
Политика за приватност

1        Опфат на документов

Документов го објаснува собирањето и употребата на личните податоци во контекст на
апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek® Connect од Roche Diabetes Care
GmbH. Roche може повремено да ја ажурира оваа Политика за приватност. Проверувајте
одвреме-навреме дали се направени ажурирања.

2        Локалното складирање и споделувањето податоци се под ваша контрола

2.1    Стандардна поставка

Сè додека ги користите стандардните поставки, вашите лични податоци се складираат
локално во рамките на апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect на
вашиот мобилен уред и таквите лични податоци не се пренесуваат на трети страни кога ја
користите апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect за (1) поврзување и
разменување податоци со компатибилните мерачи на гликоза во крвта, (2) рачно
внесување, управување, извезување и складирање на сопствените податоци за гликоза во
крвта и/или инсулин и дополнителните здравствени и лични информации што се во опфатот
на апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect и (3) примање пресметан
совет за инсулин.

2.2    Изборно споделување податоци со здравствен работник и други примачи

Апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect ви дозволува да го
конфигурирате споделувањето податоци со секој примач што ќе го изберете, на пр., вашиот
негувател или здравствен работник (заеднички именувани како „примач“). Ваквото
споделување податоци се активира штом ќе го внесете телефонскиот број на примачот во
соодветните опции за конфигурација на апликацијата за управување со дијабетес Accu-
Chek Connect. Може да ги измените или да ги деактивирате некои или сите податоци во
секое време со повторно конфигурирање на гореспоменатите опции. Побарајте во
упатството повеќе детаљи околу конфигурацијата на опциите за споделување на
апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect.

Ако е активирано споделувањето податоци, секоја од вредностите на гликоза во крвта што е
измерена или рачно внесена ќе се пренесе на секој примач што сте го конфигурирале.
Доколку така изберете при конфигурацијата, може да се внесат и вашите име и датум на
раѓање. Имајте предвид дека Roche нема средства за контрола во однос на патеката на
комуникација и споделените податоци потенцијално може да ги прочитаат
телекомуникациските оператори и трети страни што имаат пристап до податоците при
транзит. Технологиите за SMS што се користат се надвор од апликацијата за управување со
дијабетес Accu-Chek Connect и не дозволуваат шифрирање на вашите споделени податоци
во транзит. Проверете го локалниот закон за да видите дали SMS-податоците се заштитени
со тајност во телекомуникацијата. Исто така, пред да овозможите какво било споделување
податоци, проверете ги трошоците што вашиот мобилен оператор може да ги наплати за
испраќање повеќекратни SMS-пораки од мобилниот уред.

Ако сакате да споделувате податоци со вашиот здравствен работник, но не сакате да ги
користите SMS-базираните функции за споделување податоци што се објаснети во овој дел,
земете ја предвид функционалноста на онлајн-профилта на Accu-Chek Connect опишана во
делот 3.2 подолу, бидејќи онлајн-профилта на Accu-Chek Connect овозможува пренос на



податоци што се шифрирани од едниот до другиот крај и не се потпира на размена на
податоци преку SMS.

 

3        Собирање и употреба на личните податоци од страна на Roche

Вашите лични податоци се под ваша контрола. Кога ја користите апликацијата за
управување со дијабетес Accu-Chek Connect, личните податоци ќе ги собира и ќе ги користи
само Roche, до степенот што сте го овозможиле со барем една од следниве опции.

3.1    Опција 1: Регистрација на мерач

Секогаш кога за првпат ќе поврзете компатибилен мерач на гликоза во крвта со мобилниот
уред и ќе ја стартувате апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect, ќе се
појави екран за регистрација што ќе побара да го регистрирате вашиот мерач на гликоза во
крвта во Roche. Регистрацијата е, сè разбира, изборна и може да ја прескокнете целосно
или делумно доколку така сакате. Ако изберете да ја завршите регистрацијата, вашите
лични податоци што сте ги пополниле ќе се префрлат во Roche заедно со бројот на моделот
и серискиот број на вашиот мерач на гликоза во крвта. Roche ќе ги користи информациите
од регистрацијата на мерачот со цел да ви обезбеди услуги за поддршка и да контактира со
вас ако е потребно, на пр., во случај на повлекување производи.

Како дел од гореспоменатата регистрација на производ, Roche може исто така да ви побара
дозвола да ги користи вашите лични податоци содржани на екранот за регистрација со цел
да ја подобри услугата или за рекламни цели, вклучително и за да контактира со вас по е-
пошта. Секоја таква употреба подлежи на претходна согласност, што може да ја повлечете
во кое било време според насоките во секоја е-порака од Roche или преку посета на веб-
сајтот наведен подолу во клаузула 4.

3.2    Опција 2: Профил на Accu-Chek Connect онлајн

Ако регистрирате онлајн-профил на Accu-Chek Connect и ја користите апликацијата за
управување со дијабетес Accu-Chek Connect за да комуницирате со онлајн-
функционалноста на онлајн-профилта на Accu-Chek Connect, тогаш Roche ќе ги пренесува,
собира и складира вашите лични податоци, но само по ваша иницијатива. Во тој случај,
секоја последователна обработка и употреба на вашите пренесени лични податоци ќе се
врши во согласност со Политиката за приватност на Accu-Chek Connect онлајн.

3.3    Опција 3: Поставување на Советникот за болусен инсулин на Accu-Chek Connect

Кога ќе го поставите Советникот за болусен инсулин на Accu-Chek Connect со помош на
кодот што ви го обезбедил давателот на здравствени услуги, вашата IP-адреса се пренесува
на трета страна за да се утврди земјата на употреба. Ова е неопходно заради регулаторни
цели.

3.4    Опција 4: Поврзување на Accu-Chek Connect со апликацијата Apple Health (достапна
само на уредите на Apple)

Кога е инсталирана на уред на Apple, апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek
Connect има интерфејс што ви дозволува да извезувате податоци во апликацијата Apple
Health. Кога ќе го овозможите ова поврзување со апликацијата Apple Health, апликацијата за



управување со дијабетес Accu-Chek Connect ќе ги извезе следниве податоци во
апликацијата Apple Health инсталирана на мобилниот уред:

а.   вредностите на гликозата во крвта со време и датум, заедно со показател за рачен
запис/мерење од уред, и

б.   вредностите на јаглехидратите со време и датум.

Апликацијата Apple Health е производ на Apple Inc. Откако ќе го овозможите интерфејсот,
постои можност за споделување на вашите податоци со Apple Inc. и трети страни. Секој
таков пренос и обработка се надвор од контролата на Roche. Погледнете ги упатството и
политиката за приватност на апликацијата Apple Health или советувајте се со Apple Inc. пред
да го овозможите интерфејсот.

 

За да се избегне сомнеж, при локална употреба на апликацијата за управување со
дијабетес Accu-Chek Connect, без користење на ниту една од гореспоменатите опциите од
3.1 до 3.4, вашите лични податоци не се пренесуваат до Roche.

Кога ја користите онлајн-функционалноста на онлајн-профилта на Accu-Chek Connect и
апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect, може да ги видите личните
податоци што Roche ги складирал и примачите до кои Roche ги пренесува таквите
податоци, односно поканетите негуватели. Освен ако поинаку не сте се договориле со
Roche, целта на складирањето и обработката на личните податоци од страна на Roche е
ограничено на обезбедување на онлајн-функционалноста во согласност со Условите за
користење на онлајн-профилта на Accu-Chek Connect и лиценцата за компјутерскиот
софтвер. Кога сте најавени може да ги избришете личните податоци или да им го одземете
пристапот до нив на поканетите негуватели.

4        Информација, поправка, бришење и блокирање

Кога ќе ја завршите регистрацијата на мерачот на гликоза во крвта, во Roche ќе се пренесат
само податоците што сте ги обезбедиле и серискиот број на регистрираниот мерач на
гликоза во крвта. Може да ги повлечете дадените согласности при првичната регистрација
на мерачот на гликоза во крвта во секое време, така што ќе се вратите на функцијата за
регистрација на мерачот, ќе ја отштиклирате опцијата за примање податоци за нови
производи на Accu-Chek и повторно ќе ја испратите регистрацијата на мерачот.

Ако имате проблем да ја процените обработката на личните податоци од страна на Roche,
вклучително и целите на таквата обработка, пристапот на трети страни или бришењето,
може да ги побарате соодветните информации од Roche. За ова контактирајте со Roche
како што е опишано подолу.

Ако вашите лични податоци се неточни и ако самите не можете да ги поправите кога сте
најавени, Roche ќе ги поправи на ваше барање. За ова контактирајте со Roche како што е
опишано подолу.

Roche ќе ги избрише вашите лични податоци доколку нивното складирање веќе не е
потребно за гореспоменатите цели. Ќе има потреба за складирање на личните податоци од
регулаторни причини, но тие ќе бидат блокирани и со тоа ќе станат недостапни за
понатамошна продуктивна употреба.

5        Преносливост на податоци



Вашите податоци се складираат на уредот. Ако сте ги споделиле податоците со
апликацијата Apple Health, може да ги пренесувате и преку неа. Исто така, може да ги
пренесувате податоците споделувајќи ги со друга сметка што можеби ја имате. Ако наидете
на проблем, контактирајте со Roche како што е опишано подолу.

6        Мобилни информации

Кога ја користите апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect, Roche ги
собира информациите што ги испраќате до Roche преку мобилниот телефон, што ни
кажуваат како ја користите апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect
(„информации за употребата“). Информациите за употребата не се припишуваат на вас
лично.

Roche користи збирни информации за нашите корисници и податоци што не се лични за
анализа на апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect и за однесувањето
на корисниците, и изготвува збирни извештаи преку Google Analytics што ја обезбедува
Google, Inc. („Google“), за да ни помогнат да ги идентификуваме функциите за кои
корисниците генерално пројавуваат најголем интерес. Google има сертификат за Заштита
на приватноста на US-EU и US-CH и потпишавме договор со Google за обработка на
податоците за да се осигуриме дека тие ќе спроведуваат Google Analytics во наше име.
Анонимизацијата на IP-адресата е активна. Ако ја користите апликацијата за управување со
дијабетес Accu-Chek Connect во земја која е дел од Европската економска зона, вашата IP-
адреса ќе се скрати во областа на земјите-членки на ЕЕЗ или кај други страни што се дел од
Договорот со ЕЕЗ пред да се пренесе на сервер на Google. Само во исклучителни случаи,
ќе се префрли целата IP-адреса на сервер на Google во САД и ќе се скрати таму.

Google ќе ги обработи информациите за користењето во ваше име со цел да се процени
вашето користење на апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect. За да го
направиме ова, собираме информации за вашите интеракции со апликацијата за
управување со дијабетес Accu-Chek Connect, како што се активирање на копче или
функција, и ги испраќаме во Google периодично. Не анализираме ниту едни од податоците
што ќе ги внесете, како на пример, мерењата. Google составува извештаи за активноста на
користење на апликацијата за нас. Податоците што се анализираат со Google Analytics нема
да бидат поврзани со ниту едни други податоци што ги чува Google.

Може да се откажете од употребата на овие податоци во поставките на апликацијата за
управување со дијабетес Accu-Chek Connect.

7        Приватност на децата

Апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect е наменета за употреба од
страна на поединци што ги исполнуваат барања за минимална возраст според законите и
прописите на секоја поединечна земја. Roche свесно не собира лични податоци од деца
преку нашите веб-сајтови, апликации, услуги и алатки. Како родител или законски старател
не дозволувајте им на вашите деца да праќаат лични информации без ваша дозвола.

8        Безбедност

Апликацијата за управување со дијабетес Accu-Chek Connect ги зачувува нејзините
податоци на вашиот уред и во шифрирана форма. Ваша одговорност е да се осигурите дека
вашите лични информации се точни и дека лозинката се чува на приватен и безбеден начин
и не се споделува со другите.



До степенот до кој Roche ги обработува вашите информации оддалеку, Roche ги обработува
вашите лични податоци во податочни центри сертифицирани со ISO27001 во Германија и
користи сертифицирани механизми за шифрирано складирање за да ги одвои вашите лични
информации од оние на другите корисници, како и за да ги заштити од неовластен пристап.
Вработените на Roche Diabetes Care и здравствените работници може да пристапуваат до
вашите податоци со ваша дозвола како што е одредено во оваа Политика за приватност.

9        Контролор на податоци, контакт

Roche Diabetes Care GmbH ги контролира личните податоците. За сите важни информации
за контакт, погледнете подолу или посетете ја www.roche.de/service/impressum.htm.

Roche Diabetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116

 68305 Mannheim, Германија
 Тел.: +49 (0) 621 / 759- 0

 www.accu-chek.com

e-Mail: mannheim.allgemein@roche.com
 Регистрирана канцеларија: Mannheim

 Регистарски суд: AG Mannheim HRB 720251
 Управен директор: Michael Wöhler

 Претседател на Одборот: Dr. Severin Schwan
 Регулаторен орган: Регионален совет Карлсруе

 ДДВ рег. (ID): DE 297138554
 

10        Прашања и жалби

Ако имате прашања или не сте задоволни од начинот на кој Roche ракува со вашите
податоци или одговара на вашите барања, може да контактирате со референтот за заштита
на податоци на Roche Diabetes Care GmbH на global.rdc-dpo@roche.com

Исто така, имате право да поднесете жалба кај соодветното тело за заштита на податоци за
Roche, телото за заштита на податоци во Баден-Виртемберг (LfDI). Информациите за
контакт со LfDI може да ги најдете на нивната веб-страница (https://www.baden-
wuerttemberg.datenschutz.de). Или, може да контактирате и со телото за заштита на
податоци во земјата каде што живеете.
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