
מדיניות פרטיות

מסמך זה

Accu-Chek® מסמך זה מסביר את אופן האיסוף והשימוש בנתונים אישיים בהקשר של אפליקציית ניהול הסוכרת
Connect המוצעת על ידי Roche Diabetes Care GmbH. Roche רשאית לעדכן את מדיניות הפרטיות הזו מעת

לעת. אנא בדקו מדי פעם אם קיימים עדכונים כלשהם.

קומי ושיתוף מידע נמצאים בשליטתך

גדרות ברירת מחדל

כל עוד אתה משתמש בהגדרות ברירת המחדל, ההנתונים האישיים שלך מאוחסנים מקומית בתוך אפליקציית ניהול
הסוכרת Accu-Chek Connect בהתקן הנייד שלך ונתונים אישיים אלו לא מועברים לשום צד שלישי בזמן השימוש
(ii) ,להתחבר ולהחליףנתונים עם גלוקומטרים תואמים (i) כדי Accu-Chek Connect באפליקציית ניהול הסוכרת
להזין, לנהל, לייצא ולאחסן באופן ידני את נתוני רמות הגלוקוז ו/או האינסולין שלך בדם, ומידע רפואי ואישי נוסף
הנמצא בטווח השימוש של אפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect,  (iii) ולקבל יעוץ מחושב בנוגע

לאינסולין.

יתוף נתונים אופציונאלי עם איש מקצוע בתחום הבריאות או נמענים אחרים

אפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect מאפשרת לך להגדיר שיתוף נתונים עם כל נמען שתבחר, למשל,
המטפל שלך או הרופא שלך (להלן, במשותף, "הנמען"). שיתוף נתונים כנ"ל מופעל ברגע שאתה מזין את מספר
.Accu-Chek Connect הטלפון של הנמען שלך לתוך אפשרויות התצורה המתאימות של אפליקציית ניהול הסוכרת
אתה רשאי לשנות או לכבות כל שיתופי נתונים ואת כל שיתופי הנתונים בכל עת שינוי הגדרותיהן של האפשרויות
Chek הנ"ל. עיין במדריך לפרטים על אופן הגדרת התצורה של אפשרויות השיתוף של אפליקציית ניהול הסוכרת

.Connect-Accu

אם שיתוף הנתונים מופעל, כל אחד מערכי הגלוקוז שלך בדם שנמדדו או הוזנו ידנית, יועבר לכל נמען שהגדרת.
תוכל להגדיר ששמך ותאריך הלידה שלך ייכללו אף הם. שים לב של-Roche אין כל דרך לשלוט בנתיב התקשורת
בו נעשה שימוש והנתונים ששיתפת עלולים פוטנציאלית להיקרא על ידי ספקי שירותי תקשורת וגורמי צד שלישי
Accu- שבשימוש נמצאות מחוץ לאפליקציית ניהול הסוכרת SMS בעלי גישה לנתונים במהלך העברתם. טכנולוגיות
Chek Connect, ואינן מאפשרות הצפנה של הנתונים המשותפים שלך במהלך העברתם. עיין בחוק המקומי כדי
לראות אם נתוני SMS מוגנים על-ידי סודיות בטלקומוניקציה. בנוסף, לפני שאתה מאפשר שיתוף נתונים, בדוק את

העלויות שספק הרשת הסלולרית שלך עלול לגבות עבור שליחת הודעות SMS מרובות מההתקן הנייד שלך.

SMS אם ברצונך לשתף מידע עם הרופא שלך אבל אינך מעוניין להשתמש בתכונות השיתוף מבוססות טכנולוגיית
שהוסברו בסעיף זה, שקול להשתמש בפונקציונליות החשבון המקוון של Accu-Chek Connect המתוארת בסעיף
3.2 להלן, מאחר והחשבון המקוון של Accu-Chek Connect מספק העברת נתונים מוצפנת מקצה לקצה ואינה

.SMS מסתמכת על החלפת נתונים דרך הודעות

 

Roche ימוש בנתונים אישיים מצד

Accu-Chek הנתונים האישיים שלך נמצאים בשליטתך. כאשר אתה משתמש באפליקציית ניהול הסוכרת
Connect, Roche תאסוף את הנתונים האישיים שלך ייאספ ותשתמש בהם, רק כאשר תאפשר לפחות אחת

מהאפשרויות הבאות.

פשרות 1: רישום גלוקומטר

כל פעם שאתה מחבר גלוקומטר תואם למכשיר הנייד שלך בפעם הראשונה ומפעיל את אפליקציית ניהול הסוכרת
Accu-Chek Connect, יופיע מסך רישום מוצר אשר יבקש ממך לרשום את הגלוקומטר שלך ב-Roche. הרישום



הנו כמובן אופציונלי ואתה יכול לדלג עליו לחלוטין או חלקית, כרצונך. אם תבחר להשלים את הרישום, הנתונים
Roche .יחד עם מספר הדגם והמספר הסידורי של הגלוקומטר הרשום שלך Roche-האישיים שמילאת יועברו ל
תשתמש במידע רישום הגלוקומטר שלך במטרה לספק לך שירותי תמיכה וליצור איתך קשר במידת הצורך, למשל,

במקרה של החזרות מוצר.

כחלק מרישום המוצר כנזכר לעיל, Roche עשויה לבקש ממך אישור להשתמש גם בנתוניך האישיים כפי שהם
מופיעים במסך הרישום על מנת לשפר את השירות או למטרות שיווקיות, כולל כדי ליצור אתך קשר באמצעות
הדוא"ל - כל שימוש שכזה יהיה נתון להסכמתך מראש, ותוכל לבטלה בכל עת כפי שמוסבר בכל הודעת דוא"ל

שתשלח אליך על ידי Roche או באתר המופיע להלן בסעיף 4.

Accu-Chek Connect פשרות 2: חשבון מקוון

Accu-Chek Connect ואז תשתמש באפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect אם תירשם לחשבון מקוון
כדי ליצור קשר עם הפונקציונליות המקוונת של חשבון Accu-Chek Connect המקוון שלך, המידע האישי שלך
יועבר אל Roche, ייאסף ויאוחסן על ידה - אבל אך ורק ביוזמתך. במקרה כזה, כל עיבוד מאוחר יותר ושימוש

.Accu-Chek Connect בנתונים האישיים שהעברת יתבצע כפי שמצוין במדיניות הפרטיות המקוונת של

Accu-Chek Connect פשרות 3: הגדרת בולוס מומלץ של

כאשר אתה בא להגדיר בולוס מומלץ של Accu-Chek Connect בעזרת הקוד שניתן לך על ידי הרופא, כתובת ה-
IP שלך תועבר לגורם צד שלישי על מנת לקבוע את המדינה שבה אתה מבצע את השימוש. פעולה זו דרושה

למטרות רגולציה.

Apple הזמינה בהתקני) Apple Health לאפליקציית Accu-Chek Connect פשרות 4: ניתן לקשר את
בלבד)

כאשר היא מותקנת בהתקן של Apple, אפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect מציגה ממשק המאפשר
לך לייצא נתונים לאפליקציית Apple Health. כאשר תאפשר קישור זה לאפליקציית Apple Health, אפליקציית
ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect תייצא את הנתונים הבאים לאפליקציית Apple Health המותקנת בהתקן

הנייד שלך:

   רמות הגלוקוז שלך בדם עם תאריך ושעה, יחד עם רשומה ידנית / חיווי מדידת התקן, וגם

  ערכי הפחמימות שלךעם תאריך ושעה.

אפליקציית Apple Health היא מוצר של Apple Inc. אפשר שהמידע שלך ישותף עם  .Apple Inc וגורמי צד שלישי
ברגע שתאפשר את הממשק. כל העברה ועיבוד כאלה הם מעבר לשליטתה של Roche. יש לעיין בהוראות השימוש

ומדיניות הפרטיות של אפליקציית Apple Health או להתייעץ עם  .Apple Inc לפני שמאפשרים את הממשק.

 

למען הסר ספק, שימוש מקומי בלבד באפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect ללא כל האפשרויות
.Roche המוזכרות תחת סעיפים 3.1 עד 3.4 לעיל לא יעביר את הנתונים האישיים שלך אל

כאשר אתה משתמש בפונקציונליות המקוונת של חשבון Accu-Chek Connect מקוון ובאפליקציית ניהול הסוכרת
Accu-Chek Connect, תראה את נתוניך האישיים ש-Roche איחסנה ואת הנמענים שאליהם Roche מעבירה
נתונים אלה, כלומר, המטפלים שהזמנת. אם לא סוכם אחרת עם Roche, המטרה של האחסון והעיבוד של נתונים
Accu-Chek אישיים מוגבלת לאספקת הפונקציונליות המקוונת בכפוף לתנאי השימוש של החשבון המקוון של
Connect והרישיון לתוכנת המחשב האישי. כאשר אתה מחובר, אתה גם יכול למחוק את נתוניך האישיים או למנוע

ממטפלים שהוזמנו גישה לנתוניך האישיים.

קון, מחיקה וחסימה

כאשר אתה משלים את הרישום של הגלוקומטר, רק הנתונים שסיפקת והמספר הסידורי של הגלוקומטר הרשום
יועברו ל-Roche. אתה רשאי בכל עת לבטל הסכמות שניתנו בעת רישום הגלוקומטר הראשוני, על ידי חזרה



לתכונת רישום הגלוקומטר, ביטול הבחירה של האפשרות לקבל מידע על מוצרי Accu-Chek חדשים, ושליחה
מחדש של רישום הגלוקומטר.

אם קשה לך להעריך את עיבוד הנתונים האישיים שלך בידי Roche, כולל מטרות עיבוד שכזה, גישה של צד שלישי
Roche על מנת לעשות זאת, צור קשר עם .Roche-או מחיקה, אתה רשאי גם לבקש את המידע הרלוונטי מ

כמתואר להלן.

במידה ונתוניך האישיים שגויים ואין ביכולתך לתקנם בעצמך כאשר אתה מחובר, Roche תתקן אותם לבקשתך. על
מנת לעשות זאת, צור קשר עם Roche כמתואר להלן.

Roche תמחק את המידע האישי שלך במקרה ואחסונו לא יהיה הכרחי עוד עבור המטרות שהוזכרו לעיל. יהיה צורך
לאחסן את נתוניך האישיים למטרות רגולציה, אבל הם יחסמו ולכן לא יהיו זמינים לשימוש פרודוקטיבי נוסף.

תונים

הנתונים שלך מאוחסנים בהתקן שלך. אם שיתפת את הנתונים עם האפליקציה Apple Health, תוכל גם לנייד
אותם גם דרך האפליקציה Apple Health. ניתן גם לנייד את הנתונים על-ידי שיתוף שלהם עם חשבון אחר שיש לך.

אם אתה נתקל בקשיים, פנה אל Roche כמתואר להלן.

תקנים ניידים

Roche-אוספת מידע הנשלח ל Roche  ,Accu-Chek Connect כאשר אתה משתמש באפליקציית ניהול הסוכרת
מהטלפון החכם שלך ומראה לנו כיצד אתה משתמש באפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect (להלן,

"מידע על שימוש"). מידע על שימוש אינו משויך לך באופן אישי.

Roche משתמשת במידע מצטבר על משתמשים ומידע לא אישי על מנת לנתח את אפליקציית ניהול הסוכרת
Google, של Google Analytics והתנהגות משתמשים ומכינה דוחות מצטברים באמצעות Accu-Chek Connect
 .Inc (להלן, "Google"), כדי לעזור לנו לזהות את התכונות בעלות העניין הרב ביותר מבחינת המשתמשים.
Google מוסמכת לפי Privacy Shield בין ארה"ב לאיחוד האירופי ובין ארה"ב לשווייץ, והגענו עם Google להסכם
עיבוד נתונים כדי להבטיח שהיא תפעיל את Google Analytics בזמנו. אנונימיזציה של כתובות IP פעילה. אם אתה
משתמש באפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect מתוך מדינות המהוות חלק מהאזור הכלכלי האירופי,
כתובת ה-IP שלך תקוצר באזור המדינות החברות באיחוד האירופי או צדדים אחרים להסכם באזור הכלכלי האירופי
לפני ההעברה לשרת Google. רק במקרים יוצאי דופן כתובת ה-IP המלאה תועבר תחילה לשרת Google בארה"ב

ותקוצר שם.

Accu-Chek תעבד מידע זה על שימוש בשמנו כדי להעריך את השימוש שלך באפליקציית ניהול הסוכרת Google
Accu-Chek לשם כך, אנחנו אוספים מידע על האינטראקציה שלך עם אפליקציית ניהול הסוכרת .Connect
Connect, כגון הפעלת לחצנים או תכונות, ושולחים אותו ל-Google מדי פעם. איננו מנתחים את הנתונים שאתה
מזין כמו מדידות. Google מייצרת עבורנו דוחות לגבי פעילויות השימוש באפליקציה. הנתונים המנותחים ב-

.Google לא משויכים לשום נתונים אחרים הנמצאים בידי Google Analytics

.Accu-Chek Connect אתה יכול לבחור לבטל את השימוש הזה בנתונים בהגדרות של אפליקציית ניהול הסוכרת

לדים

אפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect מיועדת אך ורק ליחידים העומדים, באופן מזערי, במגבלות הגיל,
על פי החוקים והתקנות במדינתם. Roche לא אוספת ביודעין מידע אישי מילדים דרך אתרי האינטרנט,
האפליקציות, השירותים או הכלים שלנו. בתור הורה או אפוטרופוס חוקי, אל תרשה לילדיך להגיש מידע אישי ללא

אישורך.

אפליקציית ניהול הסוכרת Accu-Chek Connect מאחסנת את הנתונים שלה בהתקן שלך, ובצורה מוצפנת. אתה
אחראי לוודא שהמידע האישי שלך מדויק ושהסיסמה שלך נשמרת בסוד ובצורה מאובטחת, ואינה משותפת עם



אנשים אחרים.

אם הנתונים שלך מעובדים על-ידי Roche מרחוק, Roche מעבדת את המידע האישי שלך במרכזי נתונים
המאושרים לפי ISO27001, ומשתמשת במנגנוני אחסון מוצפנים מאושרים כדי להפריד בין המידע האישי שלך לבין
Roche זה של משתמשים אחרים, וכן כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה בלתי מורשית. העובדים של
Diabetes Care וספקי שירותי בריאות עשויים לגשת לנתונים שלך, בכפוף לרשות ממך כמוגדר בהודעת פרטיות

זו.

הנתונים, יצירת קשר

Roche Diabetes Care GmbH היא מפקחת הנתונים. לכל פרטי ההתקשרות הרלוונטיים, ראה להלן או בקר
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