
Tietosuojaseloste

1        Tämän asiakirjan kattavuus

Tämä asiakirja selittää, miten Roche Diabetes Care GmbH:n tarjoama Accu-Chek® Connect -
diabeteksenhallintasovellus kerää ja käyttää henkilötietoja. Roche voi päivittää tätä
tietosuojaselostetta aika ajoin. Tarkista mahdolliset päivitykset silloin tällöin.

2        Tietojen paikallinen tallennus ja tietojen jakaminen ovat sinun hallinnassasi

2.1    Oletusasetus

Niin kauan kuin käytät oletusasetuksia, henkilökohtaiset tietosi tallentuvat Accu-Chek Connect -
diabeteksenhallintasovellukseen mobiililaitteessasi, eikä tällaisia henkilökohtaisia tietoja siirretä
millekään kolmannelle osapuolelle käyttäessäsi Accu-Chek Connect -
diabeteksenhallintasovellusta (i) muodostamaan yhteyden ja vaihtamaan tietoja yhteensopivien
verensokerimittareiden kanssa, (ii) omien verensokeritietojesi ja/tai insuliinitietojesi sekä Accu-
Chek Connect -diabeteksenhallintasovellukseen kuuluvien muiden terveystietojen ja
henkilökohtaisten tietojen manuaalisen syöttämiseen, hallintaan, vientiin ja tallentamiseen, ja (iii)
laskettujen insuliiniehdotusten vastaanottamiseen.

2.2    Valinnainen tietojen jakaminen terveydenhuollon ammattilaisen tai muiden vastaanottajien
kanssa

Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovelluksessa voit määrittää, että tietoja jaetaan kenelle
tahansa valitsemallesi henkilölle, esimerkiksi hoitajallesi tai sinua hoitavalle terveydenhuollon
ammattilaiselle (joista käytetään jäljempänä yhteisnimitystä ”vastaanottaja”). Tällainen tietojen
jakaminen käynnistyy, kun syötät Vastaanottajan puhelinnumeron Accu-Chek Connect -
diabeteksenhallintasovelluksen määrityksiin. Voit muokata mitä tahansa tai kaikkia tietojen
jakamisia tai poistaa ne käytöstä koska tahansa määrittämällä nämä vaihtoehdot uudestaan.
Katso käyttöoppaasta lisätietoja Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovelluksen
jakamisasetusten määrittämisestä.

Jos tietojen jakaminen on otettu käyttöön, jokainen mittaamasi tai käsin syöttämäsi
verensokeriarvo siirretään jokaiselle määrittämällesi Vastaanottajalle. Tietojen mukana siirretään
myös nimesi ja syntymäaikasi, jos olet määrittänyt niin. Huomaa, että Roche ei valvo eikä hallitse
tietojen siirtoon käytettävää tietoliikenneyhteyttä, joten tietoliikennepalveluiden tarjoajasi tai muut
kolmannet osapuolet, jotka pääsevät käsiksi tietoihin niiden siirtotiellä, saattavat lukea näitä
tietoja. Käytetty tekstiviestitekniikka ei ole osa Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovellusta,
eikä se mahdollista jakamiesi tietojen salausta niiden siirron aikana. Tarkista maassasi voimassa
olevista lakisääteisistä määräyksistä, kuuluvatko tekstiviestitiedot tietoliikennesalaisuuden piiriin.
Ennen kuin otat tietojen jakamisen käyttöön, tarkista myös, mitä mobiilioperaattorisi veloittaa
useista mobiililaitteen lähettämistä tekstiviesteistä.

Jos haluat jakaa tietoja sinua hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, mutta et halua
käyttää tässä osiossa kerrottuja tekstiviestipohjaisia tiedonsiirto-ominaisuuksia, harkitse, haluatko
ottaa käyttöön Accu-Chek Connect -verkkotilin toiminnot (katso kohta 3.2), sillä Accu-Chek
Connect -verkkotili mahdollistaa päästä päähän salatun tiedonsiirron eikä siirrä tietoja
tekstiviestitse.

 

3        Rochen tekemä henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen



Henkilötietosi ovat omassa hallinnassasi. Kun käytät Accu-Chek Connect -
diabeteksenhallintasovellusta, Roche kerää ja käyttää henkilötietojasi vain siinä laajuudessa,
jonka otat käyttöön jollakin seuraavista vaihtoehdoista:

3.1    Vaihtoehto 1: Mittarin rekisteröinti

Kun kytket mobiililaitteeseesi yhteensopivan verensokerimittarin ensimmäistä kertaa ja käynnistät
Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovelluksen, näkyviin tulee tuotteen rekisteröintinäyttö,
joka pyytää sinua rekisteröimään verensokerimittarin Rochen järjestelmään. Rekisteröinti on
tietenkin valinnainen, ja voit halutessasi ohittaa sen kokonaan tai osittain. Jos rekisteröit mittarin,
antamasi henkilötiedot lähetetään Rochelle rekisteröimäsi mittarin mallinumeron ja sarjanumeron
kanssa. Roche käyttää tämän mittarin rekisteröintitietoja tuottaakseen sinulle tukipalveluita ja
mikäli tarpeen ottaakseen sinuun yhteyttä esimerkiksi tuotteiden takaisinvetotapauksissa.

Osana edellä mainittua tuoterekisteröintiä Roche voi pyytää sinulta lupaa käyttää
rekisteröintinäytössä antamiasi henkilökohtaisia tietoja palvelun parantamistarkoituksiin tai
markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien yhteydenotto sähköpostitse – tällainen käyttö tapahtuu
sinun ennakkosuostumuksellasi, jonka voit peruuttaa koska tahansa noudattamalla ohjeita, jotka
ovat jokaisessa Rochen sinulle lähettämässä sähköpostissa, tai vierailemalla lausekkeessa 4
mainitussa sivustossa.

3.2    Vaihtoehto 2: Accu-Chek Connect -verkkotili

Jos rekisteröidyt Accu-Chek Connect -verkkotilin käyttäjäksi ja käytät sen jälkeen Accu-Chek
Connect -diabeteksenhallintasovellusta viestintään Accu-Chek Connect -verkkotilin
verkkotoimintojen kanssa, henkilökohtaiset tietosi siirretään Rochelle, joka kerää ja tallentaa ne –
mutta vain, jos itse aloitat tämän menettelyn. Tässä tapauksessa kaikki siirrettyjen henkilötietojesi
käsittely ja käyttö tapahtuu jatkossa Accu-Chek Connect -verkkotilin tietosuojaselosteen
mukaisesti.

3.3    Vaihtoehto 3: Accu-Chek Connect -bolusehdotuksen asetukset

Kun määrität Accu-Chek Connect -bolusehdotustoiminnon käyttämällä sinua hoitavan
terveydenhuollon ammattilaisen antamaa koodia, IP-osoitteesi välitetään kolmannelle osapuolelle
käyttömaan päättelemiseksi. Tämä vaaditaan viranomaissääntelytarkoitusten vuoksi.

3.4    Vaihtoehto 4: Accu-Chek Connect -linkki Applen Terveys-sovellukseen (saatavana vain
Apple-laitteisiin)

Kun Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovellus on asennettu Apple-laitteeseen,
sovelluksessa on liittymä, jonka avulla voit viedä tietoja Applen Terveys-sovellukseen. Kun otat
käyttöön tämän Applen Terveys-sovelluslinkin, Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovellus
vie seuraavat tiedot mobiililaitteeseesi asennettuun Applen Terveys-sovellukseen:

a.   Verensokeriarvosi, niiden kellonaika ja päivämäärä sekä manuaalisen syötön / laitteen
mittausilmaisin; ja

b.   Hiilihydraattiarvosi ja niiden kellonaika ja päivämäärä.

Applen Terveys-sovellus on Apple Inc. -yhtiön tuote. Tietosi saatetaan mahdollisesti jakaa Apple
Inc. -yhtiön ja kolmansien osapuolten kanssa, jos otat liittymän käyttöön. Tällaiset tiedonsiirrot ja -
käsittelyt eivät ole Rochen hallinnassa. Tutustu Apple Terveys-sovelluksen käyttöoppaaseen ja
tietosuojakäytäntöön tai kysy lisätietoja Apple Inc. -yhtiöstä ennen kuin otat liittymän käyttöön.

 



Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovelluksen
käyttö ainoastaan paikallisesti valitsematta mitään kohdissa 3.1–3.4 mainittuja vaihtoehtoja ei
siirrä mitään henkilökohtaisia tietojasi Rochelle.

Kun käytät Accu-Chek Connect -verkkotilin ja Accu-Chek Connect -
diabeteksenhallintasovelluksen verkkotoimintoja, näet Rochen tallentamat henkilökohtaiset tietosi
sekä vastaanottajat, joille Roche lähettää tällaiset tiedot, eli kutsumasi hoitajat. Ellei toisin ole
Rochen kanssa sovittu, Rochen tekemän henkilökohtaisten tietojen tallennuksen ja käsittelyn
tarkoitus rajoittuu verkkotoiminnallisuuksien tarjoamiseen Accu-Chek Connect -verkkotilin
käyttöehtojen ja tietokoneohjelman lisenssin mukaisesti. Kun olet kirjautunut sisään, voit myös
poistaa henkilökohtaiset tietosi tai estää kutsuttuja hoitajia pääsemästä käsiksi henkilökohtaisiin
tietoihisi.

4        Tiedot, korjaukset, poisto ja esto

Kun olet rekisteröinyt verensokerimittarin, Rochelle lähetetään vain antamasi tiedot ja
rekisteröimäsi verensokerimittarin sarjanumero. Voit koska tahansa peruuttaa suostumuksesi,
jonka annoit rekisteröidessäsi verensokerimittaria ensimmäistä kertaa. Voit tehdä tämän
palaamalla mittarin rekisteröintitoimintoon ja poistamalla valinnan vaihtoehdosta, jolla suostut
vastaanottamaan tietoja uusista Accu-Chek-tuotteista, ja lähettämällä tämän jälkeen mittarin
rekisteröinnin uudelleen.

Jos sinulla on vaikeuksia arvioida Rochen tekemää henkilötietojesi käsittelyä, mukaan lukien
tällaisen käsittelyn tarkoitus, kolmansien osapuolten pääsy tietoihin tai tietojen poisto, voit myös
pyytää vastaavia tietoja Rochelta. Jos haluat tehdä niin, ota yhteys Rocheen jäljempänä kuvatulla
tavalla.

Jos henkilökohtaiset tietosi ovat virheellisiä, etkä voi itse korjata niitä ollessasi kirjautuneena,
Roche korjaa tiedot pyynnöstäsi. Jos haluat tehdä niin, ota yhteys Rocheen jäljempänä kuvatulla
tavalla.

Roche poistaa henkilökohtaiset tietosi, jos niiden säilytys ei ole enää tarpeen edellä mainittuja
tarkoituksia varten. Henkilötietosi on tallennettava viranomaissääntelyn vuoksi, mutta tietojen
käyttö estetään, jolloin niitä ei voida enää jatkossa käyttää tuotantokäyttöön.

5        Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen

Tietosi tallennetaan laitteeseesi. Jos käytät tietojasi Applen Terveys-sovelluksessa, voit siirtää ne
myös Applen Terveys-sovelluksen kautta. Voit siirtää tietosi myös jakamalle ne toiselle käytössäsi
olevalle tilillesi. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys Rocheen jäljempänä kuvatulla tavalla.

6        Mobiililaitteen tiedot

Kun käytät Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovellusta, Roche kerää älypuhelimesi
Rochelle lähettämiä tietoja, jotka kertovat, miten käytät Accu-Chek Connect -
diabeteksenhallintasovellusta (”käyttötiedot”). Käyttötietojen avulla ei ole mahdollista päätellä
henkilöllisyyttäsi.

Roche käyttää käyttäjistä koostettuja tietoja ja ei-henkilökohtaisia tietoja analysoidakseen Accu-
Chek Connect -diabeteksenhallintasovelluksen ja käyttäjien toimintatapoja sekä luo Google Inc.:in
(”Google”) tarjoaman Google Analytics -palvelun avulla koontiraportteja kyetäkseen tunnistamaan
toiminnot, jotka kiinnostavat käyttäjiä eniten. Google on sertifioitu Yhdysvaltojen ja EU:n sekä
Yhdysvaltojen ja Sveitsin välisen Privacy Shield -tietosuojasopimuksen mukaisesti ja me olemme
solmineet Googlen kanssa tietojen käsittelyä koskevan sopimuksen varmistaaksemme, että se



tuottaa meille Google Analytics- palveluja. IP-osoitteen anonymisointi on käytössä. Jos käytät
Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovellusta Euroopan talousalueeseen kuuluvissa maissa,
IP-osoitteesi lyhennetään Euroopan unionin jäsenmaissa tai muissa Euroopan talousalueeseen
kuuluvissa sopimusmaissa ennen kuin se siirretään Googlen palvelimelle. Täydellinen IP-osoite
siirretään Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin vain poikkeustapauksissa ja lyhennetään siellä.

Google käsittelee näitä käyttötietoja toimeksiannostamme arvioidakseen, miten käytät Accu-Chek
Connect -diabeteksenhallintasovellusta. Tätä varten keräämme tietoja Accu-Chek Connect -
diabeteksenhallintasovelluksessa tekemistäsi toimista, kuten näppäinten painamisesta tai
toimintojen käynnistämisestä, ja lähetämme ne Googlelle säännöllisin väliajoin. Emme analysoi
mitään syöttämiäsi tietoja, kuten mittaustuloksia. Google laatii meille raportteja sovelluksen
käytöstä. Google Analyticsin analysoimia tietoja ei yhdistetä mihinkään muihin Googlen
tallentamiin tietoihin.

Voit halutessasi lopettaa tämän tietojen keruun Accu-Chek Connect -
diabeteksenhallintasovelluksen asetuksista.

7        Lasten yksityisyys

Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovellus on tarkoitettu vain niiden henkilöiden käyttöön,
jotka täyttävät maan lainsäädännössä ja asetuksissa määritetyn vähimmäisikärajan. Roche ei
tietoisesti kerää lasten henkilökohtaisia tietoja verkkosivustoissaan, sovelluksissaan,
palveluissaan tai työkaluissaan. Jos olet lapsen vanhempi tai laillinen holhooja, älä anna lapsen
lähettää henkilökohtaisia tietoja ilman lupaasi.

8        Turvatoimet

Accu-Chek Connect -diabeteksenhallintasovellus tallentaa tiedot laitteeseesi salatussa muodossa.
Sinun vastuullasi on, että henkilötietosi ovat oikein, ja että pidät salasanasi salassa ja se on
turvallinen, eikä sitä luovuteta muille henkilöille.

Siinä laajuudessa, jossa Roche käsittelee tietojasi etänä, Roche käsittelee henkilötietojasi
Saksassa sijaitsevissa, ISO 27001 -standardin mukaisesti sertifioiduissa datakeskuksissa ja
käyttää sertifioituja salattuja tallennusmenetelmiä erottaakseen henkilötietosi muiden käyttäjien
tiedoista sekä estääkseen asiattomien pääsyn henkilötietoihisi. Kuten tässä tietosuojaselosteessa
edellä mainittiin, Roche Diabetes Caren työntekijöillä ja terveydenhuollon ammattilaisilla voi
suostumuksestasi olla pääsy tietoihisi.

9        Rekisterinpitäjä, yhteystiedot

Rekisterinpitäjä on Roche Diabetes Care GmbH. Katso kaikki asiaan liittyvät yhteystiedot
jäljempää tai osoitteesta www.roche.de/service/impressum.htm.

Roche Diabetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116

 68305 Mannheim, Saksa
 Puh.: +49 (0) 621 / 7590
 www.accu-chek.com

Sähköposti: mannheim.allgemein@roche.com
 Kotipaikka: Mannheim

 Rekisterin oikeusistuin: AG Mannheim HRB 720251
 Toimitusjohtaja: Michael Wöhler

 Hallituksen puheenjohtaja: Dr. Severin Schwan



Sääntelyviranomainen: Karlsruhen alueneuvosto
 ALV-numero (ID): DE 297138554

 
10        Kyselyt ja valitukset

Jos sinulla on kysyttävää tai et ole tyytyväinen siihen, miten Roche käsittelee tietojasi tai vastaa
kyselyihisi, ota yhteyttä Roche Diabetes Care GmbH:n tietosuojavaltuutettuun lähettämällä viesti
osoitteeseen global.rdc-dpo@roche.com.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Rochesta vastaavalle valvontaviranomaiselle, joka on
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg (LfDI). LfDI:n
yhteystiedot löytyvät heidän verkkosivuiltaan (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).
Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen siinä maassa, jossa sinulla on
vakinainen asuinpaikka.
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