
Ứng dụng myMerlin™
TÓM TẮT THÔNG BÁO BẢO MẬT VÀ ĐỒNG THUẬN VỀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Ngày Phiên bản: Tháng 4 năm 2021
 

Abbo� cung cấp Ứng dụng myMerlin™ ("Ứng dụng") truyền dữ liệu đến Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net™
("Merlin.net") (gọi chung là "Dịch vụ") để bác sĩ hoặc phòng khám có thể theo dõi từ xa thiết bị trợ �m cấy ghép của bạn và
cung cấp điều trị y tế cho bạn.  Pacese�er, Inc. (một công ty của Abbo�) cung cấp Merlin.net.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông �n cá nhân của bạn. Thông báo Bảo mật và Đồng thuận này ("Thông báo Bảo mật") giải thích
cách chúng tôi xử lý thông �n cá nhân của bạn cho Dịch vụ và những việc chúng tôi làm để bảo mật thông �n cá nhân của bạn.
 Chúng tôi hiểu rằng nhiều thông �n được đưa vào Thông báo Bảo mật này.  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn bản tóm tắt
ngắn gọn và dễ �ếp cận về cách chúng tôi xử lý, bảo vệ, lưu giữ, lưu trữ và �ết lộ thông �n cá nhân của bạn. Để biết thêm
thông �n, xem +Giới thiệu về Dịch vụ và +Bảo mật Thông �n Cá nhân bên dưới.
 
BẢN TÓM TẮT NÀY KHÔNG BAO HÀM TOÀN DIỆN. BẠN SẼ CẦN ĐỌC CÁC PHẦN LIÊN QUAN TRONG THÔNG BÁO BẢO MẬT
DƯỚI ĐÂY ĐỂ HIỂU ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Chúng tôi sử dụng thông �n cá nhân khi bạn thiết lập Ứng dụng, bao gồm ngày sinh và số sê-ri thiết bị của bạn.  Chúng tôi sử
dụng địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn nhằm mục đích xác thực trong quá trình ghép nối thiết bị trợ �m của bạn.  Ứng
dụng này truyền thông �n từ thiết bị của bạn đến chúng tôi và nếu bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng, chúng tôi sẽ
giữ một hồ sơ lưu trữ riêng liên quan đến yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của bạn.  Chúng tôi cũng sử dụng thông �n cá nhân do nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nhập vào Merlin.net. Để biết thêm thông �n, xem +Thu thập và Xử lý Thông �n
Cá nhân Của bạn và +Các Quy định Cụ thể Theo Quốc gia bên dưới.

Chúng tôi sử dụng thông �n cá nhân để: (1) cung cấp Dịch vụ cho bạn; (2) tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm những nghĩa
vụ liên quan đến an toàn, chất lượng và cải �ến thiết bị y tế; và (3) �ến hành nghiên cứu khi thông �n cá nhân đã được hủy
danh �nh, giả danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh, để thông �n đó không xác định được bạn theo tên.  Chúng tôi �ến hành
nghiên cứu để hiểu cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, �nh hiệu quả của chúng và cho các nghiên cứu bằng
chứng thực tế.  Để biết thêm thông �n, xem +Cách Abbo� Sử dụng Thông �n Cá nhân Của bạn, +Thiết bị Y tế và các Yêu cầu
Pháp lý khác, +Nghiên cứu, +Lưu giữ Thông �n Cá nhân bên dưới.
 
Chúng tôi giới hạn nghiêm ngặt những người mà chúng tôi chia sẻ thông �n cá nhân của bạn và sẽ không bao giờ bán thông
�n cho các bên thứ ba vì lợi ích thương mại.  Chúng tôi có chia sẻ thông �n cá nhân với các công ty liên kết của mình để giúp
hỗ trợ và cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho Dịch vụ nhằm mục đích tuân thủ, để �ến hành nghiên cứu hoặc thực hiện khắc phục
sự cố/chẩn đoán và phân �ch rộng hơn để phát hiện các vấn đề mang �nh hệ thống. Để biết thêm thông �n, xem +Cách
Chúng tôi Tiết lộ Thông �n Cá nhân và +Truy cập của Abbo� vào Thông �n Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Của bạn bên dưới.

Khi vị trí của bạn cấp cho bạn các quyền nhất định liên quan đến thông �n cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ đáp ứng những yêu
cầu đó. Để biết thêm thông �n, xem +Cách Người dùng Cá nhân Có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông �n Cá nhân và Quyền
Của bạn bên dưới.
 
Chúng tôi lưu trữ thông �n cá nhân liên quan đến Dịch vụ trên những máy chủ ở Hoa Kỳ. Để biết thêm thông �n, xem +Lưu
trữ Dữ liệu và +Chuyển Thông �n Cá nhân Xuyên Biên giới bên dưới. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên kiểm tra +CÁC QUY
ĐỊNH CỤ THỂ THEO QUỐC GIA, vì có thể có những điều khoản bổ sung được áp dụng tùy vào quốc gia cư trú của bạn.
 
Đầu �ên, vui lòng liên hệ và chuyển tất cả các thắc mắc liên quan đến Dịch vụ tới phòng khám của bạn. Phòng khám của bạn
là "bên kiểm soát" dữ liệu cá nhân của bạn khi họ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bạn. Chúng tôi là "bên xử lý" thông �n
cá nhân của bạn thay mặt họ cung cấp Dịch vụ cho bạn và phòng khám của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào
về quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@abbo�.com. Nếu
bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu, bạn có thể liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu Châu Âu của chúng tôi hoặc liên hệ với cơ
quan bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn. Chi �ết liên lạc của nhân viên bảo vệ dữ liệu Châu Âu ở Abbo� cũng như thông �n
liên hệ hữu ích khác có sẵn tại www.EU-DPO.abbo�.com. Để biết thêm thông �n, xem +Liên hệ với Chúng tôi bên dưới.
 
Nếu chúng tôi cập nhật Thông báo Bảo mật này với những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email
hoặc Ứng dụng khi bạn sử dụng Ứng dụng lần tới.  Để biết thêm thông �n, xem +Thay đổi đối với Thông báo Bảo mật này
bên dưới.



myMerlin™
THÔNG BÁO BẢO MẬT VÀ ĐỒNG THUẬN VỀ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Ngày Phiên bản: Tháng 4 năm 2021
 

Pacese�er, Inc. (một công ty của Abbo�) cung cấp Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net™("Merlin.net"). Abbo� cung
cấp ứng dụng di động myMerlin™ ("Ứng dụng") (Merlin.net và Ứng dụng được gọi chung là "Dịch vụ").  Trong toàn bộ Thông
báo Bảo mật này, các nội dung nhắc đến "Abbo�", "chúng tôi" và "của chúng tôi" đều có nghĩa là tập đoàn gồm các công ty
của Abbo�, có trụ sở chính tại Abbo� Park, Illinois, Hoa Kỳ.

Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu cũng như cam kết bảo vệ thông �n cá nhân, bao
gồm cả thông �n liên quan đến sức khỏe. Thông báo Bảo mật này mô tả cách Abbo� thu thập và sử dụng thông �n cá nhân
của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ.

Vui lòng đọc kỹ Thông báo Bảo mật này trước khi đăng ký sử dụng Ứng dụng này vì Thông báo này áp dụng cho việc Abbo� và
một số công ty liên kết nhất định như được mô tả bên dưới xử lý, chuyển và lưu trữ thông �n cá nhân của bạn bao gồm dữ
liệu liên quan đến sức khỏe. Thông báo này cũng áp dụng cho việc xử lý thông �n cá nhân của bạn do các công ty liên kết và
bên xử lý của chúng tôi thực hiện nếu cần để giải quyết một vấn đề dịch vụ khách hàng liên quan đến Dịch vụ.

Thông báo Bảo mật này không áp dụng cho thông �n cá nhân được xử lý hay thu thập bởi các chi nhánh hoặc công ty con
khác của Abbo� hoặc thông qua các phương pháp khác, chẳng hạn như các trang web khác của Abbo�, các tổng đài khách
hàng khác của Abbo�. Việc bác sĩ của bạn sử dụng Merlin.net và các chính sách bảo mật khác có thể áp dụng cho thông �n cá
nhân được xử lý hoặc thu thập thông qua những phương pháp này.
 
Bằng việc đăng ký và sử dụng Ứng dụng này, bạn chấp nhận Thông báo Bảo mật này và bạn:

xác nhận rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để chấp nhận Thông báo Bảo mật này; và
đồng ý nhân danh cá nhân bạn hoặc thay mặt cho một cá nhân khác mà bạn có thực quyền để chấp nhận Thông báo
Bảo mật này một cách hợp pháp.

BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN HOẶC ĐỒNG Ý VỚI THÔNG BÁO BẢO MẬT VÀ ĐỒNG THUẬN NÀY, BẠN ĐÃ Ý THỨC MỘT CÁCH RÕ
RÀNG RẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY VÀ DỊCH VỤ LÀ TUÂN THEO THÔNG BÁO BẢO MẬT NÀY VÀ THEO QUY
ĐỊNH VỀ XỬ LÝ VÀ CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN, BAO GỒM CẢ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, NHƯ MÔ TẢ
TRONG THÔNG BÁO BẢO MẬT NÀY.
 
KHI ĐƯỢC LUẬT PHÁP QUỐC GIA BẠN CƯ TRÚ YÊU CẦU, NHẤP VÀO "ACCEPT" ("CHẤP NHẬN") HOẶC "AGREE" ("ĐỒNG Ý")
CÓ NGHĨA LÀ BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG ĐỐI VỚI VIỆC XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN
ĐẾN SỨC KHỎE VÀ CHUYỂN TỪ THÔNG TIN CHO TỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN TỚI CÁC MÁY CHỦ CỦA ABBOTT TẠI
HOA KỲ.
 
SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA BẠN LÀ TỰ NGUYỆN VÀ BẠN Ý THỨC RẰNG BẠN KHÔNG CÓ BẤT CỨ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ NÀO PHẢI
CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO ABBOTT.
 
+Giới thiệu về Chúng tôi

Abbo� là nhà sản xuất Ứng dụng, Thiết bị Trợ �m Cấy ghép Confirm Rx™ ("ICM") và ICM Jot Dx™.

Pacese�er, Inc. (một chi nhánh của St. Jude Medical, LLC và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Abbo� Laboratories) tại
15900 Valley View Court, Sylmar, California 91342, Hoa Kỳ, là nhà cung cấp Merlin.net.

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe là một bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn vì các mục đích cung cấp dịch vụ chăm
sóc y tế cho bạn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn chịu trách nhiệm về cách thức xử lý dữ liệu đó và đảm bảo
rằng thông �n được truyền đi thông qua Dịch vụ tuân thủ luật pháp bảo mật và bảo vệ dữ liệu hiện hành. Thuật ngữ "bên
kiểm soát" được dựa trên định nghĩa của thuật ngữ này trong luật bảo vệ dữ liệu của Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc
Anh và Thụy Sĩ và, nếu áp dụng, có ý nghĩa tương đương với các thuật ngữ tương tự trong luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu của
các quốc gia khác nơi bạn cư trú.

Abbo� là một bên kiểm soát thông �n cá nhân khi chúng tôi sử dụng thông �n cá nhân để: (1) cung cấp Dịch vụ cho bạn; (2)
tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm các nghĩa vụ liên quan đến an toàn, chất lượng và cải �ến thiết bị y tế; và (3) �ến hành



nghiên cứu liên quan đến Dịch vụ. Để biết thêm thông �n xem +Cách Abbo� Sử dụng Thông �n Cá nhân Của bạn.

+Giới thiệu về Dịch vụ

Merlin.net là một hệ thống chăm sóc từ xa chứa thông �n được truyền từ ICM của bạn thông qua Dịch vụ.

Dịch vụ cho phép nhanh chóng, tự động truyền thông �n được thu thập từ ICM của bạn và được tải lên thông qua Ứng dụng
đến cơ sở dữ liệu an toàn và bảo mật của Abbo�. Thông qua Merlin.net, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có
thể biết khi nào �m bạn bắt đầu đập khác đi.  Ứng dụng gửi dữ liệu �m của bạn đến phòng khám dựa trên các cài đặt do nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đặt.  Dịch vụ giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo dõi nhịp �m của
bạn và sửa đổi phương pháp điều trị mà không cần bạn phải đến khám trực �ếp tại phòng khám.

Bạn phải duy trì kết nối với WiFi hoặc với dữ liệu di động cho thiết bị di động của bạn và bạn phải sử dụng Ứng dụng để nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể theo dõi từ xa dữ liệu �m của bạn.  Trước khi bạn có thể sử dụng Dịch vụ, nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn phải đăng ký bạn ở trên Merlin.net.  Khi bạn đã nhập ngày sinh và số sê-ri ICM
trong Ứng dụng, bạn có thể cần lấy mã kích hoạt, bạn có thể chọn gửi mã này cho bạn. Khi bạn đã nhập mã kích hoạt này vào

Ứng dụng, bạn phải đảm bảo công nghệ không dây Bluetooth®
[1]

 được duy trì "BẬT" để ghép nối ICM của bạn với Ứng dụng.
 Luôn "BẬT" "Thông báo" để nhận cập nhật trạng thái và nhắc nhở. Ứng dụng sẽ thông báo cho bạn sau khi thiết lập xong.

Định kỳ, Ứng dụng sẽ kết nối với ICM của bạn và truyền thông �n về việc ICM đang hoạt động như thế nào. Ứng dụng cũng sẽ
truyền thông �n về nhịp �m của bạn đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, họ sẽ có thể nhận các cảnh báo và cập
nhật, cũng như đăng nhập vào Merlin.net để theo dõi nhịp �m của bạn.  

+Thu thập và Xử lý Thông �n Cá nhân Của bạn

Các danh mục thông �n cá nhân sau đây của bạn được xử lý khi bạn sử dụng Ứng dụng:

số sê-ri ICM và ngày sinh của bạn;

địa chỉ email và/hoặc số điện thoại của bạn để chúng tôi có thể gửi cho bạn mã kích hoạt;

thông �n ngày, tháng và giờ được gửi từ ICM của bạn tới Merlin.net;

thông �n về tên và số model ICM của bạn;

báo cáo định kỳ Cho biết ICM của bạn tương tác với Ứng dụng như thế nào và Ứng dụng tương tác với máy chủ của
Abbo� như thế nào kể từ báo cáo cuối cùng;

thông �n về hiệu suất Ứng dụng, bao gồm cả các báo cáo sự cố; và

báo cáo nhật ký định kỳ ghi lại hoạt động của Ứng dụng kể từ báo cáo bảo trì cuối cùng.

Ứng dụng liên kết và truyền dữ liệu từ ICM của bạn tới Merlin.net. Dịch vụ liên quan đến Merlin.net sử dụng thông �n cá
nhân bổ sung, bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe, mà nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nhập vào khi
tạo hồ sơ bệnh nhân Merlin.net cho bạn. Thông �n cá nhân đó có thể bao gồm số điện thoại hoặc email của bạn, số sê-ri và
model ICM và các trường tùy chọn khác bao gồm giới �nh, chủng tộc, ngôn ngữ thường dùng, nhận xét của bác sĩ lâm sàng và
chức năng của ICM, ngày điều trị và truyền dữ liệu, thông �n về �nh trạng của bạn, số hiệu bệnh nhân do phòng khám chỉ
định hoặc thông �n nhận dạng bệnh nhân khác. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn cũng có thể nhập thông �n
của một liên hệ khẩn cấp cho bạn. Abbo� có thể cần truy cập thông �n cá nhân này để hỗ trợ và duy trì Dịch vụ.
 
+Cách Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Sử dụng Thông �n Của bạn

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ thu thập thông �n cá nhân của bạn như một phần trong liệu trình điều trị y tế của
bạn và sẽ nhập thông �n của bạn vào Merlin.net. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sử dụng Dịch vụ để giúp theo dõi
ICM và nhịp �m của bạn.
 
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám xử lý thông �n cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm cả liệu trình điều trị y tế đang thực hiện bằng cách theo dõi ICM và nhịp
�m của bạn để hỗ trợ họ cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc y tế;

cấp cho Abbo� quyền truy cập vào thông �n cá nhân của bạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Dịch vụ, bao gồm cả �ếp
nhận hỗ trợ kỹ thuật và lâm sàng, chẳng hạn như trợ giúp gỡ lỗi, nâng cấp hoặc khắc phục sự cố Dịch vụ hay diễn giải
dữ liệu; và



trường hợp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

+Truy cập của Abbo� vào Thông �n Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp Dịch vụ chăm sóc
sức khỏe Của bạn

Chúng tôi xử lý thông �n cá nhân của bạn với tư cách là bên xử lý thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc
phòng khám của bạn. Việc xử lý như vậy dựa theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám
của bạn và liên quan đến những mục đích sau:

cung cấp Dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để theo dõi ICM, nhịp �m và các triệu chứng
của bạn;

cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn các hỗ trợ kỹ thuật và lâm sàng, chẳng hạn như trợ
giúp gỡ lỗi, nâng cấp hoặc khắc phục sự cố; hoặc

khi được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ủy quyền, truy cập vào thông �n sức khỏe của bạn để trợ
giúp họ diễn giải dữ liệu được truyền từ ICM của bạn.

Tùy thuộc vào địa điểm của bạn, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc
phòng khám của bạn từ các địa điểm ở: Thụy Điển; các địa điểm khác ở Châu Âu, đặc biệt nếu chúng tôi có hoạt động tại quốc
gia bạn cư trú; hoặc các trung tâm hỗ trợ khác của chúng tôi đặt tại Hoa Kỳ và Malaysia. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các
bên thứ ba khác để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc lâm sàng cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám
của bạn. Khi chúng tôi sử dụng bất kỳ bên thứ ba nào để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ hỗ trợ cho nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn, chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ �nh bí mật, �nh toàn
vẹn và bảo mật của thông �n cá nhân của bạn.
 
Thuật ngữ "bên xử lý" được dựa trên định nghĩa của thuật ngữ này trong luật bảo vệ dữ liệu của Khu vực Kinh tế Châu Âu,
Vương quốc Anh và Thụy Sĩ và, nếu áp dụng, có ý nghĩa tương đương với các thuật ngữ tương tự trong luật bảo mật và bảo vệ
dữ liệu của các quốc gia khác nơi bạn cư trú.
 
+Cách Abbo� Sử dụng Thông �n Cá nhân Của bạn
 
Abbo� xử lý thông �n cá nhân của bạn, bao gồm cả thông �n cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn, với tư cách là bên kiểm
soát cho các mục đích sau:

cung cấp cho bạn Dịch vụ theo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối Ứng dụng;

giữ hồ sơ liên lạc của bạn với Abbo� khi bạn liên hệ trực �ếp với Abbo� về Dịch vụ;

để cung cấp Dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn, bao gồm hỗ trợ khách
hàng liên quan đến ICM của bạn;

theo yêu cầu của luật pháp hiện hành quy định về việc sử dụng và phân loại thiết bị y tế, bao gồm cả cho các mục đích
giám sát sau khi đưa thiết bị y tế ra thị trường, quản lý chất lượng, bao gồm phát triển và cải �ến sản phẩm, an toàn,
hiệu suất và cảnh giác;

trong trường hợp cần thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; và

theo quy định khác của pháp luật hiện hành.

Khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn tạo hồ sơ bệnh nhân trong Merlin.net cho bạn và theo quy định của
pháp luật hiện hành, bạn đã đồng thuận một cách rõ ràng cho Abbo� hủy danh �nh, giả danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh
thông �n cá nhân của bạn để �ến hành nghiên cứu. Để biết thêm thông �n, hãy xem phần +Nghiên cứu.
 
Thuật ngữ "bên kiểm soát" được dựa trên định nghĩa của thuật ngữ này trong luật bảo vệ dữ liệu của Khu vực Kinh tế Châu
Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ và, nếu áp dụng, có ý nghĩa tương đương với các thuật ngữ tương tự trong luật bảo mật và
bảo vệ dữ liệu của các quốc gia khác nơi bạn cư trú.

+Lưu trữ Dữ liệu

Chúng tôi nhận dữ liệu do Ứng dụng và ICM truyền trước khi dữ liệu đó được lưu trữ ở các máy chủ Merlin.net đặt tại Hoa Kỳ.
Khi thông �n cá nhân của bạn được lưu trữ ở một quốc gia khác với quốc gia bạn cư trú, thông �n đó cũng có thể trở thành
đối tượng được điều chỉnh của luật pháp của quốc gia sở tại, luật này có thể không tương đương với luật ở quốc gia bạn cư



trú. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo mật và kiểm soát thích hợp để bảo vệ thông �n cá nhân của bạn. Mặc dù Hoa
Kỳ có luật quy định về thông �n sức khỏe của bệnh nhân, những luật đó có thể không tương đương với luật bảo mật hoặc bảo
vệ dữ liệu tại quốc gia nơi bạn cư trú.

Xem thêm +Bảo mật Thông �n Cá nhân và +Chuyển Thông �n Cá nhân Xuyên Biên giới.

+Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác

Abbo� có thể sử dụng thông �n cá nhân trong trường hợp luật pháp yêu cầu và nếu có thể chúng tôi sẽ hủy nhận dạng, giả
danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông �n để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi với tư cách là nhà sản xuất thiết bị y
tế. Thông �n này được Abbo� lưu giữ một cách an toàn và sẽ không được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn theo tên hoặc
địa chỉ email của bạn, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý cung cấp thông �n này. Trong trường hợp sử dụng thông �n cá
nhân như vậy theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi không cần phải có sự đồng thuận của bạn.
 
Các yêu cầu pháp lý mà theo đó Abbo� sẽ sử dụng thông �n này là:

để đảm bảo sự an toàn liên tục của ICM và mọi sự phát triển trong tương lai;

để theo dõi và cải thiện chất lượng, bảo mật và hiệu quả của các thiết bị và hệ thống y tế;

để xác thực các nâng cấp và để giữ cho Merlin.net và/hoặc các ứng dụng di động có liên quan an toàn và bảo mật;

để thực hiện phân �ch sâu rộng hơn nhằm phát hiện các vấn đề mang �nh hệ thống vì lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực
y tế công cộng.

để nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các thiết bị y tế, bao gồm các �nh năng và chức năng mới và hiện có cũng
như để kiểm tra và cải thiện Merlin.net và/hoặc các ứng dụng di động có liên quan để phát triển sản phẩm; và

trong các trường hợp khác theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm phản hồi cho bất kỳ cơ quan quản lý có thẩm quyền,
cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ nào để giải quyết vấn đề an ninh quốc gia hoặc dịch bệnh, tố tụng tư
pháp, lệnh của tòa án, yêu cầu của chính phủ hoặc quy trình pháp lý được gửi đến chúng tôi, hoặc để bảo vệ sự an
toàn, quyền lợi hoặc tài sản của khách hàng của chúng tôi, cộng đồng, Abbo� hoặc các bên khác, và để thực hiện,
thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của Abbo� hoặc trong trường hợp chúng tôi �n rằng cần phải điều tra, ngăn
chặn hoặc xử lý liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các �nh huống liên quan đến các mối đe
dọa �ềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, các vi phạm Thông báo Bảo mật này, hoặc làm bằng chứng trong
vụ kiện mà chúng tôi có liên quan.

 
Chúng tôi sử dụng các thuật ngữ "hủy nhận dạng" và "giả danh" hoán đổi cho nhau. Đạo luật về trách nhiệm cung cấp thông
�n bảo hiểm y tế (HIPAA) của Hoa Kỳ mô tả thông �n được hủy nhận dạng là thông �n "trong đó không có cơ sở hợp lý để �n
rằng thông �n đó có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân". Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (2016/679) (GDPR) của
EU xác định "giả danh" là "việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách mà dữ liệu cá nhân đó không còn có thể quy cho một chủ thể
dữ liệu cụ thể nào mà không sử dụng thông �n bổ sung". Dữ liệu ẩn danh là thông �n không liên quan đến một người và từ
thông �n đó không thể nhận dạng được một người, và loại dữ liệu này thường nằm ngoài luật bảo mật và bảo vệ dữ liệu.
 
Để biết thêm thông �n về GDPR, hãy xem +Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thụy Sĩ và Thái
Lan bên dưới.

+Nghiên cứu
Trong trường hợp yêu cầu bởi luật pháp hiện hành, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ hỏi xem bạn có hoàn
toàn đồng ý cho phép chúng tôi hủy nhận dạng hoặc giả danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông �n cá nhân của bạn để �ến
hành nghiên cứu cho các mục đích hạn chế. 

Nếu tập dữ liệu được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, dữ liệu đó sẽ không bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ
email của bạn. Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng không có cơ sở hợp lý nào để từ đó dữ liệu đã hủy nhận dạng
hoặc giả danh có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu có thể bao gồm số sê-
ri và model ICM, khoảng thời gian giữa ngày cấy ghép và ngày thăm khám �ếp theo, ngày cấy ghép và thông �n nhân khẩu học
chẳng hạn như nơi cư trú và tuổi.

Chúng tôi �ến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng dữ liệu đã hủy nhận dạng hoặc giả danh này hoặc dữ liệu tổng hợp, thống
kê và/hoặc ẩn danh cho các mục đích sau:

để cải thiện chất lượng, �nh an toàn và hiệu quả của các thiết bị y tế và thiết bị trợ �m của chúng tôi cũng như cho
phép phát triển các phương pháp điều trị đổi mới và hiệu quả cho các �nh trạng liên quan đến �m vì lợi ích của sức



khỏe cộng đồng;

để �ến hành nghiên cứu, cho mục đích thống kê và phân �ch cũng như để cung cấp thông �n cho các nhà nghiên cứu
bên thứ ba, các tổ chức hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc các cơ quan y tế công cộng;

để đánh giá hiệu quả của Dịch vụ cũng như cách Dịch vụ được cung cấp và sử dụng;

để xác thực chức năng và nâng cấp của Dịch vụ, bao gồm cả việc theo dõi và cải thiện �nh an toàn và bảo mật của các
dịch vụ đó;

để nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các thiết bị y tế, bao gồm các �nh năng và chức năng mới và hiện có cũng
như để kiểm tra và cải �ến Dịch vụ và thiết bị y tế của chúng tôi để phát triển sản phẩm, phân �ch dữ liệu, thống kê và
khảo sát; và

vì lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế công cộng, bao gồm cả trường hợp Dịch vụ và thiết bị y tế đủ điều kiện được
bồi hoàn y tế hoặc được hưởng an sinh xã hội, bảo hiểm hoặc tài trợ công.

Nếu bạn đã từng được yêu cầu tham gia một thử nghiệm lâm sàng và nếu luật pháp hiện hành quy định, bạn sẽ được yêu cầu
cung cấp chấp thuận sau khi đã thông hiểu riêng cho cơ sở nghiên cứu trước khi �ến hành bất kỳ thử nghiệm nào như vậy và
việc bạn tham gia là hoàn toàn tự nguyện. Nghiên cứu trong phần này không liên quan đến việc tham gia vào thử nghiệm lâm
sàng.

Để biết thêm thông �n về GDPR, vui lòng xem +Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thụy Sĩ và
Thái Lan bên dưới.

+Lưu giữ Thông �n Cá nhân

Thông �n được thu thập từ ICM của bạn sẽ được lưu giữ trong thời gian tối đa bảy (7) năm kể từ ngày thông �n được truyền
đi gần nhất (nghĩa là ngày cuối cùng bạn sử dụng ICM và/hoặc Ứng dụng), ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

Phần +Xóa Thông �n Của bạn khỏi Merlin.net giải thích cách bạn có thể sắp xếp để nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
hoặc phòng khám xóa thông �n của bạn khỏi Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net.

+Cách Chúng tôi Tiết lộ Thông �n

Chúng tôi có thể chia sẻ thông �n cá nhân của bạn như sau:

Chúng tôi chia sẻ thông �n cá nhân với các nhà cung cấp bên thứ ba chỉ để cung cấp, duy trì, lưu trữ và hỗ trợ Dịch vụ.
Ví dụ: khi chúng tôi cung cấp thông �n cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp bên thứ ba để trợ giúp chúng tôi cung
cấp Dịch vụ, họ được yêu cầu giữ bí mật và bảo mật thông �n cá nhân của bạn cũng như sử dụng thông �n cá nhân
của bạn ở mức tối thiểu cần thiết.

Khi có thể, Abbo� sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để báo cáo lỗi hệ thống để chúng tôi có thể hỗ trợ và
cải thiện Dịch vụ và trong những trường hợp như vậy, thông �n được gửi cho các bên thứ ba đó sẽ không liên quan
đến việc sử dụng thông �n cá nhân của bạn.

Android yêu cầu cấp phép dịch vụ định vị để kết nối các ứng dụng với thiết bị Bluetooth®1. Các dịch vụ định vị của
Google bao gồm các �nh năng thu thập dữ liệu vị trí chính xác của người dùng, bao gồm �n hiệu GPS, cảm biến thiết
bị, điểm truy cập Wi-Fi và ID tháp di động. Thông �n này sẽ được Google thu thập nếu người dùng cấp quyền truy cập
vị trí của họ. Để biết thêm thông �n về các quy định bảo mật của Google liên quan đến dữ liệu này, vui lòng xem trang
web hỗ trợ của Android. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông �n cá nhân của bạn có nguồn gốc từ các dịch vụ định vị
của Google.

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cấp phép sử dụng thông �n cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ngoại trừ liên quan đến
việc bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng một bộ phận hoặc dòng sản phẩm, sao cho người mua có thể �ếp tục cung
cấp Dịch vụ cho bạn. Để tránh nghi ngờ, chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông �n cá nhân của bạn cho các bên thứ ba
vì mục đích thương mại.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông �n đã hủy định danh, giả danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh với các chi nhánh của chúng
tôi, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn, các nhà nghiên cứu bên thứ ba và cơ quan y
tế quốc gia hoặc các công ty bảo hiểm để chứng minh �nh hiệu quả của Dịch vụ hoặc theo yêu cầu bồi hoàn y tế.
Thông �n này sẽ không được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn.

Chúng tôi có quyền �ết lộ thông �n cá nhân của bạn để phản hồi các yêu cầu của cơ quan chính phủ về các thông �n
trong phạm vi cho phép, để giải quyết các �nh huống an ninh quốc gia hoặc khi pháp luật yêu cầu. Ngoài ra, trong
trường hợp pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, chúng tôi cũng có thể �ết lộ thông �n mà chúng tôi thu thập từ bạn khi
chúng tôi �n rằng điều đó là cần thiết để điều tra, ngăn chặn hoặc xử lý liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp,



nghi ngờ gian lận, các �nh huống liên quan đến các mối đe dọa �ềm ẩn đối với sự an toàn của bất kỳ người nào, các vi
phạm Thông báo Bảo mật này, hoặc làm bằng chứng trong vụ kiện mà chúng tôi có liên quan. Thông �n cá nhân của
bạn có thể phải tuân theo luật pháp nước ngoài và có thể được truy cập bởi chính phủ, tòa án, cơ quan thực thi pháp
luật và các cơ quan quản lý của nước ngoài.

+Bảo mật Thông �n Cá nhân

Abbo� đã triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật thích hợp trong phạm vi Dịch vụ để bảo vệ thông �n cá nhân của bạn
khỏi bị hủy một cách vô �nh hoặc trái phép hay vô �nh bị mất, thay đổi, �ết lộ hoặc truy cập.

Thông �n nhận được từ ICM của bạn sẽ được mã hóa trước khi truyền đi để đảm bảo an toàn và bảo mật. Dịch vụ bao gồm
nhiều biện pháp an ninh khác nhau để nâng cao mức độ an toàn đối với hồ sơ bệnh nhân và để ngăn ngừa sự �ếp cận hoặc
�ết lộ trái phép thông �n cá nhân của bạn. Chỉ những người được ủy quyền bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc
phòng khám của bạn, bao gồm nhân viên được ủy quyền của họ, mới có quyền truy cập vào hồ sơ bệnh nhân của bạn và chỉ
thông qua các ID và mật khẩu duy nhất. Abbo� đã triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập và bảo mật khác nhau để đảm
bảo rằng chỉ những người được ủy quyền trong Abbo� mới có thể truy cập dữ liệu giả danh, tổng hợp và hủy nhận dạng.

Chúng tôi sử dụng công nghệ không dây Bluetooth®1 4.0 trở lên để truyền các tập thông �n cá nhân khác nhau giữa thiết bị y
tế và thiết bị iOS hoặc Android. Mọi thông �n liên quan đến các chỉ số đo lấy từ ICM của bạn đều được truyền qua công nghệ
Bluetooth.

Xin lưu ý rằng Dịch vụ có thể không khả dụng trong thời gian bảo trì định kỳ.

+Chuyển Thông �n Cá nhân Xuyên Biên giới

Thông �n được thu thập qua Dịch vụ sẽ được chuyển đến và lưu trữ tại Hoa Kỳ. Luật bảo vệ dữ liệu của Hoa Kỳ có thể không
đưa ra các biện pháp bảo vệ thông �n cá nhân tương đương với luật của Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc
quốc gia nơi bạn cư trú. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển đi dựa trên cơ sở các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn đã
được Liên minh Châu Âu và Thụy Sĩ phê duyệt. Bạn cũng đồng ý rõ ràng với việc chuyển thông �n cá nhân của bạn tới các máy
chủ của Abbo� tại Hoa Kỳ.

Nếu bạn liên hệ trực �ếp với chúng tôi và yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, thông �n cá nhân của bạn (bao gồm dữ liệu liên quan đến
sức khỏe) có thể được các nhóm chăm sóc từ xa của chúng tôi ở Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu hoặc Malaysia truy cập (việc
chuyển sang Malaysia không áp dụng cho cư dân ở Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ). Việc truyền dữ liệu
trong nội bộ công ty Abbo� được điều chỉnh bởi thỏa thuận truyền dữ liệu đưa ra các biện pháp bảo vệ thích hợp.
 
BẰNG CÁCH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG NÀY VÀ XÁC NHẬN THÔNG BÁO BẢO MẬT VÀ ĐỒNG THUẬN NÀY, CHÚNG TÔI SẼ THÔNG
BÁO CHO BẠN VỀ NHỮNG LẦN CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐẾN HOA KỲ, THỤY ĐIỂN VÀ/HOẶC MALAYSIA (VIỆC
CHUYỂN ĐẾN MALAYSIA KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƯ DÂN Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU, VƯƠNG QUỐC ANH HOẶC THỤY SĨ) VÀ
ĐỐI VỚI VIỆC TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE, CÓ THỂ ĐƯỢC
YÊU CẦU TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ ĐỂ TRẢ LỜI BẤT KỲ YÊU CẦU HỖ TRỢ NÀO MÀ BẠN HOẶC BÁC SĨ CỦA BẠN
YÊU CẦU. NHỮNG QUỐC GIA NÀY CÓ THỂ KHÔNG CUNG CẤP MỘT CẤP BẢO VỆ TƯƠNG ĐƯƠNG CHO THÔNG TIN CÁ NHÂN
CỦA BẠN KHI SO SÁNH VỚI CẤP BẢO VỆ DỮ LIỆU HOẶC LUẬT BẢO MẬT TẠI NƠI BẠN CƯ TRÚ.
 
+Cách Abbo� Gửi Tài liệu Tiếp thị và Tài liệu Khác

Chúng tôi sẽ không cố ý gửi cho bạn thông �n liên quan đến quảng cáo hoặc �ếp thị, trừ khi bạn đã chọn nhận các loại thông
�n liên lạc này từ chúng tôi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi.  
 
Cả Abbo� lẫn các chi nhánh hoặc bên cấp phép của Abbo� đều sẽ không cố ý gửi thông �n liên quan đến quảng cáo hoặc �ếp
thị cho trẻ em.
 
Chúng tôi không bán thông �n cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để �ếp thị trực �ếp.
 
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sẽ gửi cho bạn thông �n không liên quan đến �ếp thị về các cập nhật dịch vụ và Ứng dụng cần
thiết hoặc các vấn đề liên quan đến an toàn sản phẩm.
 
+Cách Abbo� Bảo vệ Quyền riêng tư của Trẻ em



Trẻ em có thể được đăng ký tham gia Merlin.net bởi một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám. Cha
mẹ/người giám hộ có thể dừng việc thu thập thông �n cá nhân của trẻ bất cứ lúc nào, bao gồm cả thông �n liên quan đến sức
khỏe, bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám và yêu cầu xóa tài khoản. Hành động
này sẽ xóa tài khoản Merlin.net liên quan đến trẻ, nhưng chúng tôi sẽ giữ lại thông �n đã tổng hợp và hủy nhận dạng và có
thể cần giữ lại một số thông �n cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật.

+Cách Người dùng Cá nhân Có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông �n Cá nhân và Quyền Của bạn

Để thực hiện bất kỳ bảo vệ dữ liệu hoặc quyền riêng tư của mình, bạn nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
hoặc phòng khám của bạn trước. Chúng tôi không thể chỉnh sửa hoặc thay đổi bất kỳ chỉ số nào từ ICM của bạn đã được tải
lên.

Tùy thuộc vào nơi bạn cư trú, bạn có thể có quyền: (a) truy cập thông �n cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn; (b) yêu cầu
chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ thông �n cá nhân không chính xác nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn; (c) xóa bất kỳ thông �n cá
nhân nào mà chúng tôi nắm giữ về bạn; (d) hạn chế việc xử lý thông �n cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn; (e) phản đối
việc xử lý thông �n cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn; và/hoặc (f) nhận bất kỳ thông �n cá nhân nào mà bạn đã cung cấp
cho chúng tôi trên cơ sở đồng thuận của bạn ở định dạng có cấu trúc và có thể đọc được trên máy �nh thường được sử dụng
hoặc truyền thông �n cá nhân đó tới một công ty khác. Xin lưu ý rằng Abbo� không có trách nhiệm pháp lý phải sử dụng hoặc
duy trì các hệ thống tương thích về mặt kỹ thuật với các công ty khác. Abbo� có thể sẽ không truyền được trực �ếp thông �n
cá nhân của bạn tới một công ty khác.

Trẻ em cũng có thể có quyền truy cập thông �n cá nhân mà chúng tôi có về chúng. Trong trường hợp chúng tôi nhận được yêu
cầu truy cập thông �n cá nhân của trẻ từ cha mẹ/người giám hộ của trẻ, chúng tôi có thể trả lời trực �ếp cho cha mẹ/người
giám hộ của trẻ hoặc đề nghị họ liên hệ với bác sĩ hoặc phòng khám của trẻ. Chúng tôi sẽ luôn �m cách xác minh danh �nh
của người muốn truy cập vào thông �n của trẻ, cho dù đó chính là trẻ hay là cha mẹ hoặc người giám hộ.

Để yêu cầu thực hiện các quyền này, trước hết xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng
khám của bạn với tư cách là bên kiểm soát thông �n cá nhân của bạn phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho
bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong trường hợp chúng tôi là bên kiểm soát thông �n cá nhân của bạn theo bất kỳ cách
thức nào được nêu trong phần có �êu đề +Liên hệ với chúng tôi.

+Xóa Thông �n Của bạn khỏi Merlin.net

Nếu bạn đã được cấy ghép ICM, cách duy nhất nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể theo dõi bạn là qua
Merlin.net. Do đó, nếu bạn quyết định không đăng ký tham gia Merlin.net, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi của
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đối với �nh trạng của bạn và có thể ảnh hưởng đến khả năng điều trị cho bạn của
họ.
 
Nếu bạn muốn xóa thông �n của mình khỏi Merlin.net, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn. Nếu bạn yêu cầu xóa thông �n của mình khỏi Merlin.net và vẫn còn có ICM,
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ không thể theo dõi từ xa nhịp �m của bạn. Xin lưu ý rằng nếu nhà cung
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn xóa thông �n của bạn ở Merlin.net, chúng tôi sẽ giữ lại thông �n
tổng hợp và đã hủy nhận dạng và có thể cần giữ lại một số thông �n cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

+Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc hay khiếu nại về việc xử lý thông �n cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp dịch vụ chăm sóc
y tế cho bạn hoặc muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ trực �ếp với nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe hoặc phòng khám của bạn. 
 
Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến hay khiếu nại về các quy định bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp
vào liên kết "Contact Us" (Liên hệ với chúng tôi) tại một trong các trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi theo
địa chỉ cnprivacy@abbo�.com. Ngoài ra, bạn có thể gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ:
 
Người nhận:  Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117, USA
 
Đối với người dùng Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, hãy xem thêm nội dung dưới đây trong phần khu
vực của bạn để biết thêm chi �ết liên hệ.
 



Đối với Người dùng ở Brazil: Nếu bạn có câu hỏi, nhận xét hoặc khiếu nại về các quy định bảo mật của chúng tôi hoặc nếu bạn
muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình được nêu trong phần +Cách Người dùng Cá nhân có thể Truy cập và Chỉnh sửa
Thông �n Cá nhân và Quyền của Bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết "Contact Us" (Liên hệ với
chúng tôi) ở một trong các trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho DPO tại địa phương của chúng tôi, Juliana Ruggiero,
theo địa chỉ privacybrasil@abbo�.com. Ngoài ra, bạn có thể gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ:
 
Người nhận: Juliana Ruggiero Privacy Officer
Laboratórios do Brasil Ltda.
Rua Michigan 735, São Paulo/SP
CEP: 04566-905
 
 
Khi liên hệ với chúng tôi, vui lòng cung cấp địa chỉ email được sử dụng để đăng ký Ứng dụng này và giải thích chi �ết về yêu
cầu của bạn.
 
+Thay đổi đối với Thông báo Bảo mật này

Thông báo Bảo mật này được rà soát thường xuyên. Nếu chúng tôi có những thay đổi quan trọng trong quy định bảo mật của
mình, sẽ có một phiên bản cập nhật của Thông báo Bảo mật này để phản ánh những thay đổi đó. Bạn sẽ được thông báo về
những cập nhật đối với Thông báo Bảo mật này qua email hoặc Ứng dụng khi bạn sử dụng Ứng dụng lần �ếp theo.

Không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo luật hiện hành, chúng tôi có quyền cập nhật và sửa đổi Thông báo Bảo mật này
mà không cần thông báo trước để phản ánh các �ến bộ công nghệ, thay đổi pháp lý và quy định, thực �ễn kinh doanh tốt đến
mức không làm thay đổi các quy định bảo mật được nêu ra trong Thông báo Bảo mật này.

+CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ THEO QUỐC GIA

+Hoa Kỳ

Abbo� hoạt động như một bên liên kết kinh doanh với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để cung cấp Ứng
dụng này cho bạn tuân thủ theo Đạo luật về Trách nhiệm Giải trình và Cung cấp Thông �n Bảo hiểm Y tế cũng như các quy
định thực hiện của Đạo luật này (gọi chung là "HIPAA"). Do đó, thông �n cá nhân, bao gồm cả thông �n liên quan đến sức
khỏe, thu thập qua Ứng dụng này được điều chỉnh bởi HIPAA và chúng tôi có thể sử dụng cũng như �ết lộ thông �n cá nhân
của bạn phù hợp với nghĩa vụ liên kết kinh doanh của chúng tôi và như được nêu trong Thông báo Bảo mật và Đồng thuận
này.

+California

Bộ luật Dân sự California Phần 1798.83 cho phép cư dân của Tiểu bang California yêu cầu một số doanh nghiệp mà cư dân
California có thiết lập mối quan hệ kinh doanh cung cấp danh sách tất cả các bên thứ ba mà doanh nghiệp đó đã �ết lộ một số
thông �n nhận dạng cá nhân trong năm dương lịch trước đó cho các mục đích �ếp thị trực �ếp. Abbo� buộc phải đáp ứng
yêu cầu của mỗi khách hàng chỉ một lần trong bất kỳ năm dương lịch nào. Để đưa ra yêu cầu như vậy, bạn cần gửi thư tới
Privacy Officer, Abbo�, One St. Jude Medical Drive, St. Paul, MN 55117. Trong yêu cầu của bạn, vui lòng chứng thực rằng bạn
là cư dân California và cung cấp địa chỉ California hiện tại để chúng tôi hồi đáp bạn. Xin lưu ý rằng không phải mọi chia sẻ
thông �n đều được quy định trong các yêu cầu về Quyền Riêng tư của California và chỉ những chia sẻ thông �n nào được quy
định mới được đưa vào phản hồi của chúng tôi.
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề tuân thủ của Abbo� theo Đạo luật Bảo mật Người �êu dùng California
(CCPA) và các quyền của bạn theo CCPA, vui lòng truy cập h�ps://www.abbo�.com/privacy-policy.html.
 
+Argen�na

Cơ quan Tiếp cận Thông �n Đại chúng, với tư cách là cơ quan giám sát của Đạo luật số 25.326, có thẩm quyền đối với tất cả
các cáo buộc và khiếu nại của những người mà quyền của họ bị ảnh hưởng do các hành vi vi phạm các quy định bắt buộc liên
quan đến bảo vệ thông �n cá nhân.
 
+Úc

Nếu bạn muốn khiếu nại về một hành vi vi phạm Đạo luật về Quyền Riêng tư, Nguyên tắc về Quyền Riêng tư của Úc ("APP")
hoặc một bộ luật về quyền riêng tư áp dụng đối với chúng tôi, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào về Thông báo



Bảo mật của chúng tôi hay cách chúng tôi xử lý thông �n cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các
thông �n chi �ết ở trên và chúng tôi sẽ thực hiện những bước hợp lý để điều tra và hồi đáp cho bạn.
Nếu sau quá trình này mà bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn có thể gửi khiếu nại đến Văn phòng Ủy viên hội
đồng Thông �n. Xem h�p://www.oaic.gov.au/privacy/privacy-complaints, để lấy các biểu mẫu khiếu nại thích hợp hoặc liên
hệ với văn phòng Ủy viên Thông �n. Chúng tôi sẽ không thể �ết lộ thông �n cá nhân của bạn ra nước ngoài, trừ khi được cho
phép bởi Đạo luật về Quyền riêng tư 1988 (Cth) hoặc trừ khi chúng tôi hỏi ý kiến của bạn bằng văn bản. Chúng tôi có thể
chuyển thông �n cá nhân của bạn đến Hoa Kỳ. Bạn đồng thuận với �ết lộ đó và đồng ý rằng bằng việc cung cấp sự đồng thuận
đó, Nguyên tắc về Quyền riêng tư của Úc 8.1 không còn được áp dụng, và chúng tôi không bắt buộc phải thực hiện các bước
hợp lý để đảm bảo rằng người nhận ở nước ngoài không vi phạm APP liên quan đến thông �n đó.
 
+Brazil

Trong trường hợp có cập nhật đối với Thông báo Bảo mật này mà cần có đồng thuận mới, bạn sẽ được thông báo qua các địa
chỉ liên hệ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
 
Đồng thuận: Để xử lý thông �n cá nhân liên quan đến sức khỏe của bạn, bạn phải cho Abbo� biết bạn đồng ý để được sử
dụng Ứng dụng. Bạn có thể rút lại đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
privacy@abbo�.com.
 
Cơ sở pháp lý để xử lý thông �n cá nhân của bạn: Abbo� xử lý thông �n của bạn dựa trên cơ sở pháp lý sau như được quy
định ở Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD):

Đồng ý cho phép xử lý thông �n liên quan đến sức khỏe khi bạn tạo tài khoản Ứng dụng để lưu trữ thông �n liên quan
đến Dịch vụ;

Đồng ý cho phép xử lý thông �n liên quan đến sức khỏe khi bạn liên hệ với đường dây hỗ trợ khách hàng của chúng
tôi, nếu cần, để chúng tôi hồi đáp thắc mắc của bạn hoặc yêu cầu hỗ trợ của bạn, như khắc phục sự cố về hiệu suất
hoặc khi cần chia sẻ thông �n của bạn với bên xử lý thứ ba của chúng tôi để giải quyết các vấn đề dịch vụ.

Đồng ý khi bạn chia sẻ dữ liệu chẩn đoán/khắc phục sự cố (bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe) với chúng tôi
từ thiết bị di động của bạn thông qua Ứng dụng, nếu cần, để chúng tôi hồi đáp yêu cầu hỗ trợ của bạn, như chẩn đoán
và khắc phục mọi sự cố về hiệu suất.

Đồng ý khi bạn chia sẻ thông �n cá nhân của mình, bao gồm thông �n liên quan đến sức khỏe, với các đối tác bên thứ
ba của chúng tôi

Lợi ích kinh doanh hợp pháp của Abbo� và đồng ý khi chúng tôi hủy nhận dạng, giả danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh
dữ liệu để hiểu rõ hơn về cách bạn tương tác với và sử dụng Dịch vụ.

Quyền của bạn: Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình được nêu trong phần có tên + Cách Người dùng Cá
nhân có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông �n Cá nhân và Quyền Của bạn và đang liên hệ với chúng tôi qua email, vui lòng đặt
�êu đề tương tự cho dòng �êu đề email của bạn (ví dụ: "Yêu cầu Chỉnh sửa" hoặc "Yêu cầu Truy cập" hoặc quyền khác nếu có,
trong dòng �êu đề của email). Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lý một cách kịp thời hoặc ít
nhất là phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào. Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương nếu
bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào trong xử lý của Abbo� đối với thông �n cá nhân của bạn.
 
+Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan)

Bằng việc chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này, bạn được coi là đã được thông báo và đã đồng thuận rõ ràng
với việc thu thập thông �n cá nhân của bạn, bao gồm cả số định danh cá nhân và thông �n liên quan đến sức khỏe cũng như
việc sử dụng thông �n cá nhân liên quan đến tất cả các nội dung ở đây. Đối với người dùng dưới 14 tuổi, đồng ý phải do người
giám hộ đưa ra. Nếu chúng tôi phát hiện thông �n cá nhân của bất kỳ trẻ vị thành niên nào dưới 14 tuổi bị thu thập mà không
được người giám hộ của trẻ đồng ý, chúng tôi sẽ cố gắng xóa dữ liệu liên quan càng sớm càng tốt. Bạn có thể rút lại đồng ý
của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Xin lưu ý nếu bạn rút lại đồng
ý, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và có thể
ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbo� sẽ giữ lại thông �n tổng hợp và đã bị hủy nhận dạng và có
thể cần giữ lại một số thông �n cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

 
Chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý phải có sự đồng thuận để thu thập hoặc sử dụng thông �n cá nhân của bạn, bao gồm
thông �n liên quan đến sức khỏe, trong một số trường hợp nếu việc thu thập hoặc sử dụng thông �n cá nhân của bạn, bao
gồm thông �n liên quan đến sức khỏe:

liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định và pháp luật;



liên quan trực �ếp đến an ninh quốc gia hoặc quốc phòng;

liên quan trực �ếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng hoặc lợi ích chung quan trọng;

liên quan trực �ếp đến một cuộc điều tra hình sự, truy tố hoặc xét xử, thi hành án, v.v.;

được yêu cầu để bảo vệ các quyền và lợi ích cơ bản của các cá nhân (như quyền sống và tài sản) trong trường hợp
không thể lấy được sự đồng thuận;

thuộc dữ liệu cá nhân mà bạn hoặc bệnh nhân của bạn hoặc người giám hộ của họ (đối với trẻ em dưới 14 tuổi) đã
công khai;

thuộc dữ liệu cá nhân được lấy từ các nguồn công khai hợp pháp, chẳng hạn như báo cáo �n tức hợp pháp hoặc thông
�n chính phủ mở;

cần thiết để ký và thực hiện một hợp đồng theo yêu cầu của bạn, bệnh nhân của bạn hoặc người giám hộ cho bệnh
nhân của bạn nếu bệnh nhân dưới 14 tuổi; hoặc

cần thiết để duy trì hoạt động an toàn và ổn định của các sản phẩm hoặc dịch vụ đã cung cấp, chẳng hạn như phát
hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Ngoài các quyền khác mà bạn có theo Thông báo Bảo mật này, bạn còn có thêm các quyền sau:

Quyền phản đối quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền không phải
chịu một quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động mà không có sự can thiệp của con người.

Nếu bạn có thắc mắc hay muốn thực hiện bất cứ quyền nào trong các quyền này đối với thông �n cá nhân của bạn, bao gồm
cả thông �n liên quan đến sức khỏe, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn trước. Nếu bạn liên
hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn và cố gắng hết sức để đáp ứng tất
cả các yêu cầu hợp lý một cách kịp thời theo các yêu cầu pháp lý hiện hành. Chúng tôi có thể �nh phí hành chính hợp lý cho
các yêu cầu lặp lại trong vòng 3 tháng. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thông báo Bảo mật này, chúng tôi có thể
công bố các sửa đổi dưới dạng thông báo công khai.
 
Các yêu cầu thực hiện quyền của bạn gửi đến cho chúng tôi có thể sẽ không được xử lý nếu các yêu cầu đó không hợp lý hoặc
lặp đi lặp lại. Chúng tôi sẽ không thể xử lý yêu cầu của bạn nếu:

yêu cầu của bạn liên quan đến nghĩa vụ của chúng tôi theo luật pháp và quy định hiện hành;

yêu cầu của bạn liên quan trực �ếp đến an ninh quốc gia hoặc an ninh quốc phòng;

yêu cầu của bạn liên quan trực �ếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng đồng, lợi ích chung lớn,

yêu cầu của bạn liên quan trực �ếp đến điều tra hình sự, truy tố, xét xử và thi hành án;

có đầy đủ bằng chứng chứng minh rằng bạn đưa ra yêu cầu với mục đích xấu hoặc lạm dụng quyền của bạn;

đáp ứng yêu cầu của bạn sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của bạn hoặc cá nhân hay tổ chức khác;
hoặc

yêu cầu của bạn đụng chạm đến bí mật thương mại của chúng tôi.

Trừ khi cần xóa bỏ theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo yêu cầu của bạn, Abbo� có thể giữ lại mọi thông �n cá nhân, bao
gồm cả thông �n liên quan đến sức khỏe, mà bạn cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích cải thiện hướng dẫn điều trị cho
bệnh nhân thông qua sử dụng Ứng dụng này và các sản phẩm liên quan đến �m của Abbo�.
 
Thông �n cá nhân, bao gồm cả thông �n liên quan đến sức khỏe, được chúng tôi tạo ra và thu thập tại Trung Quốc (không bao
gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan) được lưu trữ tại Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan). Vì
Abbo� hoạt động trên toàn cầu, thông �n cá nhân của bạn có thể được chuyển đến và truy cập bởi các thực thể ở bên ngoài
Trung Quốc (không bao gồm Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan).

 
Chúng tôi có một chương trình bảo mật toàn diện tuân thủ tuyệt đối luật pháp hiện hành và thông lệ ngành để bảo vệ thông
�n cá nhân của bạn, bao gồm cả thông �n liên quan đến sức khỏe. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động hợp lý về mặt
thương mại để đảm bảo không thu thập bất kỳ thông �n cá nhân nào bao gồm cả thông �n liên quan đến sức khỏe không liên
quan đến các mục đích như trong Thông báo Bảo mật này và sẽ chỉ giữ lại thông �n cá nhân của bạn, bao gồm cả thông �n
liên quan đến sức khỏe, trong thời hạn lưu giữ dưới đây hoặc một khoảng thời gian dài hơn theo yêu cầu của pháp luật hiện
hành. Chúng tôi sẽ cập nhật và công bố thông �n về rủi ro bảo mật cũng như các đánh giá tác động bảo mật thông �n cá nhân
theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.
 



Trong trường hợp xảy ra sự cố bảo mật liên quan đến thông �n cá nhân của bạn, bao gồm cả thông �n liên quan đến sức
khỏe, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kịp thời theo yêu cầu của pháp luật hiện hành qua email hoặc các phương thức liên hệ
có sẵn khác với thông �n chung về sự cố và tác động có thể xảy ra, các biện pháp khắc phục mà chúng tôi đã thực hiện và sẽ
thực hiện, cũng như khuyến cáo về các hành động mà bạn cần thực hiện để giảm thiểu mọi rủi ro và khắc phục tác động.
Chúng tôi có thể báo cáo sự cố đó và các biện pháp khắc phục cho cơ quan quản lý theo yêu cầu.
 
+Khu vực Kinh tế Châu Âu, Vương quốc Anh, Quần đảo Cayman, Thụy Sĩ và Thái Lan

Chúng tôi xử lý thông �n cá nhân của bạn với tư cách là bên xử lý khi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bác sĩ hoặc phòng
khám của bạn và có thể có quyền truy cập vào dữ liệu sức khỏe của bạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và khách hàng cho bác sĩ
hoặc phòng khám của bạn. 
 
Cơ sở pháp lý để xử lý thông �n cá nhân của bạn: Abbo� xử lý thông �n cá nhân của bạn, bao gồm cả thông �n cá nhân liên
quan đến sức khỏe của bạn, với tư cách là bên kiểm soát dựa trên các cơ sở pháp lý sau như được nêu trong GDPR:

khi cần thiết để hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn chẩn đoán y tế theo hợp đồng của chúng tôi
với họ và khi cần thiết để thực hiện hợp đồng cung cấp Ứng dụng cho bạn theo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng
Cuối;

sự đồng thuận của bạn và khi cần thiết để thực hiện hợp đồng (Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối) để lưu giữ hồ
sơ liên hệ của bạn với Abbo� khi bạn liên hệ trực �ếp với Abbo�; và

khi cần thiết để cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn các Dịch vụ theo hợp đồng của chúng
tôi với họ, bao gồm hỗ trợ khách hàng;

khi cần thiết để cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn các Dịch vụ theo hợp đồng của chúng
tôi với họ và vì lý do lợi ích chung trong lĩnh vực y tế công cộng theo yêu cầu của EU hoặc luật pháp quốc gia về việc sử
dụng và phân loại thiết bị y tế, bao gồm cả cho các mục đích giám sát sau khi đưa thiết bị y tế ra thị trường, quản lý
chất lượng, bao gồm phát triển và cải �ến sản phẩm, an toàn, hiệu suất và cảnh giác;

khi cần thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các yêu cầu pháp lý; và

hoặc khi cần thiết cho lợi ích chung quan trọng theo yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn tạo hồ sơ bệnh nhân trong Merlin.net cho bạn, bạn đã cung cấp sự đồng
thuận rõ ràng cho phép Abbo� hủy nhận dạng, giả danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh thông �n cá nhân của bạn để �ến hành
nghiên cứu. Chúng tôi �ến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng dữ liệu đã hủy nhận dạng hoặc giả danh này hoặc dữ liệu tổng
hợp, thống kê và/hoặc ẩn danh cho các mục đích sau:

cho lợi ích chung trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng để cải thiện chất lượng, an toàn và hiệu quả của các Thiết bị và hệ
thống của chúng tôi cũng như cho phép phát triển biện pháp điều trị đổi mới và hiệu quả cho các �nh trạng liên quan
đến �m;

để �ến hành nghiên cứu, cho mục đích thống kê và phân �ch cũng như để cung cấp thông �n cho các nhà nghiên cứu
bên thứ ba, các tổ chức hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc các cơ quan y tế công cộng;

cho các lợi ích kinh doanh hợp pháp của Abbo� để đánh giá hiệu quả của Dịch vụ và cách Dịch vụ được cung cấp và sử
dụng;

cho các lợi ích kinh doanh hợp pháp của Abbo� để xác thực chức năng và các nâng cấp của Dịch vụ, bao gồm giám sát
và cải thiện �nh an toàn và bảo mật của các dịch vụ đó;

để nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm Thiết bị, bao gồm các �nh năng cũng như chức năng mới và hiện có, đồng
thời để kiểm tra và cải thiện Dịch vụ và Thiết bị nhằm phát triển sản phẩm, phân �ch dữ liệu, các mục đích thống kê và
khảo sát; và

vì lợi ích cộng đồng trong lĩnh vực y tế công cộng, bao gồm cả trường hợp Dịch vụ và Thiết bị đủ điều kiện được bồi
hoàn y tế hoặc được hưởng an sinh xã hội, bảo hiểm hoặc tài trợ công.

Để biết thêm thông �n, hãy xem phần +Nghiên cứu.
 
Chúng tôi cũng xử lý thông �n cá nhân của bạn với tư cách là bên xử lý và thay mặt cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của bạn. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xử lý thông �n cá nhân của bạn trên các cơ sở pháp lý sau theo luật
pháp của Liên minh Châu Âu hoặc luật pháp quốc gia:



để cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, bao gồm cả liệu trình điều trị y tế đang thực hiện bằng cách theo dõi Thiết bị và
�nh trạng của bạn để giúp họ dễ dàng cung cấp cho bạn dịch vụ chăm sóc y tế hơn;

cấp cho Abbo� quyền truy cập vào thông �n cá nhân của bạn để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Dịch vụ, bao gồm cả �ếp
nhận hỗ trợ kỹ thuật và lâm sàng, chẳng hạn như trợ giúp gỡ lỗi, nâng cấp hoặc khắc phục sự cố Dịch vụ hay diễn giải
dữ liệu; và

hoặc trong trường hợp theo yêu cầu của luật pháp Liên minh Châu Âu hay luật pháp quốc gia.

"GDPR" đề cập đến Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (2016/679) như đối với luật thực thi của Quốc gia Thành viên Liên
minh Châu Âu và đối với Vương quốc Anh là đề cập đến Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu của Vương quốc Anh 2018, mỗi luật thỉnh
thoảng có thể được sửa đổi. Chúng tôi đã đưa vào một quốc gia bên trên ở bên ngoài Liên minh Châu Âu, việc này đã được
thực hiện bởi vì những quốc gia đó có các luật về cơ bản tương tự hoặc gần tương đương với GDPR.
 
Chuyển dữ liệu: Thông �n được thu thập qua Dịch vụ sẽ được chuyển đến và lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn yêu cầu hỗ trợ kỹ
thuật, thông �n cá nhân của bạn (bao gồm cả dữ liệu liên quan đến sức khỏe) sẽ chỉ có thể được truy cập bởi các nhóm chăm
sóc từ xa của chúng tôi ở Hoa Kỳ hoặc Thụy Điển.  Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được chuyển đi dựa trên các Điều khoản Hợp
đồng Tiêu chuẩn của EU.  

Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu: Chi �ết liên lạc của nhân viên bảo vệ dữ liệu châu Âu của chúng tôi cùng với thông �n liên hệ hữu
ích khác có sẵn tại www.eu-dpo@abbo�.com.
Quyền của bạn: Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình được nêu trong phần có tên + Cách Người dùng Cá
nhân có thể Truy cập và Chỉnh sửa Thông �n Cá nhân và Quyền của Bạn và đang liên hệ với chúng tôi qua email, vui lòng đặt
�êu đề cho dòng �êu đề email của bạn cho phù hợp (ví dụ: "Yêu cầu sửa chữa" hoặc "Yêu cầu truy cập" hoặc quyền khác nếu
có, trong dòng �êu đề của email.) Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lý một cách kịp thời hoặc ít
nhất là phù hợp với bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào. Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương nếu
bạn không hài lòng với bất kỳ khía cạnh nào trong xử lý của Abbo� đối với thông �n cá nhân của bạn.
 
+Đại diện EU

Pacese�er, Inc. đã chỉ định các công ty sau đây làm đại diện tại quốc gia cho mình:
 

Quốc gia Tên Đại diện Địa chỉ Đại diện

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

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

Bỉ, Croa�a, Cộng
hòa Síp, Cộng hòa
Séc, Iceland,
Latvia, Malta,
Slovakia, Slovenia

St. Jude Medical Coordina�on
Center

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

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

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

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

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

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

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

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



Quốc gia Tên Đại diện Địa chỉ Đại diện

Hungary Abbo� Medical Korlátolt
Felelősségű Társaság

 (Abbreviated Name: Abbo�
Medical K�.)

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

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

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

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

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

Na Uy Abbo� Medical Norway AS Gullhaugveien 7, Oslo, 0484, Norway

Ba Lan Abbo� Medical spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

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

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

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

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

 
+Vương Quốc Anh

Theo Đạo luật Rút khỏi Liên minh Châu Âu năm 2020, luật Liên minh Châu Âu sẽ �ếp tục được áp dụng tại Vương quốc Anh
cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Chúng tôi sẽ đưa vào các biện pháp phù hợp để bảo vệ thông �n cá nhân của bạn khi
chúng tôi chuyển thông �n đến Hoa Kỳ.  Đại diện tại địa phương của chúng tôi là Abbo� Medical U.K. Limited, Elder, Central
Boulevard, Blythe Valley Park, Solihull, B90 8AJ, UK.
 
+Algeria, Chile, Colombia, Morocco, Pakistan, Panama, Paraguay, Ả Rập Xê-Út, Trinidad & Tobago và Tunisia

Abbo� cần có sự đồng thuận của bạn để xử lý thông �n cá nhân của bạn nói chung. Bằng việc chấp nhận các điều khoản của
Thông báo Bảo mật này, bạn được coi là đã đồng thuận với việc xử lý thông �n cá nhân của mình như mô tả trong tài liệu này.
Nếu bạn muốn xóa tài khoản Merlin.net, bạn có thể thực hiện bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
hoặc phòng khám của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ lại thông �n tổng hợp và đã hủy
nhận dạng và có thể cần giữ lại một số thông �n cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật.

+Pháp

Pacese�er, Inc. được chứng nhận theo ASIP Santé để lưu trữ dữ liệu sức khỏe cá nhân, bao gồm các hoạt động sau:

1. cung cấp và bảo trì hoạt động các trang web vật lý cho phép cơ sở hạ tầng vật lý của hệ thống thông �n được sử dụng
để xử lý dữ liệu sức khỏe được lưu trữ;

2. cung cấp và bảo trì hoạt động cơ sở hạ tầng vật lý của hệ thống thông �n được sử dụng để xử lý dữ liệu sức khỏe;

3. cung cấp và bảo trì hoạt động nền tảng để lưu trữ các ứng dụng của hệ thống thông �n;

4. cung cấp và bảo trì hoạt động cơ sở hạ tầng ảo của hệ thống thông �n được sử dụng để xử lý dữ liệu sức khỏe;

5. quản trị và vận hành hệ thống thông �n chứa dữ liệu sức khỏe;

6. lưu dữ liệu sức khỏe.

Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích điều trị y tế là bác sĩ/phòng khám của bạn.Pacese�er, Inc. (một chi
nhánh của St. Jude Medical, LLC và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Abbo� Laboratories, Inc.) tại 15900 Valley View



Court, Sylmar, California 91342, Hoa Kỳ là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân để (1) cung cấp cho bạn Ứng dụng này; (2) tuân thủ
các nghĩa vụ pháp lý, bao gồm các nghĩa vụ liên quan đến an toàn, chất lượng và cải �ến thiết bị y tế; và (3) �ến hành nghiên
cứu sau khi thông �n cá nhân đã được hủy nhận dạng, giả danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh, để thông �n đó không nhận dạng
bạn được bằng tên. Chúng tôi �ến hành nghiên cứu để hiểu cách sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, �nh hiệu
quả của chúng và cho các nghiên cứu bằng chứng thực tế. Để biết thêm thông �n, hãy xem +Cách Abbo� Sử dụng Thông �n
Cá nhân Của bạn, +Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác, +Nghiên cứu, và +Lưu giữ Thông �n Cá nhân. Đại diện địa
phương của chúng tôi là Abbo� Medical France SAS., 1-3, esplanade du Foncet, CS 90087, 92442 Issy les Moulineaux Cedex,
France.
 
+Nhật Bản

Abbo� cần bạn đồng ý cho xử lý "dữ liệu cá nhân mà bạn cần chú ý đặc biệt tới" (trong Thông báo Bảo mật này gọi là thông
�n liên quan đến sức khỏe của bạn) và để chuyển thông �n cá nhân của bạn, bao gồm cả thông �n liên quan đến sức khỏe,
cho bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài Nhật Bản (ngoại trừ chuyển đến EU vì chính phủ Nhật Bản đã ban hành quyết định đảm
bảo mức độ bảo vệ dữ liệu thỏa đáng theo yêu cầu của EU). Bằng cách chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này,
bạn được coi là đã đồng ý với việc xử lý thông �n cá nhân của mình, bao gồm thông �n liên quan đến sức khỏe, như được mô
tả ở đây.  Bạn có thể rút lại đồng ý của mình bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
bạn. Xin lưu ý nếu bạn rút lại đồng ý, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe của bạn và có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbo� sẽ giữ lại thông �n
tổng hợp và đã bị hủy nhận dạng và có thể cần giữ lại một số thông �n cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

+Nam Phi

Bạn có quyền gửi khiếu nại đến Cơ quan Quản lý Thông �n về việc xử lý thông �n cá nhân của bạn, bằng cách viết thư đến: Cơ
quan Quản lý Thông �n, Tòa nhà SALU, 316 Đường Thabo Sehume, PRETORIA, ĐT: 012 406 4818, Fax: 086 500 3351,
inforeg@jus�ce.gov.za.
 
+Hàn Quốc

Bằng việc chấp nhận hoặc đồng ý với Thông báo Bảo mật này, bạn được coi là đã được thông báo và đã đồng ý rõ ràng với tất
cả các nội dung trong tài liệu này. Đối với người dùng dưới 14 tuổi, phải có sự đồng thuận của người giám hộ. Nếu bạn muốn
xóa tài khoản Merlin.net, bạn có thể thực hiện bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Xin lưu
ý rằng nếu bạn xóa tài khoản của mình, chúng tôi sẽ giữ lại thông �n tổng hợp và đã hủy nhận dạng và có thể cần giữ lại một
số thông �n cá nhân nhất định theo yêu cầu của pháp luật.

Thông báo Bảo mật này trình bày thông �n về việc thu thập, sử dụng, cung cấp cho bên thứ ba, thuê ngoài xử lý và chuyển
thông �n cá nhân của bạn xuyên biên giới, bao gồm cả thông �n liên quan đến sức khỏe, của Pacese�er, Inc., liên quan đến
việc cung cấp Ứng dụng và Dịch vụ. Tất cả các hạng mục xử lý thông �n cá nhân sau đây, bao gồm cả thông �n liên quan đến
sức khỏe, đều cần thiết cho việc cung cấp Ứng dụng và Dịch vụ. Do đó, bạn sẽ không thể nhận Ứng dụng này và Dịch vụ nếu
bạn chọn không đồng thuận với việc xử lý đó.

Bạn có thể cung cấp sự đồng thuận của bạn chung cho tất cả các hạng mục đồng thuận sau bằng cách chấp nhận hoặc đồng ý
với Thông báo Bảo mật này:

(Cần thiết) Đồng thuận với việc thu thập và sử dụng thông �n cá nhân, bao gồm cả thông �n liên quan đến sức khỏe,
như mô tả trong +Thu thập và Xử lý Thông �n Cá nhân Của bạn, +Truy cập của Abbo� vào Thông �n Cá nhân Khi
Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung cấp Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Của bạn, +Cách Abbo� Sử dụng Thông �n Cá nhân
Của bạn, +Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác, +Nghiên cứu

(Cần thiết) Đồng thuận với việc thu thập và sử dụng thông �n liên quan đến sức khỏe như mô tả trong +Thu thập và
Xử lý Thông �n Cá nhân Của bạn, +Truy cập của Abbo� vào Thông �n Cá nhân Khi Cung cấp Dịch vụ cho Nhà cung
cấp Dịch vụ chăm sóc sức khỏe Của bạn, +Cách Abbo� Sử dụng Thông �n Cá nhân Của bạn, +Thiết bị Y tế và các Yêu
cầu Pháp lý khác, +Nghiên cứu

(Cần thiết) Đồng thuận với việc chuyển xuyên biên giới và cung cấp dữ liệu sức khỏe (dữ liệu nhạy cảm) cho bên thứ
ba, như mô tả trong +Lưu trữ Dữ liệu, +Cách Chúng tôi Tiết lộ Thông �n Cá nhân, +Chuyển Thông �n Cá nhân Xuyên
Biên giới

Bạn có thể rút lại sự đồng thuận của mình bất cứ khi nào bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của
bạn. Xin lưu ý nếu bạn rút lại đồng ý, điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng theo dõi thiết bị từ xa của nhà cung cấp dịch vụ



chăm sóc sức khỏe của bạn và có thể ảnh hưởng đến việc điều trị của bạn. Nếu bạn rút lại đồng ý, Abbo� sẽ giữ lại thông �n
tổng hợp và đã bị hủy nhận dạng và có thể cần giữ lại một số thông �n cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.

+Ukraine

Abbo� cần có sự đồng thuận của bạn để xử lý thông �n cá nhân của bạn trừ khi chúng tôi làm như vậy để tuân thủ nghĩa vụ
pháp lý như mô tả trong +Thiết bị Y tế và các Yêu cầu Pháp lý khác. Bằng việc chấp nhận các điều khoản của Thông báo Bảo
mật này, bạn được coi là đã đồng thuận với việc xử lý thông �n cá nhân của mình như mô tả trong tài liệu này. Nếu bạn muốn
xóathông �n của mình khỏi Merlin.net, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe hoặc phòng khám của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc phòng khám
của bạn xóa thông �n của bạn khỏi Merlin.net, chúng tôi sẽ giữ lại thông �n tổng hợp và đã hủy nhận dạng và có thể cần giữ
lại một số thông �n cá nhân nhất định theo quy định của pháp luật.
 

KẾT THÚC THÔNG BÁO BẢO MẬT – THÔNG BÁO BẢO MẬT NÀY NHẰM MỤC ĐÍCH TIẾT LỘ CHO BẠN CÁCH ABBOTT
SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ THỎA THUẬN VÀ KHÔNG TẠO THÀNH MỘT
PHẦN CỦA THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI TIẾP THEO ĐÓ.

 

myMerlinTM

THỎA THUẬN CẤP PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI

Ngày Phát hành Phiên bản: Tháng 4 năm 2021

Xin lưu ý rằng các �êu đề trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thuận �ện cho bạn và không giới hạn, xác định hay giải
thích đầy đủ từng phần.

1. Giới thiệu

2. Các thuật ngữ Quan trọng trong Thỏa thuận này

3. Thông �n Cá nhân Của bạn

4. Thông �n cơ bản về Ứng dụng và Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net™ ("PCN Merlin.net™")

5. Đăng ký cho Ứng dụng

6. Không cung cấp Dịch vụ tư vấn Y tế

7. Sử dụng Sản phẩm của Bên Thứ ba

8. Quyền Sở hữu

9. Cấp phép và Phạm vi của Giấy phép

10. Các hạn chế của Giấy phép

11. Các hạn chế về Sử dụng Có thể chấp nhận

12. Yêu cầu về Tính tương thích của Thiết bị Di động

13. Cập nhật và Nâng cấp Ứng dụng

14. Xác nhận

15. Xóa Tài khoản Ứng dụng

16. Thay đổi đối với Thỏa thuận này

17. Hỗ trợ Ứng dụng

18. Dữ liệu Phân �ch Sự cố

19. Thỏa thuận về Dữ liệu Truyền đi

20. Chấm dứt cấp phép

21. Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm bảo đảm Của chúng tôi

22. Thông �n Quan trọng về Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý của Chúng tôi

23. Bồi thường

24. Kiểm soát Xuất khẩu



25. Thông báo

26. Chuyển nhượng các Quyền

27. Lực lượng Can thiệp

28. Sự từ bỏ

29. Tính tách biệt

30. Luật Điều chỉnh

31. Toàn bộ Thỏa thuận

32. Các điều khoản liên quan đến Apple nếu bạn sử dụng phiên bản iOS của Ứng dụng

33. Điều khoản Pháp lý Bổ sung

34. Nhấp vào nút "Accept" (Chấp nhận)

1. Giới thiệu

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này ("Thỏa thuận") trước khi chấp nhận Thỏa thuận và cài đặt Ứng
dụng myMerlinTM("Ứng dụng").  Ứng dụng liên kết với và truyền dữ liệu từ Thiết bị Trợ �m Cấy ghép ("ICM") của bạn tới
Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net™ ("Dịch vụ"). Dữ liệu được truyền qua Ứng dụng sẽ được chuyển đến và lưu trữ
tại Hoa Kỳ.

Trước khi có thể sử dụng Ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận Thỏa thuận này. BẰNG VIỆC NHẤP VÀO NÚT "ACCEPT"
(CHẤP NHẬN) DƯỚI ĐÂY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY.  NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY, CHÚNG TÔI
SẼ KHÔNG CẤP PHÉP SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG (HOẶC CỐ SỬ DỤNG) ỨNG DỤNG.

BẰNG VIỆC CHẤP NHẬN THỎA THUẬN NÀY VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐỦ TUỔI HỢP PHÁP ĐỂ
THAM GIA THỎA THUẬN NÀY VÀ BẠN ĐANG ĐỒNG Ý NHÂN DANH CÁ NHÂN BẠN HOẶC THAY MẶT CHO MỘT CÁ NHÂN
KHÁC MÀ BẠN CÓ THỰC QUYỀN ĐỂ RÀNG BUỘC CÁ NHÂN ĐÓ VỀ MẶT PHÁP LÝ VỚI THỎA THUẬN NÀY. CHA/MẸ HOẶC
NGƯỜI GIÁM HỘ PHẢI ĐỌC THỎA THUẬN NÀY NẾU ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG CHO TRẺ THUỘC QUYỀN CHĂM SÓC CỦA
HỌ.

NẾU BẠN LÀ MỘT CÁ NHÂN LẮP ĐẶT , SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG THAY MẶT HOẶC VÌ LỢI ÍCH CỦA MỘT CÔNG TY,
ĐỐI TÁC HAY THỰC THỂ KHÁC MÀ BẠN CÓ LIÊN KẾT (MỘT "TỔ CHỨC") THÌ BẠN SẼ ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY NHÂN
DANH CÁ NHÂN BẠN ĐỒNG THỜI THAY MẶT CHO TỔ CHỨC ĐÓ, VÀ BẠN TUYÊN BỐ CŨNG NHƯ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ
THẨM QUYỀN PHÁP LÝ ĐỂ RÀNG BUỘC TỔ CHỨC ĐÓ VỚI THỎA THUẬN NÀY. 

Các nội dung nhắc đến "bạn", "của bạn" hoặc "người dùng" trong Thỏa thuận này bao gồm cả cá nhân sử dụng Ứng dụng và
(nếu có) bất kỳ tổ chức nào như vậy. 

NGOÀI RA, XIN VUI LÒNG ĐỌC (A) CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG PHẦN 6, 7 VÀ
22 VÀ (B) TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH TRONG PHẦN 21. NHỮNG PHẦN NÀY GIỚI HẠN Ở CÁC GIẢI PHÁP
KHẮC PHỤC CỦA BẠN VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI.

Thỏa thuận này là ràng buộc hợp pháp giữa bạn và Abbo� liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng.  Thỏa thuận này bao gồm:

Việc bạn cài đặt và sử dụng Ứng dụng (bao gồm mọi bản cập nhật, nâng cấp, sửa lỗi hoặc phiên bản sửa đổi) trên
Thiết bị Di động và

Bất kỳ hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn, mô tả, thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu khác, ở dạng bản cứng hoặc điện
tử, được cung cấp bởi Abbo� ("Tài liệu") trình bày hoặc liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng.

Khi chấp nhận và sử dụng Ứng dụng này trên Thiết bị Di động thì đồng nghĩa với bạn đã đồng ý rằng (a) việc sử dụng của
bạn liên quan đến đánh giá về Ứng dụng và/hoặc việc sử dụng Ứng dụng này cho mục đích lâm sàng với ICM và (b) nếu bạn
dùng Ứng dụng này với mục đích lâm sàng thì nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã chỉ định ICM cho bạn.  Ứng dụng
được thiết kế dành riêng để sử dụng với các ICM của Abbo�.

Dữ liệu được truy cập trên hoặc thông qua Ứng dụng có thể chứa các sai sót kỹ thuật hoặc lỗi in ấn. Ứng dụng có thể được
thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo trước. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào và bạn sẽ
được thông báo trong lần sử dụng Ứng dụng sau đó. Bạn sẽ được yêu cầu đồng ý khi có thay đổi.



2. Các thuật ngữ Quan trọng trong Thỏa thuận này

Trong Thỏa thuận này, các thuật ngữ quan trọng sau đây có ý nghĩa như sau:

Ứng dụng. Ứng dụng di động myMerlinTM nhận và truyền dữ liệu định kỳ từ ICM của bạn hoặc bạn có thể gửi dữ liệu truyền
theo cách thủ công từ ICM tới hệ thống theo dõi từ xa Mạng lưới Chăm sóc Bệnh nhân Merlin.net™. 

Dữ liệu. Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu sức khỏe và bất kỳ thông �n nào khác có sẵn thông qua hoặc trong Ứng
dụng, bao gồm thông �n bạn nhập vào Ứng dụng và thông �n nhất định liên quan hoặc được thu thập bởi ICM được hiển thị
hoặc truyền qua Ứng dụng và thông �n nhất định liên quan đến Thiết bị Di động của bạn.

Thiết bị Di động. Điện thoại thông minh hoặc thiết bị cầm tay, cho dù là thiết bị thuộc sở hữu cá nhân hoặc thiết bị được
phòng khám và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay Abbo� hoặc thay mặt Abbo� phát cho bạn, được sử dụng
để cài đặt và sử dụng Ứng dụng (chẳng hạn như một thiết bị kỹ thuật số di động iPhone‡ của Apple‡ hoặc Galaxy‡ của
Samsung‡).

Người dùng, bạn và/hoặc của bạn. Là bất kỳ người dùng Ứng dụng cá nhân nào được cấy ghép ICM của Abbo�.

Chúng tôi, của chúng tôi và/hoặc Abbo�. Pacese�er, Inc., một công ty con thuộc sở hữu của Abbo� Laboratories. Ngoài ra,
những từ "chúng tôi" và "của chúng tôi" nhắc đến các công ty liên kết của Abbo� và Pacese�er, Inc., St. Jude Medical LLC, bao
gồm các công ty liên kết của Abbo� tại địa phương và trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của PCN Merlin.net™, trong phạm vi hỗ trợ
cho việc thực hiện Dịch vụ của những đơn vị này. Định nghĩa "chúng tôi và của chúng tôi" không được hiểu là bao gồm công ty
liên kết của Abbo� tại địa phương hoặc bất kỳ chi nhánh nào khác của Abbo� là một bên hoặc các bên có trong Thỏa thuận
này. 

Bất kỳ từ ngữ nào theo sau các thuật ngữ "bao gồm", "bao gồm cả", "cụ thể là", "ví dụ như" hoặc bất kỳ cụm từ tương tự nào
đều sẽ được hiểu là mang �nh minh họa và sẽ không giới hạn phạm vi bao quát của các từ ngữ chung có liên quan.

3. Thông �n Cá nhân Của bạn

KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ, BẠN CŨNG CẦN PHẢI TUÂN THEO THÔNG BÁO BẢO MẬT ỨNG DỤNG TRONG ĐÓ CÓ
CÁC GIẢI THÍCH VỀ CÁCH CHÚNG TÔI XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN, BAO GỒM THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE
MÀ BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

Đối với người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu ("EEA"), Vương quốc Anh, Mexico và Thụy Sĩ: Nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe và/hoặc phòng khám của bạn là bên kiểm soát thông �n cá nhân của bạn bao gồm dữ liệu liên quan đến sức
khỏe, được truyền qua Ứng dụng và Dịch vụ. Vui lòng hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và/hoặc phòng khám của
bạn về chính sách bảo mật và tất cả những câu hỏi về việc xử lý thông �n cá nhân của bạn. Bạn sẽ �m thấy thông �n về cách
Abbo� xử lý Dữ liệu của bạn trong Thông báo Bảo mật Ứng dụng.

Abbo� cũng là bên kiểm soát thông �n cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu liên quan đến sức khỏe, cho các mục đích xử lý
được chỉ định và bị giới hạn như được mô tả trong Thông báo Bảo mật Ứng dụng. Sự đồng thuận rõ ràng của bạn khi được
yêu cầu thông qua Ứng dụng sẽ làm cơ sở pháp lý để Abbo� có thể hủy nhận dạng, giả danh, tổng hợp và/hoặc ẩn danh
thông �n cá nhân của bạn để �ến hành phân �ch dữ liệu. Trong trường hợp bạn đã được yêu cầu đồng ý cho việc xử lý thông
�n cá nhân, bạn có thể rút lại sự đồng thuận đó vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi. Bất kỳ sự rút lại đồng
thuận nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến �nh hợp pháp của việc xử lý dựa trên sự đồng thuận của bạn trước khi rút lại. Cũng
xin lưu ý rằng khi bạn rút lại sự đồng thuận, Abbo� sẽ chỉ ngừng xử lý những thông �n cá nhân liên quan đến việc bạn rút lại
sự đồng thuận. Abbo� vẫn sẽ xử lý thông �n cá nhân trong trường hợp có nghĩa vụ pháp lý theo hợp đồng hoặc nghĩa vụ
pháp lý khác để thực hiện việc đó, như tuân thủ khung pháp lý cho các thiết bị y tế trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA),
Vương quốc Anh, Thụy Sĩ hoặc trong bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào khác.

4. Thông �n cơ bản về Ứng dụng và PCN Merlin.net™

Abbo� là nhà sản xuất ICM của bạn. Abbo� đã phát triển Ứng dụng và giữ các giấy tờ cấp phép và/hoặc đăng ký có liên quan
cho ứng dụng theo yêu cầu của luật hiện hành.

Ứng dụng cho phép truyền thông �n nhanh chóng, tự động được thu thập từ ICM của bạn và tải lên qua Ứng dụng vào cơ sở
dữ liệu riêng và bảo mật. Thông qua PCN Merlin.net™, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể biết khi nào
�m bạn bắt đầu đập khác đi. Bạn cũng có thể nắm bắt được các triệu chứng của riêng mình bằng cách sử dụng Ứng dụng, khi
có điều gì đó không ổn, như khi bạn cảm thấy choáng váng hoặc bị ngất, khó thở hoặc �m bạn như rung lên hoặc đập rất



nhanh. Ứng dụng tự động gửi dữ liệu nhịp �m của bạn đến phòng khám, dựa trên các cài đặt do nhà cung cấp dịch vụ chăm
sóc sức khỏe của bạn đặt. Ứng dụng sẽ giúp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn theo dõi nhịp �m và các triệu
chứng của bạn và điều chỉnh phương pháp điều trị của bạn mà không cần bạn phải thường xuyên đến phòng khám.  Bạn phải

duy trì kết nối WiFi hoặc dữ liệu di động cho Thiết bị di động của mình, đảm bảo công nghệ không dây Bluetooth®
[1]

 luôn
được "BẬT" để ICM và Ứng dụng của bạn ghép nối và giao �ếp với nhau và bạn phải sử dụng Ứng dụng để nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể theo dõi từ xa nhịp �m của bạn.

 

5. Đăng ký cho Ứng dụng

Để đăng ký, bạn sẽ cần nhập một số thông �n cá nhân của mình vào Ứng dụng, bao gồm ngày sinh và số sê-ri ICM của bạn qua
màn hình Ứng dụng cũng như thông �n từ hồ sơ bệnh nhân của bạn trên PCN Merlin.net™, cụ thể là địa chỉ email và số điện
thoại của bạn ("Thông �n Đăng kí"). Đối với bất kỳ quá trình ghép nối Ứng dụng với ICM nào sau này, như nếu bạn có điện
thoại thông minh mới, bạn có thể cần lấy mã ủy quyền và ghép nối Ứng dụng với ICM để sử dụng Ứng dụng. Bạn đồng ý cung
cấp thông �n chính xác và đầy đủ khi bạn đăng ký với chúng tôi. Bạn xác nhận và đồng ý rằng Ứng dụng được thiết kế và dành
cho mục đích sử dụng cá nhân cho mỗi cá nhân. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nhận thấy có sự cố bảo mật
hoặc vi phạm ảnh hưởng đến tài khoản Ứng dụng của bạn, bao gồm cả trường hợp bạn cho rằng Thông �n đăng ký của mình
có thể đã bị xâm phạm.

6. Không cung cấp Dịch vụ tư vấn Y tế

CẢ ỨNG DỤNG VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO THÔNG QUA ỨNG DỤNG NÀY ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE
BỆNH NHÂN. NGƯỜI DÙNG NÊN BIẾT RẰNG ỨNG DỤNG NÀY LÀ MỘT DỊCH VỤ QUẢN LÝ THÔNG TIN ĐỂ CHO PHÉP NHÀ
CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA BẠN THEO DÕI ICM CỦA BẠN. ỨNG DỤNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH LÀ
PHƯƠNG TIỆN THAY THẾ CHO TƯ VẤN Y TẾ CHUYÊN MÔN VÀ ABBOTT KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP HOẶC NHÀ CUNG
ỨNG BẤT KỲ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NÀO QUA ỨNG DỤNG NÀY. CÁC CÁ NHÂN CẦN LUÔN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA
NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỦ NĂNG LỰC KHI CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO CÓ THỂ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN
TÌNH TRẠNG Y TẾ, BAO GỒM BẤT KỲ CÂU HỎI HOẶC THẮC MẮC NÀO VỀ TÌNH TRẠNG TIM. BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỎ LỠ TƯ
VẤN Y TẾ CHUYÊN MÔN HOẶC TRÌ HOÃN VIỆC XIN TƯ VẤN CHUYÊN MÔN VÌ ĐÃ CÓ DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO
KHÁC ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HOẶC CÓ TRONG ỨNG DỤNG. Bạn cần tuân theo các nguyên tắc thông thường do nhà cung cấp
dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặt ra khi kết quả đo của bạn bất thường hoặc nếu �nh trạng bệnh của bạn có thay đổi khác liên
quan đến �m hoặc bộ phận khác. 

CHÚNG TÔI KHÔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN Y TẾ HOẶC CHĂM SÓC CHO NGƯỜI DÙNG. BẠN NÊN GỌI CHO NHÀ CUNG
CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE HOẶC DỊCH VỤ CẤP CỨU TẠI ĐỊA PHƯƠNG NẾU NGHI NGỜ MÌNH CÓ THỂ CẦN PHẢI
CẤP CỨU Y TẾ. ABBOTT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THÔNG BÁO CHO NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA
CÁ NHÂN VỀ MỌI THAY ĐỔI TRONG KẾT QUẢ ĐO CỦA BẠN.  Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi không đủ tư cách hoặc
không được phép cho bạn biết bản chất, ý nghĩa hoặc những hậu quả có thể có của bất kỳ Dữ liệu nào có khả năng truy cập
trên hoặc được truyền qua Ứng dụng.

Ứng dụng được thiết kế để giúp các cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ quản lý nhịp �m của bệnh
nhân tốt hơn thông qua thông �n, phân �ch và kết nối. Bạn và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn toàn chịu trách
nhiệm trao đổi Dữ liệu, cung cấp phản hồi và thảo luận cũng như đề xuất các lựa chọn xét nghiệm và điều trị. Abbo� không
khuyến nghị hoặc xác nhận bất kỳ thử nghiệm, sản phẩm, quy trình hoặc ý kiến cụ thể nào. BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI
VỚI QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN DỰA TRÊN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC TRUYỀN ĐẾN HOẶC LƯU TRỮ
TRÊN ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO NHẬN ĐƯỢC TỪ NHÂN VIÊN ABBOTT, ĐẠI LÝ HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA
CHÚNG TÔI.

ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG Ở KHU VỰC KINH TẾ CHÂU ÂU (EEA), VƯƠNG QUỐC ANH VÀ THỤY SĨ:  THÔNG TIN CÓ SẴN CHO BẠN
QUA ỨNG DỤNG KHÔNG PHẢI LÀ HỒ SƠ Y TẾ ĐIỆN TỬ. TÙY QUYẾT ĐỊNH CỦA BẠN MÀ BẠN CHO LÀ CẦN THÊM BẤT KỲ
THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC THU THẬP QUA ỨNG DỤNG CỦA BẠN VÀO HỒ SƠ Y TẾ CỦA BẠN, BẠN CÓ THỂ LẤY CÁC BẢN SAO CỦA
THÔNG TIN ĐÓ ĐỂ THÊM VÀO HỒ SƠ Y TẾ BẰNG CÁCH IN.

7. Sử dụng Sản phẩm của Bên Thứ ba

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba có thể cung cấp các dịch vụ, phần mềm và ứng dụng di động không được cấp phép có thể tuyên
bố là tương thích với Ứng dụng và/hoặc ICM của bạn nhưng không được Abbo� cho phép sử dụng. ABBOTT KHÔNG KHUYẾN
NGHỊ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC ICM VỚI CÁC SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP. BẠN TỰ CHỊU TRÁCH
NHIỆM KHI LÀM VẬY. CÁC SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP NẰM NGOÀI KIỂM SOÁT CỦA ABBOTT;



ABBOTT KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NHỮNG SẢN PHẨM NÀY VÀ KHÔNG CÓ TUYÊN BỐ NÀO VỀ TÍNH HỢP LỆ, CHÍNH
XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC TÌNH TRẠNG CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO VÀ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU
NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VÀ SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ DỊCH VỤ, PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG HOẶC SẢN PHẨM
KHÁC CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP.

 

8. Quyền Sở hữu

Bạn xác nhận và đồng ý với việc Abbo�, các chi nhánh, nhà cung ứng, hoặc các bên cấp phép có hoặc cấp phép tất cả các
quyền, quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp và cho tất cả các khía cạnh của Ứng dụng, Tài liệu và các phần được bổ sung, tùy
chỉnh, sửa đổi, nâng cấp, cập nhật hoặc cải �ến theo đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, giao diện người dùng,
tập lệnh và phần mềm được sử dụng để triển khai Ứng dụng và mọi phần mềm hoặc tài liệu được cung cấp cho bạn có trong
và/hoặc liên quan đến Ứng dụng, bao gồm tất cả Quyền Sở hữu Trí tuệ hiện có trong đó, dù đã đăng ký hay chưa và bất kỳ nơi
nào trên thế giới mà có thể có chúng. Theo mục đích của Thỏa thuận này, "Quyền Sở hữu Trí tuệ" có nghĩa là bất kỳ bản
quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại, bao bì thương mại, nhãn hiệu, quyền đối với kiểu bài trí, lợi thế thương mại, quyền
đối với thiết kế, công nghệ, ảnh minh họa, quyền đối với phần mềm máy �nh (bao gồm mã nguồn), cơ sở dữ liệu và các quyền
tương tự hoặc tương đương hoặc các hình thức bảo vệ tồn tại hoặc sẽ tồn tại, bây giờ hoặc trong tương lai, trong bất kỳ
phương �ện nào được biết đến hoặc sau đây được phát minh, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Bạn đồng ý không tham gia mọi
hành động sẽ làm giảm các quyền đó hoặc sẽ khiến chúng bị nghi vấn.

Bạn đồng ý thêm rằng Ứng dụng chứa thông �n độc quyền và bí mật (bao gồm mã phần mềm) được bảo vệ bởi Quyền Sở
hữu Trí tuệ hiện hành và các luật khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng
thông �n hoặc tài liệu độc quyền đó theo bất kỳ cách nào trừ khi được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này. Không được
sao chép bất kỳ phần nào của Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương �ện nào, trừ khi được cho phép
rõ ràng trong Thỏa thuận này hoặc khi được luật hiện hành cho phép và bạn sẽ không được xóa bất kỳ mã nhận dạng sản
phẩm, thông báo bản quyền hoặc các thông �n về hạn chế độc quyền. Sao chép trái phép Ứng dụng hoặc không tuân thủ các
điều khoản hạn chế trong Thỏa thuận này (hoặc vi phạm giấy phép khác được cấp ở đây) sẽ khiến Thỏa thuận này tự động
chấm dứt và bạn đồng ý rằng việc đó sẽ được xem là tác hại ngay lập tức, không thể khắc phục đối với Abbo�, các chi nhánh
và/hoặc bên cấp phép mà khi đó �ền bồi thường sẽ là một giải pháp khắc phục không thỏa đáng và biện pháp ngăn chặn sẽ là
một giải pháp khắc phục thích hợp cho vi phạm đó.  Đối với người dùng ở Đức:  Quyền của bạn chứng minh rằng không có
thiệt hại nào xảy ra vẫn không bị ảnh hưởng bởi những điều đã nói ở trên. Một số điều khoản nêu trên có thể không có hiệu
lực ở một số quốc gia/�ểu bang/tỉnh/khu vực pháp lý, vì vậy, những xác nhận và điều khoản ở trên có thể không áp dụng
hoàn toàn cho bạn. Đối với người dùng ở Algeria: Việc sao chép trái phép Ứng dụng hoặc không tuân theo các hạn chế trong
Thỏa thuận này (hoặc vi phạm khác đối với giấy phép được cấp ở đây) sẽ dẫn đến việc tự động chấm dứt Thỏa thuận này sau
khi hết hạn thông báo trước năm ngày, trừ khi bạn khắc phục vi phạm trong thời gian năm ngày đó.

Cấu trúc, tổ chức và mã của Ứng dụng là những bí mật thương mại có giá trị và là thông �n bí mật của Abbo�, các chi nhánh
và/hoặc bên cấp phép. Bạn không được xóa bất kỳ mã nhận dạng sản phẩm, thông báo bản quyền hoặc các thông �n về hạn
chế độc quyền nào khỏi Ứng dụng. Bạn xác nhận rằng bạn không có quyền truy cập vào Ứng dụng dưới hình thức mã nguồn.

Confirm Rx™, Jot DX™, myMerlin™ và Merlin.net™ và các nhãn hiệu liên quan, là các nhãn hiệu của Pacese�er, Inc. tại các khu
vực pháp lý khác nhau ("Nhãn hiệu Abbo�").  Bất kỳ và tất cả lợi thế thương mại xuất phát từ việc sử dụng Nhãn hiệu Abbo�
theo các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ chỉ mang lại lợi ích cho Pacese�er, Inc. Các nhãn hiệu của bên thứ ba khác được
đưa vào hoặc được truy cập trong quá trình sử dụng Ứng dụng là các nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng và tất cả lợi thế
thương mại liên quan đến các nhãn hiệu đó phải thuộc về các chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng. Không có giấy phép hoặc
quyền nào, rõ ràng hay ngụ ý, được cấp cho bạn đối với bất kỳ nhãn hiệu nào đã nêu ở trên và bạn đồng ý thêm rằng bạn sẽ
không xóa, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ thông báo độc quyền nào (bao gồm thông báo nhãn hiệu và bản quyền) có thể
được gắn với hoặc có trong Ứng dụng hoặc PCN Merlin.net™. Không được sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại hoặc
bao bì thương mại nào của Abbo� mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Abbo�, ngoại trừ để nhận diện sản
phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Abbo�, các công ty chi nhánh, nhà cung ứng và các bên cấp phép sẽ bảo lưu tất cả các quyền
không được cấp cho bạn ghi rõ trong Thỏa thuận này. 

Các phần của Ứng dụng có thể bao gồm tài liệu được cung cấp bởi các bên thứ ba trong đó có Quyền Sở hữu Trí tuệ. Bên cấp
phép cho các tài liệu của bên thứ ba đó giữ lại tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích tương ứng của họ ở và đối với các tài
liệu của bên thứ ba đó và tất cả các bản sao của những tài liệu đó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ và tất cả các
Quyền Sở hữu Trí tuệ. Việc sử dụng tài liệu của bên thứ ba này và các quyền liên quan theo đây được bạn công nhận, ngoại
trừ và sau đó chỉ trong phạm vi mà xác nhận ở trên không có hiệu lực ở một số quốc gia/�ểu bang/tỉnh/khu vực pháp lý.



Dù bất kỳ nội dung nào mâu thuẫn, Abbo� sẽ không chuyển cho người dùng bất kỳ quyền sở hữu hoặc Quyền Sở hữu Trí tuệ
nào trong Ứng dụng, Tài liệu hoặc bất kỳ công nghệ, thông �n hay tài liệu nào khác và như giữa các bên, Abbo�, các chi nhánh
và bên cấp phép giữ quyền sở hữu độc quyền đối với tất cả quyền, quyền sở hữu và quyền lợi cho tất cả các khía cạnh của
Ứng dụng, Tài liệu và tất cả các công nghệ, thông �n và tài liệu khác, cũng như bất kỳ và tất cả các bản sao hoặc sửa đổi của
chúng (dù bất kỳ ai thực hiện và bất kỳ khi nào thực hiện), bao gồm, nhưng không giới hạn ở tất cả các Quyền Sở hữu Trí tuệ
đối với bất kỳ và tất cả những nội dung nêu trên. 

9. Cấp phép và Phạm vi của Giấy phép

Bạn có thể tải xuống Ứng dụng trên một Thiết bị Di động để xem, sử dụng và hiển thị Ứng dụng và Dịch vụ cho mục đích duy
nhất là đánh giá mục đích sử dụng khả dĩ và việc bạn sử dụng Ứng dụng cùng với ICM.  Ứng dụng này được Abbo� cấp phép
cho bạn sử dụng, không phải bán. Tùy thuộc vào việc tuân thủ của bạn đối với Thỏa thuận này và chỉ trong chừng mực bạn
được Abbo� cho phép sử dụng Ứng dụng, theo đây chúng tôi cho phép bạn trên cơ sở có giới hạn, không độc quyền, có thể
thu hồi, không thể chuyển nhượng, không thể chỉ định, không thể cấp phép lại để cài đặt và sử dụng Ứng dụng trên Thiết bị Di
động chỉ nhằm mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn (được gọi là "Giấy phép"). Nếu bạn không tuân theo bất
kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng Ứng dụng ngay lập tức và xóa (nghĩa là gỡ cài
đặt và xóa) Ứng dụng khỏi Thiết bị Di động của bạn.

Giấy phép được cấp ở đây không có tư cách, quyền sở hữu, quyền lợi hoặc Quyền Sở hữu Trí tuệ. Bạn xác nhận rằng bạn
không có được bất kỳ tư cách, quyền sở hữu hay quyền độc quyền hoặc quyền lợi nào đối với Ứng dụng, Tài liệu, bất kỳ
Quyền Sở hữu Trí tuệ nào trong đó hoặc bất kỳ công nghệ, thông �n hoặc tài liệu nào khác. Bất kỳ lợi thế thương mại nào có
được thông qua sử dụng Quyền Sở hữu Trí tuệ theo các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực đối với lợi ích của
Abbo�, các chi nhánh và/hoặc các bên cấp phép.

CÁC QUYỀN KHÔNG ĐƯỢC CẤP RÕ RÀNG Ở ĐÂY SẼ ĐƯỢC ABBOTT, CHI NHÁNH, NHÀ CUNG ỨNG VÀ/HOẶC CÁC BÊN CẤP
PHÉP DUY TRÌ, ngoại trừ chỉ trong phạm vi mà những nội dung nêu trên là không có hiệu lực ở một số quốc gia/�ểu
bang/tỉnh/khu vực pháp lý nhất định. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Ứng dụng như được cho phép rõ ràng ở đây. Đối với Người
dùng Đức: Những nội dung nêu trên sẽ không áp dụng cho Người dùng Đức trong phạm vi bị cấm theo luật bản quyền hiện
hành ở Đức.

10. Các hạn chế của Giấy phép

Trừ khi được quy định một cách rõ ràng trong Thỏa thuận này hoặc như được cho phép theo bất kỳ luật nào của nước sở tại,
bạn đồng ý KHÔNG:

a. sử dụng Ứng dụng trên bất kỳ Thiết bị Di động nào mà không phải do bạn sở hữu, kiểm soát hoặc chưa được cấp
quyền truy cập hợp pháp;

b. kết nối Ứng dụng với ICM của bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bên thứ ba đó;

c. sao chép, tái sản xuất, tái bản, tải lên, đăng hoặc cung cấp Ứng dụng hoặc Tài liệu, hoặc bất kỳ phần nào, dưới bất kỳ
hình thức nào, trên Internet hoặc theo bất cứ cách thức nào khác cho bất kỳ người nào khác;

d. phân phối, bán, cho thuê, thuê, cấp phép lại, cho vay, dịch, truyền, kết hợp, điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi Ứng
dụng;

e. thay đổi hoặc sửa đổi, toàn bộ hay bất kỳ phần nào của Ứng dụng hoặc cho phép Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của
Ứng dụng được kết hợp với hoặc trở thành một phần của bất kỳ chương trình nào khác;

f. không chia tách, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, giải mã, tạo ra các sản phẩm phái sinh hoặc �m cách khác để lấy
hoặc kiểm tra bất kỳ mã nguồn nào hoặc tài liệu thiết kế, dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng;

g. bán, thuê, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, cấp phép, cấp phép lại, phân phối hoặc chuyển các quyền đối với
Ứng dụng hoặc Tài liệu trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này. Không được chuyển Ứng dụng cho người
dùng cuối khác và bạn phải gỡ cài đặt nếu chuyển Thiết bị Di động có Ứng dụng đã được cài đặt cho người khác. Dữ
liệu bạn lưu trữ hoặc truyền bằng Ứng dụng chỉ dành cho riêng bạn. Nếu người dùng cuối khác muốn sử dụng Ứng
dụng, họ nên tải Ứng dụng trực �ếp về thiết bị của mình và tạo một tài khoản mới;

h. gỡ bỏ, thay đổi hoặc che mờ bất kỳ mã nhận diện sản phẩm, các thông �n hạn chế về độc quyền, ký hiệu bản quyền,
thương hiệu, ký hiệu dịch vụ, khẩu hiệu hoặc các thông báo khác xuất hiện trong quá trình sử dụng Ứng dụng;

i. cung cấp hoặc công khai toàn bộ hoặc một phần Ứng dụng (bao gồm cả mã đối tượng và mã nguồn), dưới mọi hình
thức cho bất kỳ người nào mà không được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản;

j. sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bao gồm chia sẻ thời gian thương mại hoặc cung cấp dịch vụ
cho bên thứ ba;



k. không �m cách phá vỡ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc bảo vệ dữ liệu nào do chúng tôi thực hiện và
không làm bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến �nh bảo mật của Ứng dụng; và

l. không truy cập, sử dụng hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Ứng dụng để trực �ếp hoặc gián �ếp phát triển, quảng
cáo, phân phối, bán hoặc hỗ trợ cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cạnh tranh với Ứng dụng này.

11. Các hạn chế về Sử dụng Có thể chấp nhận

Khi sử dụng Ứng dụng, bạn phải:

1. bảo mật mọi mã hoặc mật khẩu kích hoạt và/hoặc phiên làm việc và không �ết lộ cho bất kỳ người nào khác;

2. không sử dụng Ứng dụng theo bất kỳ cách thức bất hợp pháp hoặc vô ý nào, vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc
theo bất kỳ cách thức nào mâu thuẫn với Thỏa thuận này hoặc có hành vi gian lận hay ác ý, ví dụ: tấn công hoặc chèn
mã độc, bao gồm cả các loại vi-rút hoặc dữ liệu có hại vào Ứng dụng hoặc bất kỳ hệ điều hành nào;

3. không tải lên, tải xuống, gửi email, truyền, lưu trữ hoặc cung cấp bất kỳ Dữ liệu hoặc thông �n nào khác bất hợp pháp,
có hại, vô ý, hoặc tấn công hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác, bao gồm liên quan đến bất kỳ người nào
dưới 18 tuổi hoặc độ tuổi khác theo luật địa phương xác định là trẻ em, trừ khi bạn là cha mẹ, người giám hộ hoặc
người chăm sóc được ủy quyền của trẻ đó;

4. không giả danh bất kỳ ai hoặc bịa đặt về danh �nh, tuổi tác hoặc bịa đặt về mối quan hệ của bạn với bất kỳ người nào
hoặc sử dụng Ứng dụng để kết nối hoặc thu thập Dữ liệu từ ICM của người khác. Abbo� có quyền từ chối hoặc chặn
bất kỳ tài khoản hoặc địa chỉ email nào có thể được xem là mạo danh hoặc xuyên tạc danh �nh hoặc chiếm đoạt tên
hoặc danh �nh của người khác, hoặc đã được dùng để đánh cắp Dữ liệu của người dùng khác;

5. không vi phạm Quyền Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm tải lên bất kỳ nội dung
nào mà bạn không có quyền tải lên) hoặc �ết lộ bất kỳ thông �n bí mật hoặc bí mật thương mại nào vi phạm thỏa
thuận về bảo mật, tuyển dụng hoặc không �ết lộ;

6. không sử dụng Ứng dụng theo cách thức có khả năng gây thiệt hại, vô hiệu hóa, tạo gánh nặng, làm hỏng hoặc phá
hủy các hệ thống hoặc an ninh của chúng tôi hoặc gây cản trở cho người dùng khác;

7. sử dụng Ứng dụng, gồm cả truyền Dữ liệu theo cách thức tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm cả luật liên quan
đến hành vi quấy rối hoặc vi phạm khác, bảo vệ dữ liệu, bảo mật và bí mật y tế khác; và

8. không thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông �n hoặc dữ liệu nào từ Ứng dụng hoặc các hệ thống của chúng tôi (trừ
Dữ liệu) hoặc �m cách giải mã bất kỳ hoạt động truyền phát nào tới hoặc từ các máy chủ đang chạy bất kỳ dịch vụ nào.

Nếu việc bạn sử dụng Ứng dụng hoặc hành vi khác cố ý hoặc vô �nh đe dọa khả năng cung cấp Dịch vụ của Abbo�, Abbo� có
quyền thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để bảo vệ Ứng dụng, có thể bao gồm việc đình chỉ quyền truy cập Ứng dụng hoặc
chấm dứt Tài khoản Ứng dụng của bạn.   

12. Yêu cầu về Tính tương thích của Thiết bị Di động

Ứng dụng này đòi hỏi bạn phải sử dụng một Thiết bị Di động có:

hệ điều hành Apple‡ iOS‡ phiên bản 13.0 trở lên hoặc hệ điều hành Google‡ Android‡ phiên bản 9.0 trở lên;

Truy cập Internet (Mạng di động, Wi-Fi);

Công nghệ không dây Bluetooth®1 từ 4.0 trở lên (còn được gọi là công nghệ không dây Bluetooth®1 Năng lượng Thấp).

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải kích hoạt một số chức năng nhất định trên Thiết bị Di động, bao gồm:

Dữ liệu Nền của Ứng dụng

Bật "Loca�on permission at all �mes" ("Luôn cho phép định vị") (chỉ dành cho Android)

Cho phép "No�fica�ons" (Thông báo)

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên bật Cập nhật ứng dụng tự động hoặc chấp nhận các bản cập nhật

Để xem danh sách đầy đủ các đề xuất về chức năng trên Thiết bị Di động và việc sử dụng Ứng dụng, hãy truy cập Cài
đặt Ứng dụng.

13. Cập nhật và Nâng cấp Ứng dụng



Thỉnh thoảng sẽ có bản cập nhật cho Ứng dụng thông qua nhà cung cấp dịch vụ cửa hàng ứng dụng. Tùy vào nội dung cập
nhật, bạn có thể không sử dụng được Ứng dụng cho đến khi tải xuống phiên bản Ứng dụng mới nhất và chấp nhận mọi điều
khoản mới được áp dụng. Để sử dụng phiên bản Ứng dụng được Abbo� xác định là bản nâng cấp, trước �ên bạn phải được
cấp phép để sử dụng Ứng dụng gốc đã được Abbo� xác định là đủ điều kiện để nâng cấp. Sau khi nâng cấp, bạn không còn có
thể sử dụng phiên bản Ứng dụng đã tạo cơ sở cho bạn đủ điều kiện được nâng cấp và phần mềm được nâng cấp sẽ được coi
là Ứng dụng được cấp phép dưới đây; miễn là những điều đã nói ở trên sẽ không áp dụng cho Người dùng Đức trong phạm
vi bị cấm bởi luật bản quyền hiện hành ở Đức. Thỏa thuận này áp dụng cho bất kỳ và tất cả các bản cập nhật hoặc bổ sung
cho từng phiên bản Ứng dụng, trừ khi Abbo� cung cấp các điều khoản khác cùng với bản cập nhật hoặc bổ sung. Trong
trường hợp có mâu thuẫn giữa Thỏa thuận này và các điều khoản khác liên quan đến bản cập nhật hoặc bổ sung, thì sẽ áp
dụng các điều khoản khác đó. Phần 13 này sẽ không yêu cầu Abbo� cung cấp các �nh năng và chức năng mới được Abbo�
định giá riêng cũng như bất kỳ sản phẩm nào trong tương lai. 

14. Xác nhận

a. Thỏa thuận này áp dụng cho Ứng dụng, bao gồm tất cả nội dung cập nhật cho Ứng dụng, trừ khi chúng đi kèm với các
điều khoản riêng biệt mà trong đó các điều khoản riêng biệt đó được áp dụng.

b. Khi đã tải xuống Ứng dụng từ cửa hàng ứng dụng đồng nghĩa với bạn tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc đã được sự cho
phép của chủ sở hữu Thiết bị Di động mà bạn đang sử dụng để truy cập và tải xuống bản sao của Ứng dụng. Bạn và các
chủ sở hữu đó có thể bị �nh phí bởi các nhà cung cấp dịch vụ cho việc truy cập Internet hoặc sử dụng dữ liệu trên các
Thiết bị Di động. Bạn có trách nhiệm phải tuân theo Thỏa thuận này đối với việc sử dụng và tất cả các khoản phí, lệ phí
hoặc thuế có liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng hoặc liên quan tới bất kỳ Thiết bị Di động nào, dù thuộc sở hữu của
bạn hay không.

c. Bạn cần tải xuống và cài đặt phiên bản Ứng dụng mới nhất mà chúng tôi cung cấp trên Thiết bị Di động của bạn.

d. Bạn chịu trách nhiệm có được, bảo quản và thanh toán cho tất cả phần cứng, dịch vụ vật tư viễn thông cũng như tất cả
dịch vụ vật tư khác không do Abbo� cung cấp, cần thiết để nhận, truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng.

e. Khi phòng khám hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp cho bạn một Thiết bị Di động có Ứng dụng,
bạn xác nhận và đồng ý rằng Thiết bị Di động này vẫn là tài sản của Abbo� và rằng bạn không được phép �m cách thay
đổi, nâng cấp hay chỉnh sửa Thiết bị Di động đó.

f. Bằng việc sử dụng Ứng dụng, bạn xác nhận và đồng ý rằng các hoạt động truyền phát trên Internet, bao gồm cả truyền
Dữ liệu, không bao giờ mang �nh bảo mật hoặc an toàn tuyệt đối. Bạn hiểu rằng các hoạt động truyền phát trên
Internet có thể bị người khác đọc hoặc can thiệp, ngay cả khi có thông báo đặc biệt rằng một hoạt động truyền phát cụ
thể đã được mã hóa.

g. Bạn xác nhận rằng Ứng dụng hoặc bất kỳ �nh năng hoặc một phần nào của ứng dụng đó, có thể không có sẵn ở tất cả
các ngôn ngữ hoặc ở tất cả các quốc gia và Abbo� không cam kết Ứng dụng hoặc bất kỳ �nh năng hoặc phần nào là
phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở bất kỳ vị trí cụ thể nào.

15. Xóa Tài khoản Ứng dụng

Bạn có thể xóa, đó là gỡ cài đặt, Ứng dụng bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ
thiết lập tài khoản riêng của họ trên PCN Merlin.net™ để tạo hồ sơ bệnh nhân dành riêng cho bạn và việc xóa Ứng dụng có
thể không ảnh hưởng đến tài khoản hoặc hồ sơ bệnh nhân do nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn tạo. Abbo�
không có trách nhiệm giữ lại, lưu trữ hoặc sao lưu thông �n trên Ứng dụng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lưu giữ,
duy trì, lưu trữ và sao lưu (theo cách điện tử và/hoặc bằng bản in ra giấy) bất kỳ thông �n nào mà bạn muốn lưu giữ. Abbo�
không chịu trách nhiệm cho việc truy cập, sử dụng hoặc thay đổi trái phép thông �n của bạn. Nếu bạn gửi email, sao lưu,
chụp ảnh màn hình thông �n của bạn trên Ứng dụng hoặc chia sẻ bất kỳ thông �n cá nhân hoặc báo cáo nào của bạn với bên
thứ ba, thông �n đó có thể không được mã hóa và Abbo� sẽ không có khả năng quản lý quyền riêng tư hoặc �nh bảo mật của
thông �n đó. Bạn nên thực hiện các bước mà bạn xem là phù hợp để bảo vệ �nh bảo mật cho thông �n đó. Trừ khi có quy
định khác của pháp luật, bạn đồng ý rằng tài khoản Ứng dụng của bạn không thể chuyển nhượng được và mọi quyền sở hữu
Ứng dụng hoặc bất kỳ thông �n nào được lưu trữ trên Ứng dụng sẽ chấm dứt khi bạn qua đời.

Nếu, ngoài việc xóa Ứng dụng, bạn muốn rút lại sự đồng thuận đối với việc Abbo� xử lý thông �n cá nhân của bạn, vui lòng
làm theo các hướng dẫn trong phần 3 của Thỏa thuận này.

16. Thay đổi đối với Thỏa thuận này

Chúng tôi thi thoảng có thể thay đổi Thỏa thuận này bằng cách thông báo cho bạn về những thay đổi đó qua bất kỳ phương
�ện hợp lý nào, bao gồm bằng cách hiển thị Thỏa thuận đã sửa đổi trên màn hình khi bạn sử dụng Ứng dụng lần sau và yêu
cầu bạn đọc, đồng ý rõ ràng và đồng ý với những thay đổi đó để được �ếp tục sử dụng Ứng dụng. Nếu được chấp nhận, các



điều khoản đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng sẽ không áp dụng cho bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và Abbo� phát sinh
trước ngày chúng tôi đăng Thỏa thuận sửa đổi cùng với các thay đổi đó hoặc thông báo cho bạn về những thay đổi đó. Trong
trường hợp bạn từ chối chấp nhận những thay đổi đó, chúng tôi sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này và việc bạn sử dụng
Ứng dụng. Bạn đồng ý rằng Abbo� sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sửa đổi hoặc
ngừng ứng dụng nào.

Đối với người dùng ở Đức: Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong Thỏa thuận này khi bạn khởi động Ứng dụng.
Các thay đổi sẽ được coi là đã được bạn chấp nhận trừ khi bạn thông báo cho Abbo� bằng văn bản hoặc bằng cách sử dụng
các phương �ện điện tử được Abbo� đồng ý. Chúng tôi sẽ lưu ý bạn về sự việc này khi được thông báo về những thay đổi.
Nếu bạn quyết định phản đối bất kỳ thay đổi nào, bạn phải thực hiện trong vòng sáu (6) tuần sau khi nhận được thông báo
thay đổi. 

Đối với người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ: Bạn sẽ được thông báo về mọi thay đổi
đối với Thỏa thuận này khi đăng nhập vào Ứng dụng. Những thay đổi sẽ được coi là đã được bạn chấp nhận trừ khi bạn thông
báo cho Abbo� bằng văn bản hoặc bằng các phương �ện điện tử được Abbo� đồng ý. Abbo� sẽ thông báo cho bạn về việc
này khi các thay đổi được công bố. Nếu bạn quyết định phản đối bất kỳ thay đổi nào, bạn phải làm như vậy trong vòng sáu (6)
tuần sau khi nhận được thông báo về thay đổi. Trong trường hợp bị phản đối, Abbo� có thể chấm dứt tài khoản Ứng dụng
sau bốn (4) tuần kể từ khi thông báo. Mặt khác, phần 16 này không áp dụng cho người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA),
Vương quốc Anh và Thụy Sĩ.

Đối với người dùng ở Algeria: Bất kỳ thay đổi nào được đề cập trong Phần 16 này liên quan đến các thành phần thiết yếu của
Thỏa thuận hoặc các đặc điểm của Dịch vụ sẽ không có hiệu lực cho đến khi chúng tôi thông báo trước năm ngày cho bạn về
thay đổi và bạn đã chấp nhận thay đổi đó trong thời gian thông báo này.

17. Hỗ trợ Ứng dụng

Có hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và đại lý của chúng tôi có thể liên hệ với bạn sau khi bạn cấy ghép để cung cấp các dịch vụ liên
quan đến Ứng dụng, bao gồm giáo dục về cách sử dụng Ứng dụng, ghép nối Ứng dụng với Thiết bị Di động của bạn và khắc
phục sự cố cơ bản của Ứng dụng và Thiết bị Di động. Bạn cũng có thể liên hệ trực �ếp với bộ phận dịch vụ khách hàng của
chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật với Ứng dụng. 

Bất kỳ dữ liệu, nhận xét hoặc tài liệu nào bạn cung cấp để nhận hỗ trợ cho Ứng dụng, bao gồm dữ liệu phản hồi, chẳng hạn
như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự ("Phản hồi"), sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Abbo� sẽ không
có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và được tự do sao chép, sử dụng, �ết lộ, phơi bày, trưng bày,
chuyển nhượng, tạo sản phẩm phái sinh và phát tán Phản hồi đó với người khác không giới hạn, ngoại trừ thông �n các nhân,
gồm cả dữ liệu về sức khỏe, có thể nằm trong Phản hồi nhưng tuân theo mục 19 của Thỏa thuận này. Thêm vào đó, Abbo� sẽ
được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao
gồm phát triển, sản xuất và �ếp thị các sản phẩm kết hợp Phản hồi đó.

18. Dữ liệu Phân �ch Sự cố

Abbo� báo cáo khi Ứng dụng gặp sự cố hoặc gặp một số lỗi phần mềm nhất định để chúng tôi có thể hỗ trợ và cải thiện Ứng
dụng. Khả năng báo cáo này được �ch hợp trong phần mềm Ứng dụng. Nếu Ứng dụng gặp sự cố hoặc gặp một số lỗi truyền
nhất định trong quá trình sử dụng thông thường, Ứng dụng sẽ gửi một số thông �n nhất định về sự cố cho Abbo�. Một số
thông �n Abbo� nhận được nhằm mục đích giải quyết mọi vấn đề với Ứng dụng có thể bao gồm thông �n cá nhân của bạn
hoặc có thể được kết nối với thông �n cá nhân của bạn. Trong phạm vi nhận được thông �n như vậy, Abbo� sẽ luôn tuân thủ
luật hiện hành.

19. Thỏa thuận về Dữ liệu Truyền đi

a. Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu Dữ liệu mà bạn truyền đến Dịch vụ thông qua Ứng dụng. Bằng cách �ết lộ
thông �n cá nhân của bạn cho chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn cấp cho chúng tôi giấy phép sử dụng toàn cầu, miễn
phí bản quyền, không độc quyền, để sử dụng, phát tán, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, tạo thông �n, xuất bản và dịch
các dữ liệu đó nhằm mục đích cung cấp cho bạn Dịch vụ, gồm cả cho các mục đích duy trì và cải thiện chất lượng của
Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ.

b. Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này cho phép chúng tôi tạo, truy cập, lưu giữ và sử dụng cho mục đích riêng và mục đích
�ết lộ cho các công ty liên kết và nhà nghiên cứu bên thứ ba của chúng tôi, thông �n tổng hợp, ẩn danh, giả danh hoặc
không nhận dạng từ Dịch vụ cho các mục đích sau:

để cải thiện chất lượng, �nh an toàn và hiệu quả của các thiết bị y tế và thiết bị trợ �m của chúng tôi cũng như
cho phép phát triển các phương pháp điều trị đổi mới và hiệu quả cho các �nh trạng liên quan đến �m vì lợi



ích của sức khỏe cộng đồng;

�ến hành nghiên cứu để hiểu cách thức sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đo lường hiệu suất và
hiệu quả của chúng, cải thiện các sản phẩm trong tương lai và liên quan đến các nghiên cứu bằng chứng thực
tế, cho mục đích thống kê và phân �ch của chính chúng tôi, các công ty liên kết và để �ết lộ cho các nhà nghiên
cứu bên thứ ba, các tổ chức chăm sóc sức khỏe hoặc các chuyên gia, hoặc các cơ quan y tế công cộng;

để đánh giá cách Ứng dụng và Dịch vụ được cung cấp và sử dụng cũng như hiệu quả của chúng (bao gồm thông
�n nhân khẩu học, như địa lý);

để xác thực các chức năng và nâng cấp của Ứng dụng và Dịch vụ, bao gồm theo dõi và cải thiện �nh an toàn và
bảo mật của Ứng dụng và Dịch vụ; và để nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các thiết bị y tế, bao gồm các
�nh năng và chức năng mới và hiện có cũng như để thử nghiệm và cải �ến Ứng dụng, Dịch vụ và thiết bị y tế
Abbo� nhằm mục đích phát triển sản phẩm, phân �ch dữ liệu, thống kê và khảo sát.

20. Chấm dứt cấp phép

Thỏa thuận này có hiệu lực khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này và sẽ �ếp tục trừ khi thỏa thuận bị chấm dứt. Bạn có thể xóa
Ứng dụng bất kỳ lúc nào như được mô tả trong phần 15 của Thỏa thuận này. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức và
không có thông báo bổ sung trong trường hợp bạn vi phạm và/hoặc không tuân thủ, bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào
của Thỏa thuận này. Abbo� cũng có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào và không cần thông báo
trước, vì bất kỳ lý do nào hoặc không. Abbo� có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng Thỏa thuận này nếu Abbo� cho rằng bạn đã vi
phạm hoặc hành động trái với nội dung hoặc �nh thần của Thỏa thuận này. Abbo� có thể chấm dứt cung cấp hỗ trợ cho Ứng
dụng nếu bạn chọn ngừng sử dụng Ứng dụng hoặc bất kỳ lúc nào nếu Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc ICM không còn được cung
cấp nữa.

Sau khi chấm dứt hoặc tạm ngừng Thỏa thuận này:

a. bạn phải ngừng ngay lập tức tất cả các hoạt động được cho phép theo Thỏa thuận này. Bạn sẽ không thể sử dụng Ứng
dụng nữa, bao gồm cả việc sử dụng Ứng dụng để truy cập vào bất kỳ Dữ liệu nào; miễn là những điều đã nói ở trên sẽ
không áp dụng cho Người dùng Đức trong phạm vi bị cấm bởi luật bản quyền hiện hành ở Đức;

b. Abbo� có thể, không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, ngay lập tức đình chỉ, hủy kích
hoạt hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Ứng dụng, Thông �n Đăng ký và tất cả các tài liệu liên quan, mà
không có nghĩa vụ cung cấp thêm quyền truy cập vào các tài liệu đó;

c. bạn phải ngừng sử dụng và gỡ cài đặt và hủy tất cả các bản sao của Ứng dụng và Tài liệu; và

d. tất cả các quyền được cấp cho bạn theo Thỏa thuận này, bao gồm mọi giấy phép, sẽ chấm dứt.

Đối với người dùng ở Algeria:  Trong trường hợp bạn vi phạm và/hoặc không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào
của Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ thông báo trước năm ngày cho bạn về việc chấm dứt để khắc phục vi phạm trừ trường hợp
vi phạm đó không thể khắc phục hoặc việc thực hiện nghĩa vụ là không thể do lỗi của bạn hoặc do bạn từ chối thực hiện nghĩa
vụ của mình. Nếu Abbo� chấm dứt hoặc tạm dừng Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước năm ngày về việc
chấm dứt và bồi thường cho bạn về việc chấm dứt đó theo luật bắt buộc của Algeria. Abbo� có thể chấm dứt hoặc tạm dừng
Thỏa thuận này nếu Abbo� cho rằng bạn đã vi phạm hoặc hành động không phù hợp với nội dung hoặc �nh thần của Thỏa
thuận này khi thông báo trước năm ngày cho bạn về việc chấm dứt để khắc phục vi phạm trừ trường hợp vi phạm đó không
thể khắc phục được hoặc việc thực hiện nghĩa vụ là không thể do lỗi của bạn hoặc do bạn từ chối thực hiện nghĩa vụ của
mình. Abbo� có thể chấm dứt cung cấp hỗ trợ cho Ứng dụng nếu bạn chọn ngừng sử dụng Ứng dụng; hoặc bất kỳ lúc nào nếu
Ứng dụng, Dịch vụ và/hoặc ICM không còn được cung cấp nữa, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước năm ngày về việc chấm
dứt.

 

21. Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm bảo đảm Của chúng tôi

Ứng dụng được cung cấp để cho phép bạn gửi Dữ liệu truyền từ ICM bằng Thiết bị Di động của bạn tới PCN Merlin.net™ để
nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn truy cập. BẠN XÁC NHẬN RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ
DỤNG ỨNG DỤNG VÀ TOÀN BỘ RỦI RO ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG THỎA ĐÁNG, HIỆU SUẤT, TÍNH CHÍNH XÁC VÀ NỖ LỰC. 

Ứng dụng không dành cho sử dụng trên Thiết bị Di động đã bị thay đổi hoặc tùy chỉnh để xóa, thay thế hoặc làm hỏng nhân
được phê duyệt của nhà sản xuất, cấu hình hệ thống hoặc điều khoản hạn chế sử dụng hoặc vi phạm chính sách bảo hành của
nhà sản xuất. Việc sử dụng Ứng dụng có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các phần mềm và thiết bị khác. Bất kỳ nội
dung nào được tạo cho hoặc có trên, Ứng dụng đều nhằm cung cấp thông �n để cho phép truyền Dữ liệu. ỨNG DỤNG NÀY



KHÔNG ĐƯỢC DÀNH ĐỂ SỬ DỤNG TRONG HOẶC ĐỂ KHÁM CHỮA BỆNH HOẶC CUNG CẤP CHĂM SÓC HOẶC DỊCH VỤ CHĂM
SÓC Y TẾ, CŨNG NHƯ KHÔNG ĐƯỢC DÀNH ĐỂ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ Y TẾ HOẶC CHĂM SÓC CÁ NHÂN. 

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, ABBOTT, CÁC CHI NHÁNH VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA
CUNG CẤP ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "CÓ SAO CẤP VẬY", CÓ TẤT CẢ LỖI VÀ HƯ HỎNG VÀ KHÔNG BẢO
ĐẢM CHO BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO VÀ THEO ĐÂY XIN TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN BẢO
ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO
ĐẢM ĐỐI VỚI QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý, NHIỆM VỤ HOẶC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI
NÀO, PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH VÀ CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ VÀ KHÔNG CÓ VI-RÚT. KHÔNG CÓ THÔNG TIN BẰNG LỜI NÓI
HOẶC BẰNG VĂN BẢN HOẶC LỜI KHUYÊN NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA BỞI ABBOTT HOẶC ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN CỦA ABBOTT ĐƯỢC
BẢO ĐẢM. ỨNG DỤNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LÀM PHƯƠNG TIỆN THAY CHO ĐÁNH GIÁ CHUYÊN MÔN VỀ CHĂM SÓC
SỨC KHỎE, GIÁM SÁT Y TẾ TRỰC TIẾP HOẶC CAN THIỆP KHẨN CẤP; HOẶC THAY CHO TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG KHẨN CẤP,
TRUYỀN HOẶC CHỈ BÁO BẤT KỲ CẢNH BÁO THỜI GIAN THỰC HOẶC DỮ LIỆU QUAN TRỌNG VỀ THỜI GIAN. TẤT CẢ CÁC CHẨN
ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ Y TẾ CỦA BỆNH NHÂN CẦN ĐƯỢC MỘT CHUYÊN GIA CHĂM SÓC SỨC KHỎE THÍCH HỢP THỰC HIỆN.
ABBOTT, CŨNG NHƯ BẤT KỲ CÔNG TY CON NÀO SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CÓ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ
CHẨN ĐOÁN, QUYẾT ĐỊNH HOẶC ĐÁNH GIÁ NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG HOẶC BẤT KỲ THƯƠNG TÍCH NÀO MÀ NGƯỜI DÙNG
CÓ THỂ PHẢI CHỊU DO BẤT KỲ QUYẾT ĐỊNH NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA DỰA TRÊN NỘI DUNG CỦA ỨNG DỤNG VÀ TÀI LIỆU.

Mặc dù chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu, như mã hóa Dữ liệu trong khi
được lưu trữ cục bộ trong Ứng dụng, trong việc truyền dữ liệu giữa Ứng dụng và ICM khi sử dụng công nghệ không dây
Bluetooth®1, nhưng chúng tôi không bảo đảm về �nh bảo mật, an toàn, xác thực hoặc không hư hỏng của bất kỳ thông �n
nào được truyền qua hoặc được lưu trữ trên bất kỳ hệ thống, Thiết bị Di động hoặc thiết bị thông minh chứa Ứng dụng được
kết nối với mạng Internet. ABBOTT KHÔNG CAM KẾT HAY BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH ĐẦY ĐỦ, ĐỘ TIN CẬY HOẶC
TÍNH KỊP THỜI CỦA BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO DO BẠN HOẶC BÊN THỨ BA CUNG CẤP HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC TẠO
THÔNG QUA DỮ LIỆU DO BẠN LƯU TRỮ TRONG ỨNG DỤNG. CỤ THỂ, ABBOTT KHÔNG CAM KẾT HAY BẢO ĐẢM RẰNG BẤT
KỲ THÔNG TIN NÀO DỰA TRÊN DỮ LIỆU ĐÓ ĐỀU SẼ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ YÊU CẦU VỀ TIẾT LỘ THÔNG
TIN. 

Abbo�, các chi nhánh và nhà cung cấp bên thứ ba của Abbo� KHÔNG đảm bảo rằng các chức năng có trong Ứng dụng sẽ đáp
ứng yêu cầu của bạn hoặc hoạt động của Abbo� sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi nào sẽ được sửa
chữa. Phần mềm, như phần mềm được sử dụng trong Ứng dụng, vốn có nhiều lỗi và khả năng không tương thích với phần
mềm và phần cứng máy �nh khác. Bạn không nên sử dụng Ứng dụng cho bất kỳ ứng dụng nào bị lỗi có thể gây ra bất kỳ thiệt
hại hoặc thương �ch đáng kể nào cho người hoặc tài sản hữu hình hoặc vô hình. 

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ABBOTT SẼ KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CAM KẾT VỀ BẤT KỲ PHẦN CỨNG HOẶC PHẦN MỀM CỦA BÊN
THỨ BA NÀO HOẶC TÍNH CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN ỨNG DỤNG VÀ ABBOTT TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM
PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ LỖI NÀO CỦA CHÚNG. ABBOTT XIN TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CÓ
THỂ XUẤT PHÁT TỪ CÁC HÀNH ĐỘNG HOẶC KHIẾU NẠI CHỐNG LẠI ABBOTT HOẶC BẤT KỲ CÔNG TY CON, ĐẠI LÝ HOẶC BÊN
CHUYỂN NHƯỢNG HOẶC BÊN THỨ BA NÀO KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN THỎA THUẬN NÀY
NGOẠI TRỪ TRONG TRƯỜNG HỢP GIAN DỐI HOẶC SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG.

Một số quốc gia/�ểu bang/tỉnh/khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn về thời hạn bảo
đảm ngụ ý, do đó, toàn bộ nội dung từ chối trách nhiệm trên có thể không áp dụng hoàn toàn cho bạn. Trong phạm vi luật
hiện hành yêu cầu chúng tôi bảo hành, bạn đồng ý rằng phạm vi và thời hạn bảo hành đó sẽ ở mức tối thiểu được yêu cầu
phải được cung cấp theo luật hiện hành đó.

Đối với người dùng ở Đức và Thụy Sĩ:  Ngoài phần phụ này cho người dùng ở Đức và Thụy Sĩ, phần 21 không áp dụng cho
người dùng ở Đức và Thụy Sĩ. Thay vào đó, đối với Ứng dụng và Dịch vụ được cung cấp "nguyên trạng" và "có sao cấp vậy" cho
người dùng ở Đức và Thụy Sĩ. Mặc dù luôn �m cách tránh bị thời gian chết kéo dài và các cản trở đáng kể đến khả năng sử
dụng của Ứng dụng và Dịch vụ trong phạm vi có thể, chúng tôi không cam kết hoặc bảo đảm việc có thể truy cập và sử dụng
Ứng dụng hoặc bất kỳ chức năng nào có trong Ứng dụng mà không bị lỗi và gián đoạn. Quyền bảo hành theo luật định của
bạn vẫn không bị ảnh hưởng bởi những nội dung nêu trên.

Đối với người dùng ở Vương quốc Anh: Không nội dung nào trong phần 21 này sẽ ảnh hưởng đến các bảo đảm theo luật
định đối với chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích hoặc �nh chính xác của mô tả.

Đối với người dùng ở Úc: Không có nội dung nào trong Phần 21 ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn đối với các bảo đảm cho
người �êu dùng trong Đạo luật Cạnh tranh và Người �êu dùng 2010 (Cth). Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đi kèm với bảo
đảm không thể bị loại trừ theo Luật Người �êu dùng Úc. Đối với những sự cố nghiêm trọng với dịch vụ, bạn có quyền:



a. hủy hợp đồng dịch vụ của bạn với chúng tôi; và

b. được hoàn lại �ền cho phần chưa sử dụng hoặc bồi thường cho phần bị giảm giá trị của nó.

Bạn cũng có quyền chọn hoàn lại �ền hoặc thay thế cho những sự cố nghiệm trọng với hàng hóa. Nếu sự cố với hàng hóa
hoặc dịch vụ không phải là nghiêm trọng, bạn có quyền được khắc phục sự cố trong một thời gian hợp lý. Nếu điều này không
được thực hiện, bạn có quyền được hoàn lại �ền cho hàng hóa và hủy hợp đồng cho dịch vụ và được hoàn lại �ền bất kỳ
phần nào chưa sử dụng. Bạn cũng có quyền được bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể dự kiến nào khác do sự
cố đối với hàng hóa hoặc dịch vụ.

Đối với người dùng ở Algeria:  Không có nội dung nào trong Phần 21 này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi:

a. đảm bảo cho bạn về Ứng dụng và Dịch vụ tuân theo Điều 13 của luật Số 09-03 ngày 25 tháng 2 năm 2009 (đã được sửa
đổi) liên quan đến bảo vệ người �êu dùng và ngăn chặn hành vi gian lận; hoặc

b. về bất kỳ khiếm khuyết nào trong Ứng dụng và Dịch vụ phát sinh trong vòng sáu tháng kể từ ngày Ứng dụng và Dịch vụ
được cung cấp cho bạn lần đầu �ên, theo Nghị định Điều hành số 13-327 ngày 26 tháng 9 năm 2013 quy định các điều
khoản và điều kiện cho thực hiện bảo đảm đối với hàng hoá và dịch vụ. 

22. Thông �n Quan trọng về Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý của Chúng tôi

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA THEO LUẬT HIỆN HÀNH, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, ABBOTT, CÁC CHI NHÁNH HOẶC NHÀ CUNG
CẤP BÊN THỨ BA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ CÁC KHOẢN TIỀN BỒI THƯỜNG, BAO GỒM MỌI KHOẢN TIỀN
BỒI THƯỜNG ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, RĂN ĐE HAY TRỪNG PHẠT BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO,
NGOẠI TRỪ:

a. Đối với người dùng ở New Jersey: Không nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ loại trừ những hư hỏng có thể được
bồi thường theo luật New Jersey, nếu có, bao gồm Đạo luật Bồi thường Trừng phạt New Jersey, Đạo luật Trách nhiệm
pháp lý với Sản phẩm New Jersey, Bộ luật Thương mại Thống nhất New Jersey và Đạo luật Gian lận đối với Người �êu
dùng New Jersey.

b. Đối với người dùng ở Đức: Abbo� sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi vi phạm do có lỗi về các nghĩa vụ
hợp đồng cơ bản (các nghĩa vụ chính). Nghĩa vụ chính là nghĩa vụ theo hợp đồng mà bạn phải hoàn thành để cho phép
việc thực hiện đúng Thỏa thuận này và bạn phải thường xuyên phụ thuộc vào đó. Trách nhiệm pháp lý của Abbo� hiểu
theo một cách khác được giới hạn ở sơ suất nghiêm trọng và hành vi sai trái có chủ ý. Trong trường hợp Abbo� phải
chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào do các đại lý làm thay các việc đơn giản vi phạm các nghĩa vụ chính vì hơi sơ suất
hoặc có hành vi sai trái ở mức độ nhẹ, thì trách nhiệm pháp lý của Abbo� sẽ được giới hạn trong phạm vi các thiệt hại
có thể dự kiến thông thường. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới bất kỳ trách nhiệm pháp quy bắt buộc nào, đặc biệt là
trách nhiệm của Abbo� liên quan đến sự thiệt mạng, tổn thương thân thể hay đau ốm hoặc trách nhiệm pháp lý của
Abbo� liên quan tới Đạo luật Trách nhiệm pháp lý đối với Sản phẩm của Đức. Ngoại trừ phần phụ này áp dụng cho
người dùng ở Đức, phần 22 không áp dụng cho người dùng ở Đức.

c. Đối với người dùng ở Vương quốc Anh và Thụy Sĩ: Không nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ loại trừ trách nhiệm
pháp lý của chúng tôi đối với cái chết hoặc thương �ch cá nhân phát sinh do sơ suất hoặc sự xuyên tạc gian lận của
chúng tôi liên quan đến Ứng dụng.

d. Đối với người dùng ở Úc: Không có nội dung nào trong phần 21 hoặc 22 ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn đối với các
bảo đảm cho người �êu dùng trong Đạo luật Cạnh tranh và Người �êu dùng 2010 (Cth). Bất kể điều khoản nào ngoài
các điều khoản và điều kiện này, nếu Đạo luật Cạnh tranh và Người �êu dùng 2010 (Cth) hoặc bất kỳ luật pháp nào
khác quy định rằng có bảo đảm đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp và trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối
với trường hợp vi phạm bảo đảm đó có thể không bị loại trừ nhưng có thể bị hạn chế, trách nhiệm của chúng tôi với
trường hợp vi phạm bảo đảm đó giới hạn trong trường hợp cung cấp hàng hóa, thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng
hóa tương đương hoặc sửa chữa hàng hóa, hoặc trong trường hợp cung cấp dịch vụ, cung cấp lại dịch vụ hoặc trả chi
phí để cung cấp dịch vụ một lần nữa.

e. Đối với người dùng ở Algeria: Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối
với các thiệt hại phát sinh do sai sót (bao gồm cả sơ suất) cũng như các thiệt hại phát sinh do gian dối hoặc sơ suất
nghiêm trọng của chúng tôi. Ngoại trừ các trường hợp gian lận hoặc sơ suất nghiêm trọng của chúng tôi, chúng tôi sẽ
chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất có thể lường trước được tại thời điểm ký kết Thỏa thuận.

CÁC GIỚI HẠN NÊU TRÊN MỞ RỘNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC CÁC YẾU TỐ VÔ
HÌNH KHÁC, MẤT BẢO MẬT THÔNG TIN ĐƯỢC TRUYỀN QUA ỨNG DỤNG (BAO GỒM CẢ SỰ XÂM PHẠM TRÁI PHÉP THÔNG TIN
ĐÓ CỦA CÁC BÊN THỨ BA), GIÁN ĐOẠN CÔNG VIỆC KINH DOANH, THƯƠNG TÍCH CÁ NHÂN, MẤT QUYỀN RIÊNG TƯ PHÁT SINH



TỪ HOẶC THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HOẶC PHẦN
MỀM CỦA BÊN THỨ BA VÀ/HOẶC PHẦN CỨNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG HOẶC CÓ THỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI ỨNG
DỤNG, TỔN THẤT DO VI-RÚT HOẶC TÀI LIỆU CÓ HẠI VỀ MẶT KỸ THUẬT KHÁC CÓ THỂ LÂY NHIỄM CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN DO
BẠN TẢI XUỐNG ỨNG DỤNG HOẶC BẤT KỲ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG/TÀI LIỆU/TRANG WEB NÀO HOẶC KHÁC ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI
NÓ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY, NGAY CẢ KHI ABBOTT, CÁC CÔNG TY CON HOẶC
BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA NÀO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY VÀ NGAY CẢ KHI GIẢI
PHÁP KHẮC PHỤC KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ.

CÁC HẠN CHẾ NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG BẤT KỂ CÁC THIỆT HẠI ĐÓ CÓ PHÁT SINH THEO HỢP ĐỒNG, SAI LẦM DÂN SỰ
(BAO GỒM CẢ SƠ SUẤT), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO KHÁC.

Ngoại trừ thông �n bạn chia sẻ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông qua Ứng dụng, khi bạn chọn chia sẻ thông
�n cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu liên quan đến sức khỏe, từ Ứng dụng với bên thứ ba, bao gồm cả ứng dụng của bên thứ
ba, bạn xác nhận và đồng ý với rằng trong phạm vi tối đa được luật cho phép, cả Abbo� và các đối tác kinh doanh của Abbo�
đều không chịu trách nhiệm về quyết định của bạn về việc chia sẻ và/hoặc �ết lộ thông �n cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu
liên quan đến sức khỏe và bạn theo đây không truy cứu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Abbo� và các đối tác kinh doanh
của Abbo� có thể phát sinh từ việc bên thứ ba thu thập hoặc xử lý khác đối với thông �n cá nhân của bạn.

KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN VÀ BẤT KỂ MỌI TỔN THẤT MÀ BẠN CÓ THỂ PHẢI CHỊU VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA
ĐƯỢC LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM CỦA ABBOTT, CÁC CÔNG TY CON VÀ BẤT KỲ NHÀ CUNG ỨNG
NÀO CỦA ABBOTT THEO BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO HOẶC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
ĐỘC QUYỀN CỦA BẠN CHO TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở MỘT TRONG HAI:

a. VIỆC SỬA CHỮA HOẶC HÌNH THỨC KHẮC PHỤC KHÁC BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG ỨNG DỤNG, NGAY CẢ KHI CÁC BÊN DỰ
KIẾN ĐƯỢC HOẶC DỰ TÍNH ĐƯỢC BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO NHƯ VẬY, HOẶC

b. NẾU CÓ, THỰC TẾ BẠN PHẢI TRẢ SỐ TIỀN LỚN HƠN CHO ỨNG DỤNG HOẶC $10,00 USD.

Một số quốc gia/�ểu bang/tỉnh/khu vực pháp lý khác có thể cấm hoặc hạn chế loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý,
một số bảo đảm ngụ ý hoặc khoản �ền bồi thường ngẫu nhiên hoặc do hậu quả; chỉ trong phạm vi mà luật đó áp dụng cho
bạn, một số hoặc tất cả các điều khoản miễn trừ trách nhiệm, giới hạn hoặc loại trừ ở trên có thể không áp dụng cho bạn và
bạn có thể có thêm một số quyền theo luật hiện hành.

23. Bồi thường

Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và không truy cứu Abbo�, các chi nhánh
và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm, người chuyển nhượng và bên cấp phép tương ứng đối với bất kỳ
khiếu nại, thiệt hại, nhu cầu, trách nhiệm pháp lý, phán quyết, quyết định của trọng tài, tổn thất, kinh phí và chi phí (bao gồm
phí luật sư và chuyên gia) do bên thứ ba hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) việc bạn sử dụng hoặc các hoạt động liên
quan đến Ứng dụng; và (ii) mọi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm Thỏa thuận này hoặc luật pháp, quy định hoặc quyền của bên
thứ ba bao gồm bất kỳ hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ nào của bạn hoặc người khác trong gia đình hoặc tổ chức của bạn đối
với bên thứ ba hoặc liên quan đến việc bạn hoặc họ sử dụng Ứng dụng, bao gồm các hành vi bất cẩn, thiếu sót và hành vi sai
trái cố ý. Đối với người dùng ở Đức  Quyền chứng minh rằng không có thiệt hại nào xảy ra không bị ảnh hưởng bởi những nội
dung nêu trên. 

24. Kiểm soát Xuất khẩu

Ứng dụng tuân theo các hạn chế kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, bao gồm mọi lệnh cấm vận của Hoa Kỳ hoặc các quy tắc và
quy định khác của liên bang hạn chế hàng xuất khẩu. Chúng tôi sẽ không cố ý cung cấp Ứng dụng cho bạn nếu bạn và bạn xác
nhận rằng bạn không, (a) ở, hoặc là cư dân hoặc công dân thuộc bất kỳ quốc gia nào chịu lệnh cấm vận hoặc sắc lệnh trừng
phạt thương mại của chính phủ Hoa Kỳ (xem h�p://www.treasury.gov/resource-
center/sanc�ons/Programs/Pages/Programs.aspx để biết thêm thông �n về các sắc lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ); hoặc (b) có
tên trong bất kỳ danh sách người dùng cuối bị hạn chế nào của chính phủ Hoa Kỳ (ví dụ: bao gồm danh sách "Công dân Được
chỉ định Đặc biệt" có sẵn tại h�p://www.treasury.gov/resource-center/sanc�ons/SDN-List/Pages/default.aspx).

25. Thông báo

Thông báo được đưa ra theo hoặc có liên quan tới Thỏa thuận này phải ở dạng văn bản và được gửi qua bưu điện thanh toán
trước bưu phí cho Phòng Pháp chế của St. Jude Medical theo địa chỉ Legal Department, One St. Jude Medical Drive, St. Paul,
Minnesota 55117, United States. Nếu phải liên lạc với bạn hoặc gửi thông báo bằng văn bản cho bạn, thì chúng tôi sẽ gửi



email (trong trường hợp chúng tôi đã nhận được địa chỉ email trước đó) hoặc gửi qua bưu điện thanh toán trước bưu phí tới
địa chỉ mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong yêu cầu cung cấp Ứng dụng.

26. Lực lượng Can thiệp

Chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ
nghĩa vụ nào của chúng tôi theo Thỏa thuận này do bất kỳ hành động hoặc sự kiện nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý
của chúng tôi gây ra, bao gồm cả sự cố của các mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân ("Lực lượng Can thiệp"). Nếu một
Lực lượng Can thiệp xuất hiện gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này, thì: (i) các
nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này sẽ được tạm ngừng và thời gian thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi sẽ được gia
hạn đúng bằng thời gian hoạt động của Lực lượng Can thiệp; và (ii) chúng tôi sẽ có sự nỗ lực hợp lý để �m kiếm một giải pháp
mà theo đó các nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này có thể được thực hiện mặc dù có Lực lượng Can thiệp xuất hiện.

27. Chuyển nhượng Các quyền

Chúng tôi có thể bàn giao, chuyển nhượng, thay đổi, ủy nhiệm hoặc giao thầu bất kỳ và tất cả các quyền và nghĩa vụ của
chúng tôi theo Thỏa thuận này cho một tổ chức khác, mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn, nhưng điều này
sẽ không ảnh hưởng tới các quyền của bạn hoặc các nghĩa vụ của chúng tôi theo Thỏa thuận này. Bạn chỉ được phép chuyển
nhượng các quyền hoặc nghĩa vụ theo Thỏa thuận này cho người khác nếu nhận được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

28. Sự từ bỏ

Nếu chúng tôi không nhấn mạnh rằng bạn phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của bạn theo Thỏa thuận này hoặc nếu chúng
tôi không thi hành các quyền của mình đối với bạn hoặc nếu chúng tôi trì hoãn trong việc làm như vậy, thì điều đó không có
nghĩa rằng chúng tôi đã từ bỏ các quyền của mình đối với bạn và sẽ không có nghĩa là bạn không phải tuân thủ các nghĩa vụ
đó. Nếu chúng tôi từ bỏ một vi phạm của bạn, thì chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy bằng văn bản và điều đó sẽ không có nghĩa
rằng chúng tôi sẽ tự động từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau này của bạn.

29. Tính tách biệt

Mỗi điều kiện trong số các điều kiện của Thỏa thuận này đều hoạt động riêng rẽ. Nếu bất kỳ tòa án hoặc cơ quan có thẩm
quyền nào quyết định rằng bất kỳ điều kiện nào trong số đó là vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thi hành được, thì các
điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên giá trị hiệu lực.

30. Luật Điều chỉnh

Các điều khoản của Thỏa thuận này được điều chỉnh và hiểu theo luật của Bang Illinois, Hoa Kỳ mà không liên quan đến việc
lựa chọn các điều khoản của pháp luật. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa luật pháp, quy tắc và quy định của
nước ngoài và của Hoa Kỳ, luật pháp, quy tắc và quy định của Hoa Kỳ sẽ điều chỉnh trong phạm vi tối đa có thể. Mặc dù có
điều trên, trong trường hợp nghĩa vụ của bạn bị vi phạm hoặc bị đe dọa vi phạm liên quan đến bảo mật hoặc sở hữu trí tuệ,
chúng tôi sẽ có quyền được giảm nhẹ hợp lý, bao gồm bằng lệnh cưỡng chế, lệnh cấm, thực hiện cụ thể và bất kỳ biện pháp
giảm nhẹ nào khác có thể được thực hiện bởi bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Bạn đồng ý rằng Thỏa thuận này sẽ được
thực hiện đầy đủ tại Bang Illinois và bạn đồng ý rằng khu vực pháp lý và địa điểm phù hợp với các tòa án của �ểu bang và liên
bang ở Bang Illinois, Hoa Kỳ, liên quan đến bất kỳ thủ tục nào phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc mối quan hệ giữa các bên
theo đây. Các bên theo đây đồng ý rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng đối với việc Bán Hàng hóa Quốc tế không điều
chỉnh Thỏa thuận này.

Đối với người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ: Ngoại trừ phần này áp dụng cho người
dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, phần 30 của Thỏa thuận sẽ không áp dụng cho người
dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Vương quốc Anh và Thụy Sĩ, ngoại trừ việc Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng đối
với việc Bán Hàng hóa Quốc tế không điều chỉnh Thỏa thuận này. Đối với những người dùng này, sẽ áp dụng luật điều chỉnh
tại quốc gia mà bạn cư trú.

Đối với người dùng ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA): Giải quyết tranh chấp thay thế là một quá trình trong đó một cơ quan
độc lập xem xét các sự kiện của tranh chấp và �m cách giải quyết nó mà không cần bạn phải ra tòa. Nếu bạn không hài lòng
với cách chúng tôi xử lý bất kỳ khiếu nại nào, bạn có thể cần liên hệ với nền tảng Giải quyết Tranh chấp Trực tuyến của Ủy ban
Châu Âu.

Đối với người dùng ở Úc: Không có nội dung nào trong phần 30 loại trừ hoặc có ý loại trừ việc áp dụng Đạo luật Cạnh tranh
và Người �êu dùng 2010 (Cth) trong trường hợp có liên quan.



Đối với người dùng ở Algeria: Chúng tôi được thành lập tại Bang Illinois. Theo đó, luật điều chỉnh Thỏa thuận này dựa trên
mối liên hệ của chúng tôi với khu vực pháp lý đó. Trong khi Thỏa thuận này tùy thuộc vào khu vực pháp lý và địa điểm của các
tòa án �ểu bang và liên bang của Tiểu bang Illinois, không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ làm phương hại đến khả
năng của một bên trong việc đưa ra hoặc bảo vệ các thủ tục tố tụng tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác. 

31. Toàn bộ Thỏa thuận

Thỏa thuận này là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, đồng thời thay thế và bãi bỏ tất cả những buổi nói chuyện,
thỏa thuận, sự hứa hẹn, cam kết, bảo đảm, tuyên bố, đề xuất và hiểu biết giữa chúng ta trước đây hoặc hiện tại, dù là bằng
văn bản hay lời nói, liên quan tới chủ đề chính của thỏa thuận này. Bạn và chúng tôi đồng ý rằng chúng ta sẽ không khắc phục
những gì liên quan đến bất kỳ tuyên bố, cam đoan, cam kết hoặc bảo đảm nào (dù là được đưa ra một cách vô hại hoặc do sơ
suất) không được nêu trong Thỏa thuận này. Mỗi bên đồng ý rằng họ sẽ không có khiếu nại nào về việc trình bày sai sự thật
hoặc khai báo sai dựa trên bất kỳ tuyên bố nào trong Thỏa thuận này.  Trong trường hợp có xung đột giữa phiên bản �ếng
Anh và bất kỳ phiên bản không phải �ếng Anh nào của Thỏa thuận này, phiên bản �ếng Anh sẽ được ưu �ên. Các mục 5, 15,
19, 21, 22, 23 và 30 đến 34 sẽ vẫn còn hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt.

32. Các điều khoản liên quan đến Apple nếu bạn sử dụng phiên bản iOS của Ứng dụng

Ngoài các điều khoản và điều kiện khác của Thỏa thuận này và bất kể nội dung nào trái ngược với Thỏa thuận này, điều khoản
bổ sung này áp dụng cho việc bạn sử dụng Ứng dụng tương thích với hệ điều hành iOS của Apple Inc. ("Apple"). Apple không
phải là một bên tham gia Thỏa thuận này và không sở hữu và không chịu trách nhiệm đối với Ứng dụng. Apple sẽ không bảo
hành cho Ứng dụng ngoại trừ, nếu có, để hoàn trả �ền của thiết bị theo giá mua. Apple không chịu trách nhiệm bảo trì hoặc
cho các dịch vụ hỗ trợ khác đối với Ứng dụng và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý,
thiệt hại, kinh phí hay chi phí nào khác đối với Ứng dụng, bao gồm mọi khiếu nại về trách nhiệm sản phẩm của bên thứ ba,
cho rằng Ứng dụng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào, khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ
người �êu dùng hoặc luật tương tự và khiếu nại liên quan đến vi phạm sở hữu trí tuệ. Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan
đến việc sử dụng Ứng dụng, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, phải được chuyển đến Abbo� theo
phần Thông báo của Thỏa thuận này. Giấy phép bạn được cấp ở đây được giới hạn ở giấy phép không thể chuyển nhượng để
sử dụng Ứng dụng trên sản phẩm mang nhãn hiệu Apple chạy hệ điều hành iOS của Apple và được sở hữu hoặc kiểm soát bởi
bạn hoặc theo quy định khác của Quy tắc Sử dụng được quy định trong Điều khoản dịch vụ của App Store của Apple. Bạn phải
tuân thủ các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận từ bên thứ ba nào áp dụng cho bạn khi sử dụng Ứng dụng, chẳng hạn như
thỏa thuận dịch vụ dữ liệu không dây. Apple và các công ty con của Apple là người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này
và khi bạn chấp nhận Thỏa thuận này, sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi Thỏa thuận này đối với bạn
với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba; mặc dù đã nói ở trên, quyền của Abbo� tham gia, hủy bỏ hoặc chấm dứt bất kỳ
thay đổi, từ bỏ hoặc giải quyết nào theo Thỏa thuận này không phụ thuộc vào đồng ý của bất kỳ bên thứ ba nào.

33. Điều khoản Pháp lý Bổ sung

a. Thỏa thuận này không, và sẽ không được hiểu là tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh, chủ - nhân viên, đại lý
hoặc bên chuyển nhượng-bên được chuyển nhượng nào giữa bạn và Abbo�.

b. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực
thi, điều khoản đó sẽ được coi là có thể tách biệt khỏi Thỏa thuận này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả
năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

c. Bạn không được bàn giao, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo
Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

d. Chúng tôi có thể bàn giao, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng
tôi theo Thỏa thuận này mà không hạn chế.

e. Việc từ bỏ bởi bất kỳ bên nào về bất kỳ vi phạm hoặc mặc định theo Thỏa thuận này sẽ được coi là từ bỏ bất kỳ vi
phạm trước hoặc sau đó hoặc mặc định.

f. Tất cả các thuật ngữ được định nghĩa ở dạng số ít sẽ có cùng ý nghĩa khi được sử dụng ở dạng số nhiều, nếu có và trừ
khi có quy định khác. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ "bao gồm cả" hoặc các biến thể của thuật ngữ đó trong Thỏa
thuận này sẽ được hiểu như là có cụm từ "không giới hạn" theo sau.

g. Thông báo cho bạn (bao gồm thông báo về các thay đổi đối với Thỏa thuận này) có thể được thực hiện thông qua việc
đăng lên Ứng dụng hoặc qua e-mail (bao gồm trong từng trường hợp qua liên kết) hoặc qua đường bưu điện thông
thường. Thỏa thuận này ở dạng bản in và bất kỳ các thông báo nào được cung cấp dưới dạng điện tử sẽ được chấp
nhận trong các thủ tục pháp lý hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến Thỏa thuận này trong cùng phạm vi và
tuân theo các điều kiện như các tài liệu và hồ sơ kinh doanh bản gốc khác và được lưu giữ ở dạng bản in mà không
giới hạn.



h. Abbo� sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp không thể thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào do bất kỳ nguyên
nhân nào ngoài tầm kiểm soát của Abbo�.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được tòa án có thẩm quyền xét xử tuyên bố là trái với pháp luật, thì điều
khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích sao cho đạt được tốt nhất các mục �êu của điều khoản ban đầu trong phạm vi tối đa
được luật cho phép và các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có đầy đủ �nh hợp lệ và hiệu lực.

34. Nhấp vào nút "Accept" (Chấp nhận)

BẠN XÁC NHẬN RẰNG ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ HIỂU TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN Ở TRÊN VÀ DO ĐÓ
ĐỒNG Ý TUÂN THỦ THỎA THUẬN NÀY.

KHI NHẤP VÀO NÚT "ACCEPT (CHẤP NHẬN)" HOẶC SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG:

BẠN BẢO ĐẢM RẰNG BẠN Ở TRONG ĐỘ TUỔI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP ĐỂ THAM GIA THỎA THUẬN NÀY;

BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN CÓ Ý ĐỊNH THỰC HIỆN HÀNH VI NÀY THEO NHƯ CHỮ KÝ CỦA BẠN CHO THỎA THUẬN
NÀY CÓ CÙNG HIỆU LỰC VÀ TÍNH HỢP LỆ NHƯ KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ BẰNG TAY;

BẠN BẢO ĐẢM RẰNG NẾU BẠN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG, HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG THAY MẶT CÁ NHÂN KHÁC, BẠN
THỰC SỰ ĐƯỢC CẤP QUYỀN ĐỂ RÀNG BUỘC CÁ NHÂN ĐÓ VỚI THỎA THUẬN NÀY VỀ MẶT PHÁP LÝ.

NẾU BẠN LÀ MỘT CÁ NHÂN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG, HOẶC TRUY CẬP ỨNG DỤNG THAY MẶT CHO, HOẶC VÌ LỢI ÍCH CỦA
MỘT TỔ CHỨC, MÀ BẠN ĐỒNG Ý VỚI THỎA THUẬN NÀY THAY MẶT CHO CẢ CHÍNH BẠN VÀ "TỔ CHỨC ĐÓ, ĐỒNG
THỜI BẠN CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ QUYỀN HỢP PHÁP ĐỂ RÀNG BUỘC THỎA THUẬN NÀY VỚI TỔ
CHỨC ĐÓ.

NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, KHÔNG NHẤP VÀO NÚT ACCEPT (CHẤP
NHẬN) VÀ KHÔNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG.

™ Thể hiện một thương hiệu thuộc tập đoàn Abbo�.

‡ Thể hiện là một thương hiệu của bên thứ ba, tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2021 Abbo�.  Bảo lưu mọi quyền

Kết thúc Thỏa thuận.



[1]
 Bluetooth là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc.


