
سیاسة الخصوصیة

لمستند

یشرح ھذا المستند عملیة جمع البیانات الشخصیة واستخدامھا في سیاق تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت المقدم من روش
دیابیتس كیر جي إم بي إتش. یحق لروش تحدیث سیاسة الخصوصیة ھذه من حین آلخر. یرجى التحقق من حیٍن آلخر لالطالع على أي

تحدیثات.

زین المحلي للبیانات ومشاركتھا لسیطرتك

عداد االفتراضي

ً داخل تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت طالما تقوم باستخدام اإلعدادات االفتراضیة، فسیتم تخزین بیاناتك الشخصیة محلیا
على جھازك المحمول ولن یتم نقل أي من ھذه البیانات الشخصیة إلى أي جھة خارجیة عند استخدام تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك
كونكت من أجل ما یلي: (1) االتصال بأجھزة قیاس مستوى السكر في الدم المتوافقة وتبادل البیانات معھا، و(2) إدخال وإدارة وتصدیر
وتخزین مستوى السكر في الدم لدیك و/أو بیانات اإلنسولین، والمعلومات الصحیة أو الشخصیة اإلضافیة الواقعة في نطاق تطبیق إدارة

مرض السكري أكیو-تشیك كونكت، و(3) استالم جھاز حوسبي لقیاس مستوى اإلنسولین.

شاركة البیانات بصورة اختیاریة مع أخصائي الرعایة الصحیة أو مستقبلي البیانات اآلخرین

یسمح لك تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت بإعداد عملیة مشاركة للبیانات مع أي شخص تختاره، على سبیل المثال مزود
ً باسم "مستقبل البیانات"). یتم تفعیل الرعایة الصحیة الخاص بك أو أخصائي الرعایة الصحیة الذي تتعامل معھ (اللذان یشار إلیھما معا
مشاركة البیانات ھذه بمجرد إدخال رقم ھاتف مستقبل البیانات في خیارات التكوین ذات الصلة بتطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك
كونكت. یمكنك تعدیل أي وجمیع عملیات مشاركة البیانات أو إلغائھا في أي وقت بإعادة تكوین الخیارات المذكورة. یرجى الرجوع إلى

الدلیل للتعرف على تفاصیل حول كیفیة تكوین خیارات المشاركة في تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت.

في حالة تنشیط مشاركة البیانات، سیتم إرسال جمیع قیم مستوى السكر في الدم لدیك سواًء التي تم قیاسھا أو إدخالھا یدویاً إلى كل مستقبل
للبیانات قمت بإعداده. بصورةٍ اختیاریة، سیتم تضمین اسمك وتاریخ میالدك إذا قمت بإعدادھا. یرجى مالحظة أن روش ال تتحكم بأي
وسیلة في مسار االتصال المستخدم ومن المحتمل أن یتمكن مزودو خدمات االتصال عن بعد من قراءة بیاناتك التي قمت بمشاركتھا وتتاح
لجھات خارجیة إمكانیة الوصول إلى البیانات أثناء عملیة النقل. تعتبر تقنیات الرسائل القصیرة المستخدمة تقنیات خارج تطبیق إدارة مرض
السكري أكیو -تشیك كونكت وال تسمح بتشفیر البیانات التي قمت بمشاركتھا أثناء عملیة النقل. راجع القانون المحلي لمعرفة ما إذا كانت
بیانات الرسائل القصیرة محمیة بموجب سریة االتصاالت أم ال. عالوةً على ھذا، قبل تمكین أي مشاركة للبیانات، تحقق من النفقات التي قد

تفرضھا شبكة الھاتف المحمول مقابل إرسال رسائل قصیرة متعددة من جھازك المحمول.

في حالة الرغبة في مشاركة البیانات مع أخصائي الرعایة الصحیة دون استخدام میزات مشاركة البیانات القائمة على الرسائل القصیرة
الموضحة في ھذا القسم، یرجى مراجعة وظیفة حساب إنترنت أكیو-تشیك كونكت الموضحة في القسم 3.2 أدناه، حیث یوفر حساب إنترنت

أكیو-تشیك كونكت عملیة نقل بیانات مشفرة بالكامل وال تعتمد على تبادل البیانات عن طریق الرسائل القصیرة.

 

ت الشخصیة واستخدامھا بواسطة روش

بیاناتك الشخصیة تحت سیطرتك. عند استخدام تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت، ستقوم روش فقط بجمع بیاناتك الشخصیة
واستخدامھا إلى المدى المتاح من خالل قیامك بتمكین أحد الخیارات التالیة على األقل.

خیار 1: تسجیل جھاز القیاس

عندما تقوم بتوصیل جھاز متوافق لقیاس مستوى السكر في الدم بجھازك المحمول للمرة األولى وتقوم بتشغیل تطبیق إدارة مرض السكري
أكیو-تشیك كونكت، ستتم مطالبتك من خالل شاشة تسجیل المنتج بتسجیل جھاز قیاس مستوى السكر في الدم الذي تستخدمھ مع روش. تعتبر
عملیة التسجیل اختیاریة بالطبع ویمكنك تجاوزھا بالكامل أو جزئیاً إذا أردت. إذا اخترت إكمال عملیة التسجیل، فسیتم نقل بیاناتك الشخصیة
التي قمت بإدخالھا إلى روش مع رقم الطراز والرقم التسلسلي لجھاز قیاس مستوى السكر في الدم الذي قمت بتسجیلھ. ستستخدم روش
معلومات تسجیل جھاز القیاس من أجل توفیر خدمات الدعم لك ولالتصال بك إذا لزم األمر، على سبیل المثال، في حالة وجود استدعاءات

للمنتجات.
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كجزء من عملیة تسجیل المنتج المذكورة أعاله، یجوز لروش طلب اإلذن منك الستخدام بیاناتك الشخصیة أیضاً كما ھي مضمنة في شاشة
التسجیل من أجل تحسین الخدمة أو ألغراض التسویق، األمر الذي یتضمن االتصال بك عن طریق البرید اإللكتروني - وسیخضع مثل ھذا
االستخدام لموافقتك المسبقة، التي یمكنك الرجوع عنھا في أي وقت بالطریقة الموضحة في كل رسالة برید إلكتروني یتم إرسالھا إلیك من

قبل روش أو عن طریق زیارة الموقع اإللكتروني المذكور أدناه في البند 4.

خیار 2: حساب أكیو-تشیك كونكت على اإلنترنت

إذا قمت بالتسجیل إلنشاء حساب إنترنت أكیو-تشیك كونكت على اإلنترنت ثم استخدمت تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت
لالتصال بالوظائف الموجودة عن طریق اإلنترنت لحساب إنترنت أكیو-تشیك كونكت الخاص بك، فسیتم نقل بیاناتك الشخصیة وجمعھا
وتخزینھا بواسطة روش - إال أن ھذه العملیة ال تتم دون أن تبدؤھا أنت. في ھذه الحالة، تحدث جمیع عملیات المعالجة التالیة لبیاناتك

الشخصیة المنقولة ویتم استخدامھا على النحو الموضح في سیاسة خصوصیة  تطبیق إنترنت أكیو-تشیك كونكت.

خیار 3: إعداد استشارة جرعة البلعة لإلنسولین ألكیو-تشیك كونكت

عند إعداد استشارة جرعة البلعة لإلنسولین ألكیو-تشیك كونكت باستخدام الرمز المقدم إلیك من قبل مزود الرعایة الصحیة الخاص بك، یتم
نقل عنوان IP الخاص بك إلى جھة خارجیة من أجل تحدید دولة االستخدام الخاصة بك. ھذا األمر الزم ألغراض تنظیمیة.

خیار 4: رابط أكیو-تشیك كونكت إلى تطبیق Apple Health (متاح على أجھزة Apple فقط)

عند تثبیتھ على أحد أجھزة Apple، فإن تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت یحتوي على واجھة تسمح لك بتصدیر البیانات إلى
تطبیق Apple Health. عند تمكین رابط تطبیق Apple Health سیقوم تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت بتصدیر

البیانات التالیة إلى Apple Health app المثبت على جھازك المحمول:

قیم مستوى السكر في الدم لدیك مع الوقت والتاریخ وأي مدخالت یدویة أو مؤشرات قیاس من الجھاز؛ و
   قیم مستویات الكربوھیدرات لدیك مع الوقت والتاریخ.

تطبیق Apple Health ھو أحد منتجات شركة Apple. قد تتم مشاركة بیاناتك مع شركة Apple وجھات خارجیة أخرى بمجرد تمكین
Apple الواجھة. تقع أي عملیة لنقل البیانات ومعالجتھا من ھذا النوع خارج نطاق تحكم شركة روش. یرجى مراجعة دلیل تطبیق

Health وسیاسة الخصوصیة أو استشارة شركة Apple قبل تمكین الواجھة.

 

تجنبًا للشك، لن یؤدي االستخدام المحلي فقط لتطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت دون استخدام أي من الخیارات المذكورة في
األقسام من 3.1 إلى 3.4 أعاله إلى نقل بیاناتك الشخصیة إلى شركة روش.

عند استخدامك لإلمكانات الوظیفیة عبر اإلنترنت لحساب إنترنت أكیو-تشیك كونكت وتطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت،
ستشاھد بیاناتك الشخصیة التي قامت شركة روش بتخزینھا وقائمة المستقبلین الذین ترسل إلیھم شركة روش تلك البیانات، مثالً مزودي
الرعایة الصحیة المدعوین. ما لم یتم االتفاق على غیر ذلك مع شركة روش، فإن الغرض الذي تقوم شركة روش بتخزین بیاناتك الشخصیة
ومعالجتھا من أجلھ ینحصر في توفیر اإلمكانات الوظیفیة المتوفرة عبر اإلنترنت بموجب شروط استخدام حساب إنترنت أكیو-تشیك كونكت
ً حذف بیاناتك الشخصیة أو استثناء مزودي الرعایة والترخیص الخاص ببرنامج الحاسوب الشخصي. عند تسجیل دخولك، یمكنك أیضا

المدعوین من الوصول إلى بیاناتك الشخصیة.

 والتصحیح، والمسح والحظر

عند إكمال تسجیل جھاز قیاس مستوى السكر في الدم، سیتم فقط نقل البیانات التي تزودھا والرقم التسلسلي لجھاز قیاس مستوى السكر في
الدم المسجل إلى شركة روش. یجوز لك في أي وقت الرجوع عن الموافقات الممنوحة في التسجیل األولي لجھاز قیاس مستوى السكر في
الدم عن طریق العودة إلى میزة تسجیل جھاز القیاس، وإلغاء تحدید خیار استالم معلومات حول منتجات أكیو-تشیك الجدیدة، وإعادة إرسال

بیانات تسجیل جھاز القیاس.

إذا ما واجھت صعوبة في تقییم معالجة شركة روش لبیاناتك الشخصیة، بما في ذلك أغراض ھذه المعالجة، أو قدرة وصول أي جھة
خارجیة أو حذفھا، یجوز لك أیضاً أن تطلب المعلومات ذات الصلة من شركة روش. للقیام بذلك، یرجى االتصال بشركة روش على النحو

الموضح أدناه.



إذا كانت بیاناتك الشخصیة غیر صحیحة وكنت غیر قادر على تصحیحھا بنفسك عند تسجیلك للدخول، فستقوم شركة روش بتصحیحھا بناًء
على طلب منك. للقیام بذلك، یرجى االتصال بشركة روش على النحو الموضح أدناه.

ستقوم شركة روش بمسح بیاناتك الشخصیة إذا ما أصبح تخزین مثل ھذه البیانات غیر ضروري لتحقیق األغراض المذكورة آنفاً. سیلزم
تخزین بیاناتك الشخصیة لدواعٍ تنظیمیة، لكن سیتم حظرھا وحینھا لن تصبح متاحة ألي استخدام إنتاجي الحق.

لبیانات

.Apple Health یمكنك أیًضا نقلھا عبر تطبیق ،Apple Health یتم تخزین بیاناتك على جھازك. إذا قمت بمشاركة بیاناتك مع تطبیق
یمكنك أیًضا نقل بیاناتك عن طریق مشاركتھا مع حساب آخر لدیك. إذا واجھت صعوبة في ذلك، فاتصل بشركة روش كما ھو موضح أدناه.

ھاتف المحمول

عند استخدام تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت، تجمع شركة روش المعلومات المرسلة إلیھا من خالل ھاتفك الذكي والتي
تخبرنا بكیفیة استخدامك لتطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت ("معلومات االستخدام"). ال تُنسب معلومات االستخدام إلیك بصفة

شخصیة.

تستخدم شركة روش معلومات مجمعة حول مستخدمینا ومعلومات غیر شخصیة من أجل تحلیل تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك
،("Google")  .Google, Inc المقدم من شركة Google Analytics كونكت وسلوك المستخدم وإعداد تقاریر مجمعة من خالل
لمساعدتنا في تحدید المیزات التي تحظى بأكبر اھتمام من المستخدمین بشكل عام. تم اعتماد شركة Google بموجب درع الخصوصیة بین
الوالیات المتحدة وأوروبا وبین الوالیات المتحدة وسویسرا وقد عقدنا مع شركة Google اتفاقیة معالجة بیانات لضمان قیامھم بتشغیل
Google Analytics نیابة عنا. تعتبر میزة إخفاء ھویة عناوین IP نشطة. فإذا استخدمت تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت
من داخل دول تشكل جزًءا من المنطقة االقتصادیة األوروبیة، فسیتم اقتطاع عنوان IP ضمن منطقة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
أو األطراف األخرى في االتفاقیة في المنطقة االقتصادیة األوروبیة قبل النقل إلى خادم Google. وفي حاالت استثنائیة فقط، یتم نقل

عنوان IP كامالً في البدایة إلى خادم Google في الوالیات المتحدة ثم یتم اقتطاعھ بعد ذلك ھناك.

ستقوم Google بمعالجة معلومات االستخدام ھذه بالنیابة عنا بغرض تقییم استخدامك لتطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت.
للقیام بذلك، نقوم بجمع معلومات عن تفاعالتك مع تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت مثل تفعیل زر أو میزة وإرسالھا إلى
Google بصفة دوریة. وال نقوم بتحلیل أي بیانات تقوم بإدخالھا مثل القیاسات. تقوم Google بتجمیع تقاریر حول نشاط استخدام التطبیق

.Google بأي بیانات أخرى تحتفظ بھا Google Analytics من أجلنا. لن یتم ربط البیانات التي یتم تحلیلھا في

یحق لك إلغاء ھذا االستخدام للبیانات في إعدادات تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت.

األطفال

تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت معد فقط لالستخدام بواسطة األفراد الذین یستوفون، على األقل، قیود السن القائمة على
القوانین واللوائح الخاصة بكل دولة. ال تجمع شركة روش عمداً البیانات الشخصیة من األطفال من خالل مواقعنا على اإلنترنت أو
التطبیقات أو الخدمات أو األدوات الخاصة بنا. بوصفك ولي األمر أو الوصي القانوني، یرجى عدم السماح لألطفال بإرسال معلومات

شخصیة دون إذنك.

یخزن تطبیق إدارة مرض السكري أكیو-تشیك كونكت بیاناتھ على جھازك وفي ھیئة مشفرة. ویعتبر من مسؤولیتك التأكد من دقة معلوماتك
الشخصیة ومن حفظ كلمة المرور الخاصة بك بصورة سریة وآمنة وعدم مشاركتھا مع اآلخرین.

إلى مدى معالجة بیاناتك عن بُعد بواسطة شركة روش، تقوم شركة روش بمعالجة معلوماتك الشخصیة في مراكز بیانات معتمدة بموجب
ISO27001 في ألمانیا وتستخدم آلیات تخزین مشفرة معتمدة لفصل المعلومات الشخصیة عن تلك الخاصة بالمستخدمین اآلخرین باإلضافة
إلى حمایة معلوماتك الشخصیة من الوصول غیر المرّخص. یجوز الوصول إلى بیاناتك، بعد الحصول على إذن منك كما ھو منصوص

علیھ في سیاسة الخصوصیة، بواسطة موظفي روش دیابیتس كیر وأخصائیي الرعایة الصحیة.

التصال بجھة التحكم في البیانات

أ أ



شركة روش دیابیتس كیر جي إم بي إتش ھي الجھة التي تتحكم بالبیانات. راجع المعلومات أدناه، أو تفضل بزیارة الموقع
www.roche.de/service/impressum.htm للحصول على كل معلومات االتصال ذات الصلة.
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الشكاوى

إذا كانت لدیك أسئلة أو كنت غیر راٍض عن الطریقة التي تعالج بھا روش بیاناتك أو تستجیب بھا لطلباتك، یمكنك االتصال بمسؤول حمایة
.global.rdc-dpo@roche.com البیانات في شركة روش دیابیتس كیر جي إم بي إتش على

Baden Wurttemberg لدیك أیًضا الحق في تسجیل شكوى لدى ھیئة حمایة البیانات المختصة لشركة روش، ھیئة حمایة البیانات
https://www.baden-) على موقعھا على الویب LfDI یمكن العثور على تفاصیل االتصال بھیئة .(LfDI) 

wuerttemberg.datenschutz.de). بدالً من ذلك، یمكنك أیًضا االتصال بھیئة حمایة البیانات في بلد إقامتك المعتادة.
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