
Privatumo politika

1        Šio dokumento apimtis

Šiame dokumente pateikta informacija apie asmens duomenų rinkimą ir naudojimą, kai tai yra
susiję su Accu-Chek® Connect diabeto valdymo programėlė, kurią siūlo Roche Diabetes Care
GmbH. Kartais Roche gali atnaujinti šią privatumo politiką. Retkarčiais pasitikrinkite, ar ji nėra
atnaujinta.

2        Vietinės saugyklos ir duomenų bendrinimo kontrolė

2.1    Numatytosios nuostatos

Parinkus numatytąsias nuostatas, jūsų asmens duomenys bus saugomi jūsų mobiliajame
įrenginyje įdiegtoje Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlėje ir šie asmens duomenys
nebus perduodami trečiosioms šalims, kai Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlė yra
naudojama (i) prijungti ir keistis duomenimis su suderinamais gliukozės kiekio kraujyje
matuokliais; (ii) rankiniu būdu įvesti, valdyti, eksportuoti ir išsaugoti savo gliukozės kiekio kraujyje
ir (arba) insulino duomenis bei papildomą sveikatos ar asmeninę informaciją, susijusią su Accu-
Chek Connect diabeto valdymo programėle, ir (iii) gauti insulino vartojimo rekomendacijas.

2.2    Pasirinktiniai duomenų mainai su sveikatos priežiūros specialistu ar kitais gavėjais

Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlė leidžia konfigūruoti duomenų mainus su
pasirinktais adresatais, pvz., jūsų slaugytoju arba sveikatos priežiūros specialistu (toliau bendrai
vadinami „gavėjais”). Tokius duomenų mainus galima suaktyvinti Accu-Chek Connect diabeto
valdymo programėlės konfigūravimo parinktyse nurodžius gavėjo telefono numerį. Pakartotinai
konfigūruodami minėtas parinktis bet kuriuo metu galite redaguoti arba deaktyvinti bet kuriuos
duomenų mainus. Informacijos, kaip konfigūruoti Accu-Chek Connect diabeto valdymo
programėlės duomenų mainų parinktis, ieškokite vadove.

Jei duomenų mainai yra suaktyvinti, visos gliukozės kiekio kraujyje reikšmės (išmatuotos ar
įvestos rankiniu būdu) bus perduotos visiems sukonfigūruotiems gavėjams. Jei jūs
sukonfigūruosite, kartu gali būti perduodami jūsų vardas, pavardė ir gimimo data. Atkreipkite
dėmesį, kad Roche neturi priemonių kontroliuoti naudojamą ryšių kanalą, todėl jūsų bendrinami
duomenys gali būti prieinami telekomunikacijų paslaugų teikėjams ir trečiosioms šalims,
galinčioms pasiekti perduodamus duomenis. Naudojamos SMS technologijos veikia už Accu-
Chek Connect diabeto valdymo programėlės ribų ir neleidžia užšifruoti jūsų bendrinamų
perduodamų duomenų. Pasitikrinkite savo vietos telekomunikacijų įstatymus, kad sužinotumėte,
ar SMS duomenys yra slapti. Be to, prieš pradėdami bendrinti duomenis, sužinokite, kaip jūsų
mobiliojo tinklo operatorius gali apmokestinti iš mobiliojo įrenginio siunčiamas SMS žinutes.

Jei norite dalytis duomenimis su sveikatos priežiūros specialistu, bet nenorite naudotis šiame
skyriuje aprašytomis duomenų mainų SMS žinutėmis funkcijomis, apsvarstykite galimybę naudotis
Accu-Chek Connect internetinės paskyros funkcijomis, aprašytomis toliau esančiame 3.2
skyrelyje, nes Accu-Chek Connect internetinė paskyra leidžia perduoti šifruotus duomenis
nenaudojant SMS duomenų mainų technologijos.

 

3        Roche vykdomas asmens duomenų rinkimas ir jų naudojimas



Jūs kontroliuojate savo asmens duomenis. Kai naudojate Accu-Chek Connect diabeto valdymo
programėlę, Roche jūsų asmens duomenis rinks ir naudos tik tada, jei naudositės bent viena iš
toliau nurodytų funkcijų.

3.1    1 funkcija: matuoklio registracija

Kai suderinamą gliukozės kiekio kraujyje matuoklį prijungsite prie mobiliojo įrenginio pirmą kartą ir
paleisite Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlę, pamatysite produkto registracijos
ekraną, kuriame Roche prašo užregistruoti gliukozės kiekio kraujyje matuoklį. Žinoma, registracija
yra neprivaloma ir šį veiksmą galite praleisti visą arba iš dalies. Jei pasirinksite registraciją
užbaigti, jūsų pateikti asmens duomenys bus perduoti Roche kartu su užregistruoto gliukozės
kiekio kraujyje matuoklio modelio numeriu ir serijos numeriu. Roche naudos šią matuoklio
registracijos informaciją, kad galėtų teikti jums techninės priežiūros paslaugas ir prireikus
susisiekti su jumis, pavyzdžiui, jei gaminį planuojama atšaukti.

Vykdant aprašomą produkto registraciją, Roche gali paprašyti leidimo naudoti registracijos ekrane
nurodytą asmeninę informaciją paslaugų tobulinimo arba rinkodaros tikslais, įskaitant elektroninių
laiškų siuntimą. Tokiai veiklai reikalingas jūsų išankstinis sutikimas, kurį galite atšaukti bet kuriuo
metu, kaip informuojama visuose Roche siunčiamuose el. laiškuose arba apsilankius 4 skyriuje
nurodytoje svetainėje.

3.2    2 funkcija: Accu-Chek Connect internetinė paskyra

Jei užsiregistruosite, kad jums būtų sukurta Accu-Chek Connect internetinė paskyra, o tada
naudosite Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlę ryšiui su Accu-Chek Connect
internetine paskyra palaikyti, jūsų asmens duomenys bus perduodami, juos kaups ir saugos
Roche. Tačiau tai bus daroma tik jums nurodžius. Tokiu atveju visas tolesnis perduotų asmens
duomenų apdorojimas ir panaudojimas bus vykdomas, kaip nurodyta Accu-Chek Connect Online-
Portalo privatumo politikoje.

3.3    3 funkcija: Accu-Chek Connect Patarimo dėl boliuso sąranka

Kai naudodami iš sveikatos priežiūros specialistų teikėjo gautą kodą konfigūruojate „Accu-Chek
Connect Patarimas dėl boliuso”, siekiant nustatyti šalį jūsų IP adresas bus perduotas trečiajai
šaliai. Tai nustatyta teisiniuose reikalavimuose.

3.4    4 funkcija: Accu-Chek Connect sąsaja su programėle „Apple Health” (veikia tik „Apple”
įrenginiuose)

Įdiegus „Apple” įrenginyje, Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlė suteikia sąsają, kuri
leidžia eksportuoti duomenis į programėlę „Apple Health”. Suaktyvinus šią programėlės „Apple
Health” sąsają, Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlė į mobiliajame įrenginyje įdiegtą
„Apple Health” programėlę eksportuos šiuos duomenis:

a.   jūsų gliukozės kiekio kraujyje reikšmes kartu su laiku ir data bei rankiniu būdu atlikto įrašo ar
įrenginio atlikto matavimo indikatoriumi;

b.   angliavandenių reikšmes kartu su laiku ir data.

Programėlė „Apple Health” yra „Apple Inc.” produktas. Suaktyvinus sąsają, jūsų duomenys gali
būti bendrinami su „Apple Inc.” ir trečiosiomis šalimis. Roche neturi galimybių kontroliuoti tokį
perdavimą ir apdorojimą. Prieš suaktyvindami sąsają, perskaitykite programėlės „Apple Health”
vadovą ir privatumo politiką arba kreipkitės į „Apple Inc.”

 



Siekiant išvengti abejonių, Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlę galite naudoti tik
lokaliai, nesuaktyvinę jokių pirmiau 3.1 – 3.4 skyriuose aprašytų funkcijų, kad asmens duomenys
nebūtų perduodami Roche.

Naudodami Accu-Chek Connect internetinės paskyros ir Accu-Chek Connect diabeto valdymo
programėlės funkcijas, matysite, kokius asmens duomenis saugo Roche, bei gavėjus, kuriems
Roche juos perduoda, pvz., jūsų užregistruotus slaugytojus. Jei atskirai nesutarėte su Roche,
asmens duomenis Roche saugo ir apdoroja išskirtinai tam, kad galėtų teikti elektronines
paslaugas, kaip nurodyta Accu-Chek Connect internetinės paskyros naudojimo sąlygose ir
programinės įrangos licencijoje. Prisiregistravę galėsite pašalinti asmens duomenis arba
slaugytojus, kad jie negalėtų pasiekti jūsų asmens duomenų.

4        Informacija, koregavimas, šalinimas ir blokavimas

Užbaigus gliukozės kiekio kraujyje matuoklio registraciją, Roche bus perduoti tik jūsų pateikti
duomenys ir užregistruoto gliukozės kiekio kraujyje matuoklio serijos numeris. Pradinės gliukozės
kiekio kraujyje matuoklio registracijos metu duotą sutikimą bet kuriuo metu galite atšaukti. Tam
reikia sugrįžti į matuoklio registracijos funkciją, panaikinti parinktį, nurodančią gauti informaciją
apie naujus „Accu-Chek” produktus, ir iš naujo nusiųsti matuoklio registracijos informaciją.

Jei norite daugiau informacijos, kaip Roche apdoroja jūsų asmens duomenis, įskaitant tokio
apdorojimo tikslus, trečiųjų šalių prieigą ar duomenų šalinimą, galite kreiptis į Roche. Jei norite tai
padaryti, prašome kreiptis į Roche toliau nurodytu adresu.

Jei jūsų asmens duomenys yra neteisingi ir jūs negalite jų koreguoti, nors esate prisijungę, Roche,
jūsų prašymu, gali juos ištaisyti. Jei norite tai padaryti, prašome kreiptis į Roche toliau nurodytu
adresu.

Roche pašalins jūsų asmens duomenis, jei jų nebereikia pirmiau nurodytais tikslais. Esant teisės
aktais nustatytam poreikiui saugoti jūsų asmens duomenis, jie bus užblokuoti ir negalės būti
naudojami toliau.

5        Duomenų perkeliamumas

Jūsų duomenys saugomi jūsų įrenginyje. Jei bendrinote savo duomenis programėlėje Apple
Health, juos taip pat galite perkelti naudodamiesi programėle Apple Health. Savo duomenis taip
pat galite perkelti ir į kitą savo paskyrą. Jei nepavyksta, kreipkitės į Roche, kaip aprašyta toliau.

6        Mobilioji informacija

Kai naudojatės Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėle, Roche renka informaciją,
siunčiamą Roche iš jūsų išmaniojo telefono, kuri mums parodo, kaip naudojate Accu-Chek
Connect diabeto valdymo programėlę (toliau – informacija apie naudojimąsi). Informacija apie
naudojimąsi nesiejama su jumis asmeniškai.

Roche naudoja bendrą informaciją apie savo naudotojus ir neasmeninius duomenis informacijai
apie naudojimąsi Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėle ir naudotojų elgesiui
analizuoti. Roche taip pat ruošia bendras ataskaitas padedant Google Analytics, kurią tiekia
Google, Inc. (Google), bendrosioms ypatybėms, kurios labiausiai domina naudotojus, nustatyti.
Google yra sertifikuota pagal privatumo apsaugos direktyvą tarp JAV ir ES bei JAV ir Šveicarijos,
ir mes esame sudarę su Google duomenų apdorojimo sutartį, pagal kurią jie vykdo Google
Analytics analizę mūsų vardu. IP anonimiškumas aktyvintas. Jei naudojatės Accu-Chek Connect
diabeto valdymo programėle valstybėse, priklausančiose Europos ekonominei erdvei, jūsų IP
adresas Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės susitarimo šalių



viduje bus sutrumpintas prieš jį persiunčiant Google serveriui. Tik išskirtiniais atvejais visas IP
adresas bus pirmiau persiųstas Google serveriui JAV ir ten sutrumpintas.

Google apdoros šią naudojimosi informaciją mūsų vardu, kad galėtume įvertinti, kaip naudojatės
Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėle. Šiuo tikslu renkame informaciją, kaip
naudojatės Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėle, pavyzdžiui, apie tai, kokius klavišus
ar funkcijas aktyvinate, ir periodiškai siunčiame šią informaciją Google. Mes neanalizuojame jokių
jūsų įvestų duomenų, pavyzdžiui, matavimų. Google rengia mums ataskaitas, kaip naudojamasi
programėle. Google Analytics analizuojami duomenys nebus siejami su jokiais kitais Google
turimais duomenimis.

Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlės nuostatose galite nurodyti, kad šie duomenys
nebūtų renkami.

7        Vaikų privatumas

Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlė yra skirta asmenims, atitinkančius minimalius
amžiui keliamus reikalavimus, nustatytus šalies įstatymais ir teisės aktais. Turėdama informacijos,
Roche nerenka asmeninės informacijos apie vaikus pasitelkdama svetaines, programas tarnybas
ar kitas priemones. Jei esate tėvas ar teisėtas atstovas, neleiskite vaikui pateikti asmeninės
informacijos be jūsų sutikimo.

8        Apsauga

Accu-Chek Connect diabeto valdymo programėlė saugo duomenis jūsų įrenginyje užšifruota
forma. Jūs privalote užtikrinti, kad jūsų asmeninė informacija būtų tiksli ir kad jūsų slaptažodis
būtų saugomas privačiai ir saugiai ir nebūtų atskleidžiamas kitiems.

Kadangi Roche jūsų duomenis tvarko nuotoliniu būdu, ji apdoroja jūsų asmeninę informaciją
ISO27001 sertifikuotuose duomenų centruose Vokietijoje ir naudoja sertifikuotus šifruotus
saugojimo mechanizmus, kad atskirtų jūsų asmeninę informaciją nuo kitų naudotojų informacijos ir
apsaugotų jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos. Jūsų duomenys gali būti prieinami
Roche Diabetes Care darbuotojams ir sveikatos priežiūros specialistų teikėjams su jūsų leidimu,
kaip nurodyta šiame privatumo politikoje.

9        Duomenų valdytojas, susisiekti

Duomenų valdytojas yra Roche Diabetes Care GmbH. Norėdami gauti visą reikalingą kontaktinę
informaciją, skaitykite toliau arba apsilankykite adresu www.roche.de/service/impressum.htm.

Roche Diabetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116

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

 www.accu-chek.com

El. paštas: mannheim.allgemein@roche.com
 Registruotoji būstinė: Mannheim

 Registro teismas: AG Mannheim HRB 720251
 Vykdomasis direktorius: Michael Wöhler

 Valdybos pirmininkas: Dr. Severin Schwan
 Reguliavimo institucija: Regioninė Karlsrūjės taryba

 PVM mok. Kodas (ID): DE 297138554
 



10        Užklausos ir skundai

Jei turite klausimų arba jei esate nepatenkinti tuo, kaip Roche tvarko jūsų duomenis arba atsako į
jūsų užklausas, galite kreiptis į Roche Diabetes Care GmbH duomenų apsaugos pareigūną
adresu global.rdc-dpo@roche.com.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą už Roche atsakingai duomenų apsaugos institucijai, t. y.
Badeno-Viurtembergo duomenų apsaugos institucijai („LfDI“). LfDI kontaktinius duomenis rasite jų
interneto svetainėje (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de). Arba galite kreiptis į savo
nuolatinės gyvenamosios vietos duomenų apsaugos instituciją.
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