
Zásady ochrany osobních údajů

1        Rozsah dokumentu

Tento dokument vysvětluje sběr a použití osobních údajů v souvislosti s aplikací pro kontrolu léčby
diabetu Accu-Chek® Connect poskytovanou společností Roche Diabetes Care GmbH.
Společnost Roche může čas od času provádět aktualizaci těchto Zásad ochrany osobních údajů.
Provádějte prosím příležitostně kontrolu aktualizací.

2        Místní úložiště a sdílení dat je pod vaší kontrolou

2.1    Výchozí nastavení

Pokud budete používat výchozí nastavení, budou vaše osobní údaje uloženy místně ve vaší
aplikaci pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect na vašem mobilním zařízení a žádné
osobní údaje nebudou odeslány žádné třetí straně při použití aplikace pro kontrolu léčby diabetu
Accu-Chek Connect za účelem (i) připojení a výměny dat s kompatibilními glukometry, (ii) ručního
zadávání, správy, exportu a ukládání vašich vlastních dat o glykémii a/nebo inzulínu a dalších
zdravotních nebo osobních údajů, které jsou v rozsahu použití aplikace pro kontrolu léčby diabetu
Accu-Chek Connect a (iii) získávání zpracovaných doporučení ohledně inzulínu.

2.2    Volitelné sdílení dat s kvalifikovaným zdravotníkem nebo dalšími příjemci

Aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect vám umožňuje nakonfigurovat sdílení dat
s jakýmkoliv vámi vybraným adresátem, např. s vaším pečovatelem nebo kvalifikovaným
zdravotníkem (dále společně uváděni jako „příjemce”). Toto sdílení dat se aktivuje po zadání
telefonního čísla příjemce do příslušné volby konfigurace aplikace pro kontrolu léčby diabetu
Accu-Chek Connect. Jakékoliv či veškeré sdílení dat můžete kdykoliv upravit nebo zrušit změnou
uvedených voleb konfigurace. Podrobnosti o konfiguraci možností sdílení dat prostřednictvím
aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect naleznete v příslušném návodu.

Pokud je aktivováno sdílení dat, všechny hodnoty glykémie změřené nebo ručně zadané budou
odeslány všem příjemcům, které nastavíte. Volitelně bude zahrnuto vaše jméno a datum
narození, pokud tyto informace uvedete při konfiguraci. Mějte na paměti, že společnost Roche
nemá žádnou možnost kontroly použitých komunikačních cest a vaše sdílená data mohou
případně číst poskytovatelé telekomunikačních služeb a třetí strany, které mají přístup k
přenášeným datům. Používané technologie SMS nepatří k aplikaci pro kontrolu léčby diabetu
Accu-Chek Connect a neumožňují šifrování sdílených dat během tranzitu. Zda jsou data SMS
chráněna telekomunikačním tajemstvím, zjistíte v zákoně své země. Před povolením sdílení dat
také zkontrolujte náklady, které může váš operátor mobilní sítě požadovat za odeslání více SMS
zpráv z vašeho mobilního zařízení.

Chcete-li sdílet data se svým kvalifikovaným zdravotníkem, ale nepřejete si použít funkci sdílení
dat pomocí SMS vysvětlenou v této části, zvažte prosím použití webového účtu Accu-Chek
Connect popsaného v části 3.2 níže, protože webový účet Accu-Chek Connect umožňuje
šifrovaný přenos dat a nespoléhá se na výměnu dat pomocí SMS.

 

3        Sběr a použití osobních údajů společností Roche

Vaše osobní údaje jsou pod vaší kontrolou. Při použití aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-
Chek Connect bude společnost Roche shromažďovat a používat vaše osobní údaje, pouze pokud



aktivujete alespoň jednu z následujících možností.

3.1    Možnost 1: Registrace glukometru

Kdykoliv poprvé připojíte kompatibilní glukometr ke svému mobilnímu zařízení a spustíte aplikaci
pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect, budete na displeji pro registraci výrobku vyzváni,
abyste provedli registraci glukometru u společnosti Roche. Registrace je samozřejmě volitelná, a
pokud si přejete, můžete tento krok úplně nebo částečně přeskočit. Pokud se rozhodnete provést
registraci, budou vaše zadané osobní údaje odeslány společnosti Roche spolu s číslem modelu a
sériovým číslem vašeho registrovaného glukometru. Společnost Roche použijte tyto registrační
informace glukometru, aby vám mohla poskytnout podpůrné služby a v případě potřeby vás mohla
kontaktovat, např. pokud by došlo ke stažení výrobku z trhu.

Jako součást výše uvedené registrace výrobku vás může společnost Roche požádat o svolení k
použití vašich osobních údajů zadaných při registraci ke zlepšení služeb nebo pro marketingové
účely, včetně kontaktování vás prostřednictvím e-mailu – jakékoliv takové použití bude podléhat
vašemu předchozímu souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat dle pokynů uvedených v každém e-
mailu zaslaném společností Roche nebo na webových stránkách uvedených níže v bodu 4.

3.2    Možnost 2: Webový účet Accu-Chek Connect

Jestliže si zaregistrujete webový účet Accu-Chek Connect a poté použijete aplikaci pro kontrolu
léčby diabetu Accu-Chek Connect ke komunikaci s online funkcemi vašeho webového účtu Accu-
Chek Connect, budou vaše osobní údaje odeslány společnosti Roche a tam budou shromážděny
a uloženy – avšak pouze pokud si tuto možnost zvolíte. V takovém případě všechna následná
zpracování a použití vašich odeslaných osobních údajů budou provedena v souladu se zásadami
ochrany osobních údajů webové aplikace Accu-Chek Connect.

3.3    Možnost 3: Nastavení doporučení bolusu v aplikaci Accu-Chek Connect

Pokud nastavíte doporučení bolusu v aplikaci Accu-Chek Connect pomocí kódu, který vám
poskytne váš poskytovatel zdravotní péče, bude vaše IP adresa předána třetí straně za účelem
zjištění země, ve které aplikaci používáte. Tento postup je vyžadován zákonem.

3.4    Možnost 4: Propojení aplikace Accu-Chek Connect s aplikací Apple Health (k dispozici pouze
na zařízeních Apple)

Pokud je aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect instalována na zařízení Apple,
je vybavena rozhraním, které vám umožňuje exportovat data do aplikace Apple Health. Pokud
aktivujete toto propojení s aplikací Apple Health, aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek
Connect exportuje následující data do aplikace Apple Health instalované na vašem mobilním
zařízení:

a.   Vaše hodnoty glykémie s časem a datem spolu s indikátorem ručního zadání / měření
zařízením; a

b.   Vaše hodnoty sacharidů s časem a datem.

Aplikace Apple Health je výrobkem společnosti Apple Inc. Vaše data mohou být případně sdílena
se společností Apple Inc. a třetími stranami, jakmile aktivujete rozhraní. Jakýkoliv takový přenos a
zpracování dat je mimo kontrolu společnosti Roche. Než toto rozhraní povolíte, podívejte se
prosím do návodu aplikace Apple Health a zásad ochrany osobních údajů nebo se poraďte se
společností Apple Inc.

 



Aby nebylo pochyb, pouze místní použití aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect
bez jakýchkoliv možností uvedených v bodech 3.1 až 3.4 výše nebude mít za následek odeslání
vašich osobních údajů společnosti Roche.

Pokud použijete online funkci webového účtu Accu-Chek Connect a aplikaci pro kontrolu léčby
diabetu Accu-Chek Connect, uvidíte osobní údaje, které společnost Roche uložila a příjemce,
kterým společnost Roche přenáší takové údaje, tj. vašim pozvaným poskytovatelům péče. Není-li
jinak dohodnuto se společností Roche, je účel uchování a zpracování osobních údajů společností
Roche omezen na poskytování online funkce v souladu s podmínkami používání webového účtu
Accu-Chek Connect a licence pro PC Software. Po přihlášení můžete také vymazat vaše osobní
údaje nebo zabránit přístupu pozvaných poskytovatelů péče k vašim osobním údajům.

4        Informace, opravy, vymazání a zablokování

Po dokončení registrace vašeho glukometru budou společnosti Roche odeslány pouze údaje,
které poskytnete, a sériové číslo registrovaného glukometru. Souhlas udělený při první registraci
glukometru můžete kdykoli odvolat tak, že se vrátíte do funkce registrace glukometru, zrušíte
možnost přijímat informace o nových výrobcích Accu-Chek a znovu zašlete registraci glukometru.

Pokud máte potíže s posouzením zpracování vašich osobních údajů společností Roche, včetně
účelů takového zpracování, přístupu třetí strany nebo vymazání, můžete si také vyžádat příslušné
informace od společnosti Roche. Chcete-li tak učinit, obraťte se prosím na společnost Roche
postupem uvedeným níže.

Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné a nemůžete je sami opravit ani po přihlášení,
společnost Roche je na vaši žádost opraví. Chcete-li tak učinit, obraťte se prosím na společnost
Roche postupem uvedeným níže.

Společnost Roche vymaže vaše osobní údaje, pokud jejich uložení již není pro výše uvedené
účely zapotřebí. Vaše osobní údaje musí být uloženy ze zákona, avšak budou blokovány, tudíž
nebudou k dispozici pro další produktivní použití.

5        Přenositelnost dat

Vaše data jsou uložena na vašem zařízení. Pokud jste data sdíleli s aplikací Apple Health, můžete
je také přenést pomocí této aplikace. Data můžete také přenést sdílením pomocí jiného účtu,
který máte. Pokud máte potíže, kontaktujte společnost Roche, jak je popsáno níže.

6        Informace o mobilním zařízení

Když používáte aplikaci pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect, společnost Roche
shromažďuje informace odesílané z vašeho chytrého telefonu, které nás informují, jak používáte
aplikaci pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect („informace o používání”). Informace o
používání nejsou přiřazeny přímo k vám osobně.

Společnost Roche využívá souhrnné informace o uživatelích svých výrobků a informace jiného
než osobního charakteru k analýze aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect a
chování uživatelů a vyhotovuje souhrnné zprávy pomocí služby Google Analytics poskytované
společností Google, Inc. („Google“), které nám pomáhají identifikovat funkce, o něž mají uživatelé
největší zájem. Společnost Google je certifikována podle štítu EU-USA a CH-USA na ochranu
soukromí. My jsme se společností Google sjednali dohodu o zpracování dat, abychom zajistili, že
bude službu Google Analytics provozovat naším jménem. Anonymizace IP adresy je aktivní.
Pokud používáte aplikaci pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect ze států, které jsou
součástí Evropského hospodářského prostoru, bude vaše IP adresa v oblasti členských států



Evropské unie nebo jiných stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem na
server Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve
převedena na server Google v USA a teprve tam zkrácena.

Společnost Google naším jménem zpracovává informace o používání za účelem vyhodnocení
vašeho používání aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect. Za tímto účelem
shromažďujeme informace o vašich interakcích s aplikací pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek
Connect, jako je například aktivace tlačítek nebo funkcí, a pravidelně je odesíláme společnosti
Google. Neprovádíme analýzu žádných vámi zadaných dat, jako jsou například měření.
Společnost Google pro nás sestavuje přehledy o aktivitě využívání aplikace. Údaje analyzované v
Google Analytics nebudou spojeny s žádnými dalšími údaji, které společnost Google uchovává.

Toto používání údajů můžete zakázat v nastavení aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek
Connect.

7        Ochrana osobních údajů dětí

Aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect je určena pouze pro osoby splňující
minimální věkovou hranici dle platných právních předpisů jednotlivých zemí. Společnost Roche
vědomě neshromažďuje od dětí osobní údaje prostřednictvím svých webových stránek, aplikací,
služeb ani nástrojů. Jako rodiče nebo zákonní zástupci prosím neumožněte svým dětem odesílat
osobní údaje bez vašeho svolení.

8        Bezpečnost

Aplikace pro kontrolu léčby diabetu Accu-Chek Connect uchovává data v zařízení v šifrované
podobě. Je vaší povinností zajistit, aby byly vaše osobní údaje přesné a vaše heslo bylo
uchováváno v soukromí a bezpečným způsobem a nesdíleno s ostatními.

V případě zpracování dat na dálku společnost Roche zpracovává vaše osobní údaje v datových
centrech v Německu certifikovaných podle normy ISO27001 a pro ukládání dat používá
certifikované šifrované mechanismy, které oddělují vaše osobní údaje od ostatních uživatelů a
chrání je před neoprávněným přístupem. Vaše údaje mohou být s vaším souhlasem přístupné, jak
je stanoveno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, zaměstnancům společnosti Roche
Diabetes Care a poskytovatelům zdravotní péče.

9        Kontaktní údaje správce dat

Správcem dat je společnost Roche Diabetes Care GmbH. Veškeré příslušné kontaktní údaje
naleznete níže nebo na webových stránkách www.roche.de/service/impressum.htm.

Roche Diabetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116

 68305 Mannheim, Německo
 Tel: +49 (0) 621 / 759- 0

 www.accu-chek.com

e-mail: mannheim.allgemein@roche.com
 Sídlo: Mannheim

 Registrační soud: AG Mannheim HRB 720251
 Generální ředitel: Michael Wöhler

 Předseda představenstva: Dr. Severin Schwan
 Regulační orgán: Vládní prezidium Karlsruhe

 DIČ (ID): DE 297138554



10        Dotazy a stížnosti

Máte-li dotazy nebo nejste-li spokojeni se způsobem, jakým společnost Roche zpracovává vaše
údaje či reaguje na vaše požadavky, můžete kontaktovat úředníka pro ochranu údajů společnosti
Roche Diabetes Care GmbH na adrese global.rdc-dpo@roche.com

Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů, pod který společnost
Roche patří, úřadu pro ochranu údajů Bádensko-Württembersko (LfDI). Kontaktní údaje úřadu
LfDI naleznete na jejich internetových stránkách (https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de). Případně se také můžete obrátit na orgán pro ochranu údajů v
zemi vašeho obvyklého pobytu.
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