСТРЕНОГО ВИКОРИСТАННЯ АБО ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЧИ ПОЗНАЧЕННЯ БУДЬ-
ЯКИХ АВАРІЙНИХ СИГНАЛІВ У РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ АБО КРИТИЧНИХ ЗА ЧАСОМ ДАНИХ. УСІ ВИДИ МЕДИЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА ПОВИННІ ПРОВОДИТИСЯ ВІДПОВІДНИМ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКОМ. НІ
ABBOTT, НІ БУДЬ-ЯКІ З ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ ДІАГНОЗ,
РІШЕННЯ АБО ОЦІНКУ, ЗРОБЛЕНІ КОРИСТУВАЧЕМ, І ЗА БУДЬ-ЯКІ ТРАВМИ, ЯКІ КОРИСТУВАЧ МОЖЕ ОТРИМАТИ В
РЕЗУЛЬТАТІ БУДЬ-ЯКИХ РІШЕНЬ, ПРИЙНЯТИХ НА ОСНОВІ ЗМІСТУ ПРОГРАМИ Й ДОКУМЕНТАЦІЇ.

Хоча ми використовуємо всі комерційно розумні заходи безпеки для захисту Даних, такі як шифрування Даних під час
локального зберігання в Програмі, при передачі між ICM і Програмою під час використання бездротової технології
Bluetooth®1, ми не можемо гарантувати конфіденційність, безпеку, автентичність або відсутність пошкодження будь-
якої інформації, що передається або зберігається в будь-якій системі, на Мобільному пристрої або інтелектуальному
пристрої, що містять Програму та підключені до Інтернету. ABBOTT НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ЗАПЕВНЕНЬ ТА ГАРАНТІЙ
ЩОДО ТОЧНОСТІ, ПОВНОТИ, НАДІЙНОСТІ АБО СВОЄЧАСНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ, НАДАНИХ ВАМИ АБО ТРЕТІМИ
ОСОБАМИ, АБО БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ, СТВОРЕНОГО ДАНИМИ, ЗБЕРЕЖЕНИМИ ВАМИ В ПРОГРАМІ. ЗОКРЕМА, ABBOTT
НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ЗАПЕВНЕНЬ ТА ГАРАНТІЙ, ЩО БУДЬ-ЯКА ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА БАЗУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ДАНИХ, БУДЕ
ВІДПОВІДАТИ ДЕРЖАВНИМ ПОСТАНОВАМ, ЩО ВИМАГАЮТЬ РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ. 

Компанія Abbo�, її афілійовані компанії та сторонні постачальники НЕ гарантують, що функції, які містяться в Програмі,
відповідатимуть вашим вимогам, і що робота Програми буде безперебійною або без помилок, або що будь-які
помилки будуть виправлені.  Програмне забезпечення, яке використовується в Програмі, за своєю суттю може мати
помилки й може бути потенційно несумісним з іншим комп’ютерним програмним та апаратним забезпеченням. Не
використовуйте Програму, якщо її несправність може призвести до будь-якого значного ушкодження або травмування
осіб або пошкодження матеріального чи нематеріального майна. 

У ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ ABBOTT НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ АБО ЗАПЕВНЕНЬ СТОСОВНО БУДЬ-ЯКОГО
ОБЛАДНАННЯ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕТІХ СТОРІН АБО ТОЧНОСТІ ДАНИХ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ В
ПРОГРАМІ, І КОМПАНІЯ ABBOTT ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ЇХ НЕСПРАВНОСТЯМИ. 
ABBOTT ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯКА МОЖЕ ВИНИКНУТИ ВНАСЛІДОК ДІЙ АБО ПРЕТЕНЗІЙ
ЩОДО ABBOTT АБО БУДЬ-ЯКИХ ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ КОМПАНІЙ, АГЕНТІВ АБО ПРАВОНАСТУПНИКІВ ЧИ ІНШИХ ТРЕТІХ ОСІБ,
ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ МІСЦЕ ПІД ЧАС ДІЇ ЦІЄЇ УГОДИ, ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ ШАХРАЙСТВА ЧИ ГРУБОГО НЕДБАЛЬСТВА.

Деякі країни, штати, провінції або юрисдикції не дозволяють виключати передбачувані гарантії або обмеження
тривалості передбачуваних гарантій, тому вищезазначені відмови можуть не застосовуватися до вас у повному обсязі.
Наскільки чинне законодавство вимагає від нас надання гарантій, ви погоджуєтеся, що обсяг і тривалість такої гарантії
є мінімальними, необхідними відповідно до такого чинного законодавства.

Для користувачів у Німеччині та Швейцарії.  Крім цього підрозділу для користувачів у Німеччині та Швейцарії,
розділ 21 не застосовується до користувачів у Німеччині та Швейцарії. Натомість Програма та Послуги надаються «як є»
та «за наявності» користувачам у Німеччині та Швейцарії. Хоча ми прагнемо уникнути великих простоїв і значних
перешкод для використання Програми та Послуг, наскільки це можливо, ми водночас не гарантуємо безпомилкову та



безперебійну доступність і зручність використання Програми або будь-яких її функцій. Вищевикладене не впливає на
ваші законні гарантійні права.

Для користувачів у Великобританії. Жодне положення цього розділу 21 не впливає на законні гарантії щодо
задовільної якості, придатності для цілей або точності опису.

Для користувачів у Австралії. Жодне положення розділу 21 не впливає на ваші права стосовно гарантій споживачів,
передбачених Compe��on and Consumer Act 2010 (Законом про конкуренцію та захист прав споживачів від 2010 р.)
(Cth). Наші товари й послуги надаються з гарантіями, які не виключаються відповідно до закону про захист прав
споживачів Австралії. У разі серйозних несправностей, пов’язаних із послугою, ви маєте право:

a. скасувати ваш договір про надання послуг з нами;

b. отримати відшкодування невикористаної частини або компенсацію її зниженої вартості.

Ви також маєте право обрати відшкодування або заміну в разі серйозних недоліків товару. Якщо недолік товару або
послуги не є серйозним, ви маєте право на виправлення цього недоліку в розумний термін. Якщо цього не сталося, ви
маєте право на відшкодування за товари та право на скасування договору на надання послуг і на відшкодування будь-
якої невикористаної частини. Ви також маєте право на відшкодування будь-яких інших обґрунтовано передбачуваних
збитків або пошкоджень, що сталися внаслідок недоліків товарів або послуг.

Для користувачів у Алжирі.  Ніщо в цьому розділі 21 не обмежує та не виключає нашу відповідальність за:

a. надання вам гарантії стосовно Програми та Послуг відповідно до статті 13 Закону № 09-03 від 25 лютого 2009
року (зі змінами та доповненнями), що стосується захисту прав споживачів та боротьби з шахрайством;

b. будь-які дефекти Програми та Послуг, що виникають протягом шести місяців з дати першого надання вам
Програми та Послуг відповідно до виконавчого указу № 13-327 від 26 вересня 2013 року, що встановлює умови
реалізації гарантії на товари та послуги. 

22. Важлива інформація про обмеження нашої відповідальності

НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄ ЧИННЕ ЗАКОНДАВСТВО, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ ABBOTT, ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ
ОСОБИ ТА ЇЇ СТОРОННІ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ГРОШОВІ ЗБИТКИ, ВКЛЮЧНО З БУДЬ-
ЯКИМИ СПЕЦІАЛЬНИМИ, ВИПАДКОВИМИ, НЕПРЯМИМИ, НАСЛІДКОВИМИ, ШТРАФНИМИ ЗБИТКАМИ ТОЩО ЗА
ВИНЯТКОМ:

a. Для користувачів зі штату Нью-Джерсі. Жодне положення цієї Угоди не виключає такі збитки, як ті, що можуть
бути відшкодовані споживачем відповідно до законодавства Нью-Джерсі, (якщо воно застосовується), яке може
включати Закон Нью-Джерсі про штрафні збитки, Закон Нью-Джерсі про відповідальність за продукцію,
Уніфікований комерційний кодекс Нью-Джерсі та Закон Нью-Джерсі про ошукання споживачів.

b. Для користувачів у Німеччині. Компанія Abbo� є відповідальною за будь-яке винне порушення суттєвих
договірних зобов’язань (основних зобов’язань). Основні зобов’язання — це договірні зобов’язання, які повинні
виконуватися, щоб забезпечити належне виконання цієї Угоди, і ви можете регулярно покладатися на них.
Відповідальність компанії Abbo� в іншому випадку буде обмежена грубою недбалістю та навмисним
порушенням. У випадку будь-якої відповідальності з боку компанії Abbo�, що настає через незначну недбалість
у виконанні основних зобов’язань чи незначні неправомірні дії з боку простих довірених осіб, відповідальність
компанії Abbo� буде зазвичай обмежуватися прогнозованими збитками. Це не вплине на будь-які обов’язкові
зобов’язання за законом, зокрема на відповідальність компанії Abbo� у зв’язку з втратою життя, тілесними
травмами чи хворобами, або на відповідальність на підставі німецького Закону про відповідальність за якість
виробленої продукції. За винятком цього підрозділу, що застосовується до користувачів в Німеччині, розділ 22
не застосовується до користувачів, розташованих в Німеччині.

c. Для користувачів у Великій Британії та Швейцарії. Жодне з положень цієї Угоди не виключає нашої
відповідальності за смерть або тілесні ушкодження, що виникають унаслідок нашої недбалості або
шахрайського введення в оману у зв’язку з Програмою.

d. Для користувачів у Австралії. Жодне положення розділу 21 чи 22 не впливає на ваші права стосовно гарантій
споживачів, передбачених Compe��on and Consumer Act 2010 (Законом про конкуренцію та захист прав
споживачів від 2010 р.) (Cth). Незалежно від будь-якого іншого положення цих умов, якщо Закон про
конкуренцію та захист прав споживачів 2010 року (Cth) або будь-яке інше законодавство зазначає, що існує
гарантія щодо поставлених товарів або послуг і наша відповідальність за порушення цієї гарантії не може бути



виключена, але може бути обмежена, наша відповідальність за таке порушення обмежується у випадку
постачання товарів заміною товарів або постачанням еквівалентних товарів або ремонтом товарів, а у випадку
постачання послуг наданням послуг знову або оплатою вартості повторного надання послуг.

e. Для користувачів у Алжирі. Ніщо в цій Угоді не виключає нашої відповідальності за збитки, які виникають
унаслідок цивільних правопорушень (включаючи недбалість), або за збитки, які виникають унаслідок
шахрайства або грубої недбалості з нашого боку. За винятком випадків шахрайства або грубої недбалості з
нашого боку, ми несемо відповідальність лише за збитки, які можна було перебачити на момент укладання цієї
Угоди.

ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ ЧЕРЕЗ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ ДАНИХ АБО
ІНШИХ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ЧЕРЕЗ ВТРАТУ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАМУ (ЗОКРЕМА
ЧЕРЕЗ НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ПЕРЕХОПЛЕННЯ ТАКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ), ЧЕРЕЗ ПЕРЕРВУ У ВИРОБНИЦТВІ,
ЧЕРЕЗ ОСОБИСТІ УШКОДЖЕННЯ, ВТРАТУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ЩО ВИНИКАЄ АБО У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ ПОВ’ЯЗАНЕ З
ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ АБО СТОРОННЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА (АБО) СТОРОННЬОГО
ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, АБО Ж ЧЕРЕЗ ЗБИТКИ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ВІРУСІВ АБО ІНШИХ ТЕХНОЛОГІЧНО
ШКІДЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ІНФІКУВАТИ ВАШ ПРИСТРІЙ ЧЕРЕЗ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ АБО БУДЬ-ЯКУ
МОБІЛЬНУ ПРОГРАМУ, МАТЕРІАЛ ЧИ ВЕБ-САЙТ, ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ, АБО ЧЕРЕЗ ТАКІ, ЩО НАСТАЮТЬ ІНШИМ ЧИНОМ У
ЗВ’ЯЗКУ З БУДЬ-ЯКИМ ПОЛОЖЕННЯМ ЦІЄЇ УГОДИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ ABBOTT, ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ КОМПАНІЇ АБО
БУДЬ-ЯКОГО СТОРОННЬОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ І НАВІТЬ ЯКЩО
ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ НЕ ДОСЯГНУТЬ ЇХНЬОЇ ОСНОВНОЇ МЕТИ.

ВИЩЕВКАЗАНІ ОБМЕЖЕННЯ БУДУТЬ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИ ВИНИКАЮТЬ ТАКІ ЗБИТКИ ЗА
ДОГОВОРОМ, ЧЕРЕЗ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ), В ПОРЯДКУ БЕЗУМОВНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АБО ЗГІДНО З БУДЬ-ЯКОЮ ІНШОЮ ТЕОРІЄЮ.

За винятком інформації, яку ви надаєте своєму постачальнику медичних послуг через Програму, у тих випадках, коли
ви вирішили надати свою особисту інформацію з Програми, включно з даними, пов’язаними зі здоров’ям, третім
сторонам, зокрема програмам третіх сторін, ви визнаєте та погоджуєтеся з тим, що настільки, наскільки це дозволено
законом, ані компанія Abbo�, ані її ділові партнери не несуть відповідальності за ваше рішення надати та (або)
розкрити вашу особисту інформацію, зокрема дані, пов’язані зі здоров’ям, і ви цим звільняєте компанію Abbo� та її
ділових партнерів від будь-якої відповідальності, яка може виникнути внаслідок збору або іншої обробки вашої
особистої інформації.

НЕ ОБМЕЖУЮЧИ ВИЩЕЗГАДАНЕ ТА НЕЗВАЖАЮЧИ НА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, ЯКІ ВИ МОЖЕТЕ ПОНЕСТИ, ВІДПОВІДНО ДО
МАКСИМАЛЬНОЇ МІРИ, ДОЗВОЛЕНОЇ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, УСЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ ABBOTT, ЇЇ
АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ ТА БУДЬ-ЯКИХ ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЗА БУДЬ-ЯКИМ ПОЛОЖЕННЯМ АБО ІНШИМ ЧИНОМ У ЗВ’ЯЗКУ З
ЦІЄЮ УГОДОЮ ТА ВАШИМИ ВИНЯТКОВИМИ ЗАСОБАМИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ЩОДО УСЬОГО ВИЩЕВИКЛАДЕНОГО,
ОБМЕЖУЄТЬСЯ:

a. ВИПРАВЛЕННЯМ, РЕМОНТОМ АБО ІНШИМ ЗАЛАГОДЖЕННЯМ БУДЬ-ЯКИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ У ПРОГРАМІ, НАВІТЬ
ЯКЩО БУДЬ-ЯКІ ТАКІ ЗБИТКИ БУЛИ ПРОГНОЗОВАНІ АБО ПЕРЕДБАЧЕНІ СТОРОНАМИ, АБО

b. У ВИПАДКАХ, КОЛИ ЦЕ МОЖЛИВО, БІЛЬШОЮ З ДВОХ СУМ: ФАКТИЧНО СПЛАЧЕНОЮ ВАМИ ЗА ПРОГРАМУ, АБО
10 ДОЛАРАМИ США.

Деякі інші країни, штати, провінції або юрисдикції можуть заборонити або обмежити виключення або обмеження
відповідальності, певні непрямі гарантії або випадкові або непрямі збитки; виключно тією мірою, якою таке
законодавство застосовується до вас, деякі або всі вищезазначені відмови, обмеження або виключення можуть не
застосовуватися до вас, і ви можете мати певні додаткові права відповідно до чинного законодавства.

23. Звільнення від відповідальності та гарантії відшкодування

Повною мірою, наскільки це дозволено чинним законодавством, ви погоджуєтеся відшкодувати, захищати та звільняти
від відповідальності компанію Abbo�, її афілійованих осіб та їхніх відповідних посадових осіб, директорів, працівників,
агентів, правонаступників, призначених осіб та ліцензіарів від будь-яких претензій, збитків, вимог, відповідальності,
судових рішень, вироків, втрат, видатків, витрат (зокрема на оплату послуг адвокатів та експертів), понесених третьою
стороною внаслідок або в результаті (i) використання вами Програми або діяльності, пов’язаної з нею; (ii) будь-якого
порушення або ймовірного порушення цієї Угоди або законів, правил або прав третіх осіб, включаючи будь-яке
порушення інтелектуальної власності будь-якої третьої сторони, вчинене вами або іншими особами у вашому
домогосподарстві або організації або іншим чином пов’язаними з використанням Програми, зокрема такі, що сталися



через недбалі дії, бездіяльність та умисні неправомірні дії. Для користувачів у Німеччині.  Вищевикладене не впливає
на ваше право довести, що збитків не було. 

24. Контроль експорту

Програма підпадає під дію обмежень експортного контролю США, включаючи будь-які ембарго США або інші
федеральні правила та положення, що обмежують експорт. Ми не будемо свідомо надавати вам доступ до Програми,
якщо ви є та підтверджуєте, що ви не є (а) резидентом або громадянином будь-якої країни, на яку поширюється
державне ембарго або торговельні санкції США (див. h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx для отримання додаткової інформації про санкції США), або
перебуваєте на території такої країни; (б) є в будь-якому з урядових списків обмежених кінцевих користувачів США
(наприклад, у списку «Specially Designated Na�onals» (Особливо визначені громадяни), доступному за адресою
h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Повідомлення

Повідомлення, що направляються на підставі або у зв’язку з цією Угодою, повинні надсилатися в письмовій формі
заздалегідь оплаченим поштовим відправленням на адресу: Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul,
Minnesota 55117, United States (США). Якщо нам потрібно буде зв’язатися з вами або повідомити вас у письмовій
формі, ми зробимо це за допомогою електронної пошти (якщо адресу електронної пошти було надано нам раніше)
або заздалегідь оплаченим поштовим відправленням на адресу, яку ви надаєте нам у своєму запиті щодо Програми.

26. Обставини непереборної сили

Ми не несемо відповідальність за будь-яке невиконання або затримку виконання будь-яких наших зобов’язань за цією
Угодою, що виникли внаслідок будь-якої дії або події поза нашим належним контролем, зокрема через збій в роботі
державних чи приватних телекомунікаційних мереж («Обставини непереборної сили»). Якщо мають місце обставини,
що перешкоджають виконанню наших зобов’язань за цією Угодою: (а) наші зобов’язання за цією Угодою будуть
призупинені, і час виконання наших зобов’язань буде продовжено на період дії обставин, що перешкоджають; (б) ми
будемо докладати обґрунтовані зусилля для пошуку рішення, за допомогою якого наші зобов’язання за цією Угодою
можуть бути виконані, незважаючи на ці обставини.

27. Передача прав

Ми можемо без вашої попередньої письмової згоди призначати, передавати, впроваджувати, делегувати або
передавати за субпідрядом будь-які можливі наші права та обов’язки за цією Угодою іншій організації, але це не
вплине на ваші права або наші зобов’язання відповідно до цієї Угоди. Ви можете передавати свої права або обов’язки
за цією Угодою іншій особі, якщо ми погодимося на це в письмовій формі.

28. Відмова від здійснення прав

Якщо ми не можемо наполягати на виконанні будь-яких ваших зобов’язань за цією Угодою або якщо ми не
застосовуємо наші права стосовно вас, або якщо трапляється затримка в цьому з нашого боку, це не означає, що ми
відмовилися від наших прав стосовно вас і не буде означати, що ви не повинні виконувати ці зобов’язання. Якщо ми
відмовимося від здійснення прав у випадку невиконання вами обов’язків, ми зробимо це лише у письмовій формі, і це
не буде означати, що ми автоматично у подальшому відмовлятимемося від здійснення прав у випадку невиконання
вами обов’язків.

29. Автономність положень Угоди

Кожна з умов цієї Угоди діє окремо. Якщо будь-який суд або компетентний орган вирішить, що будь-яка з них немає
юридичної сили, незаконна або нездійсненна, інші умови зберігають повну юридичну силу.

30. Регулююче законодавство

Умови цієї Угоди регулюються та тлумачаться згідно із законодавством штату Іллінойс, США, незалежно від положень
про вибір законодавства.  У разі будь-якого конфлікту між іноземними законами, правилами, нормативно-правовими
актами та законами США закони, правила, нормативно-правові акти та законодавство США мають застосовуватися
максимально можливою мірою.  Незважаючи на вищезазначене, у разі такого порушення або загрози порушення
ваших зобов’язань стосовно конфіденційності або інтелектуальної власності, ми матимемо право на справедливий
судовий захист, зокрема у формі запобіжного наказу, судової заборони, конкретного виконання вироку, та на будь-



який інший судовий захист, який може бути доступний у будь-якому суді компетентної юрисдикції.  Ви погоджуєтеся з
тим, що ця Угода повністю виконується в штаті Іллінойс, і погоджуєтеся з тим, що юрисдикція та місце розгляду справ
належать судам штату та федеральним судам, розташованим в штаті Іллінойс, Сполучені Штати Америки, стосовно
будь-яких проваджень, що випливають з цієї Угоди або з відносин між сторонами цієї Угоди.  Сторони цим
погоджуються, що Конвенція Організації Об'єднаних Націй про договори не застосовується до цієї Угоди стосовно
міжнародної купівлі-продажу товарів.

Для користувачів у ЄЕЗ, Великобританії та Швейцарії. За винятком цього розділу, що застосовується до користувачів в
ЄЕЗ, Великобританії та Швейцарії, розділ 30 Угоди не застосовується до користувачів в ЄЕЗ, Великобританії та
Швейцарії, за винятком тієї частини, що ця Угода не регулюється Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про
договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Для таких користувачів застосовується регулююче законодавство
відповідної країни проживання.

Для користувачів у ЄЕЗ та Швейцарії. Альтернативне вирішення суперечок — це процес, в якому незалежний орган
розглядає факти суперечки та прагне вирішити її без необхідності звертатися до суду. Якщо ви не задоволені тим, як
ми розглянули будь-які скарги, зверніться до платформи Європейської комісії з вирішення суперечок в режимі онлайн.

Для користувачів у Австралії. Ніщо в розділі 30 не виключає або не має наміру виключити застосування Compe��on
and Consumer Act 2010 (Закону про конкуренцію та захист прав споживачів від 2010 р.) (Cth), де це доречно.

Для користувачів у Алжирі.  Ми як компанія були засновані в штаті Іллінойс.  Відповідно, право, що регулює цю Угоду,
ґрунтується на нашому зв’язку з цією юрисдикцією.  Попри те, що ця Угода підпадає під юрисдикцію та місце розгляду
судів штату Іллінойс та федеральних судів, ніщо в цій Угоді не впливає на здатність сторони пред’являти або захищати
провадження в будь-якому іншому суді компетентної юрисдикції. 

31. Вичерпний характер Угоди

Ця Угода складає повний обсяг домовленостей між вами та нами та замінює й припиняє дію всіх попередніх або
поточних повідомлень, договорів, обіцянок, запевнень, гарантій, заяв, пропозицій та домовленостей між нами, чи то
письмових, чи усних, що стосуються відповідного предмета. Ви і ми погоджуємося, що ми не матимемо засобів
правового захисту щодо будь-яких тверджень, заяв, запевнень або гарантій (наданих через незнання або недогляд),
які не зазначені в цій Угоді. Кожна зі сторін погоджується, що вона не мусить висувати жодних претензій щодо
ненавмисного неправильного тлумачення або неправдивих заяв, зроблених унаслідок будь-якого твердження, що
міститься в цій Угоді.  У разі виникнення конфлікту між англійською та будь-якими неангломовними версіями цієї Угоди
англійська версія має переважне значення.  Розділи 5, 15, 19, 21, 22, 23 та 30-34 продовжують діяти після припинення
дії цього Договору.

32. Умови, що стосуються Apple, якщо ви використовуєте версію програми для iOS

На додаток до інших умов цієї Угоди, і незважаючи на будь-які протилежні положення цієї Угоди, це додаткове
положення застосовується до використання Програми, сумісної з операційною системою iOS компанії Apple Inc.
(«Apple»). Компанія Apple не є стороною цієї Угоди, не є власником Програми та не несе відповідальності за Програму.
Компанія Apple не надає жодних гарантій на Програму, крім випадків повернення покупної ціни за неї, якщо це
стосується Програми. Компанія Apple не несе відповідальності за технічне обслуговування або інші послуги підтримки
Програми та не несе відповідальності за будь-які інші претензії, втрати, зобов’язання, збитки, витрати або видатки
стосовно Програми, включаючи будь-які претензії щодо відповідальності перед третіми особами за якість продукції,
претензії щодо того, що Програма не відповідає будь-яким чинним законодавчим або нормативним вимогам,
претензії, що виникають відповідно до законодавства про захист прав споживачів або аналогічного законодавства, а
також претензії стосовно порушення прав інтелектуальної власності. Будь-які запити або скарги, пов’язані з
використанням Програми, зокрема ті, що стосуються прав інтелектуальної власності, спрямовуйте до компанії Abbo�
відповідно до розділу «Повідомлення» цієї Угоди. Ліцензія, яку ви отримуєте згідно з цим документом, є ліцензією без
права передачі на використання Програми на продукції компанії Apple, яка працює під керуванням операційної
системи iOS компанії Apple і належить вам або контролюється вами, або її використання вами іншим чином
дозволяється Правилами використання, наведеними в Умовах використання App Store компанії Apple. Ви повинні
дотримуватися умов будь-якої угоди третьої сторони, що застосовується до вас під час використання Програми,
наприклад угоди про надання послуг бездротової передачі даних. Компанія Apple та її дочірні компанії є сторонніми
бенефіціарами цієї Угоди та після прийняття Вами цієї Угоди матимуть право (і вважатимуться такими, що прийняли
право) забезпечити виконання цієї Угоди відносно Вас як сторонній бенефіціар цієї Угоди; незважаючи на
вищезгадане, право компанії Abbo� укладати, анулювати або припиняти будь-які зміни, відмову від здійснення прав
або врегулювання за цією Угодою не підлягає згоді будь-якої третьої сторони.



33. Додаткові юридичні умови

a. Ця Угода не створює і не повинна тлумачитися як створення будь-якого партнерства, спільного підприємства,
взаємин працівника та роботодавця, агентства або відносин постачальника та виконавця франшизи між вами та
компанією Abbo�.

b. Якщо будь-яке положення цієї Угоди буде визнано незаконним, недійсним або таким, що з будь-якої причини
не має законної сили, це положення буде вважатися відокремленим від цієї Угоди та не вплине на дійсність і
юридичну силу будь-якого іншого положення.

c. Ви не можете відступати, передавати або субліцензувати будь-які або всі свої права або обов’язки за цією
Угодою без нашої попередньої письмової згоди.

d. Ми можемо відступати, передавати або субліцензувати будь-які або всі наші права або обов’язки за цією
Угодою без обмежень.

e. Будь-яка відмова будь-якої зі сторін від здійснення власних прав у випадку будь-якого порушення або
невиконання зобов’язань за цією Угодою не має розглядатися як відмова від такого здійснення по відношенню
до будь-якого попереднього або подальшого порушення або невиконання зобов’язань.

f. Всі терміни, визначені в однині, мають ті самі значення при використанні у множині, де це доречно і якщо не
зазначено інше. Будь-яке використання терміну «зокрема» або його варіантів у цій Угоді повинно тлумачитися
так, ніби за ним слідує фраза «без обмежень».

g. Повідомлення вам (включаючи повідомлення про зміни до цієї Угоди) можуть бути зроблені шляхом публікації
в Програмі або електронною поштою (зокрема в кожному випадку за посиланнями), або звичайною поштою.
Без жодних обмежень друкована версія цієї Угоди та будь-яке повідомлення, надане в електронному вигляді,
допускаються в судовому або адміністративному провадженні на основі цієї Угоди або пов’язаних з нею тією ж
мірою та на тих самих умовах, що й інші ділові документи та записи, які спочатку були створені та зберігалися в
друкованому вигляді.

h. Компанія Abbo� не несе відповідальності за будь-яке невиконання будь-яких зобов’язань з будь-якої
незалежної від неї причини.

Якщо будь-яке положення цієї Угоди визнається судом компетентної юрисдикції суперечливим закону, таке положення
буде змінено та буде витлумачено таким чином, щоб найкраще досягти цілей вихідного положення повною мірою
згідно з законом, а решта положень цієї Угоди залишатимуться в повній силі і діятимуть.

34. Натискання кнопки «Accept» (Прийняти)

ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ПРОЧИТАЛИ ЦЮ УГОДУ, РОЗУМІЄТЕ ВСІ ТАКІ УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОГОДЖУЄТЕСЯ
БУТИ ПОВ’ЯЗАНИМИ НИМИ.

НАТИСКАЮЧИ КНОПКУ «ПРИЙНЯТИ» АБО ВИКОРИСТОВУЮЧИ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ОТРИМУЮЧИ ДОСТУП ДО
ПРОГРАМИ:

ВИ ГАРАНТУЄТЕ, ЩО ВИ ДОСЯГЛИ ЗАКОННОГО ВІКУ ДЛЯ УКЛАДЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ;

ВИ ВКАЗУЄТЕ, ЩО МАЄТЕ НАМІР НАДАТИ СВОЮ ДІЮ ЯК СВІЙ ПІДПИС ДО ЦІЄЇ УГОДИ, ЩОБ ВОНА МАЛА ТАКУ
Ж СИЛУ І ДІЄВІСТЬ, ЯК ПІДПИСАНА ВРУЧНУ;

ВИ ГАРАНТУЄТЕ, ЩО ЯКЩО ВИ ВСТАНОВЛЮЄТЕ, ВИКОРИСТОВУЄТЕ ПРОГРАМУ АБО ІНШИМ ЧИНОМ
ОТРИМУЄТЕ ДОСТУП ДО ПРОГРАМИ ВІД ІМЕНІ ІНШОЇ ОСОБИ, ВИ МАЄТЕ ФАКТИЧНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
ЮРИДИЧНО ЗОБОВ’ЯЗУВАТИ ЦЮ ОСОБУ ДО ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ.

ЯКЩО ВИ Є ОСОБОЮ, ЯКА ВСТАНОВЛЮЄ, ВИКОРИСТОВУЄ АБО ІНШИМ ЧИНОМ ОТРИМУЄ ДОСТУП ДО
ПРОГРАМИ ВІД ІМЕНІ АБО НА КОРИСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОДІ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦІЄЮ УГОДОЮ ВІД ІМЕНІ СЕБЕ
Й ТАКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, І ВИ ЗАЯВЛЯЄТЕ Й ГАРАНТУЄТЕ, ЩО МАЄТЕ ЮРИДИЧНІ ПОВНОВАЖЕННЯ, ЩОБ
ЗОБОВ’ЯЗАТИ ТАКУ ОРГАНІЗАЦІЮ ДО ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ.

ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМАЄТЕ ВСІ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ, НЕ НАТИСКАЙТЕ КНОПКУ «ПРИЙНЯТИ» ТА НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ
ПРОГРАМУ.

™ позначає товарний знак групи компаній Abbo�.

‡ позначає сторонній товарний знак, який належить відповідному власнику.
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[1]
 Bluetooth є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc.


