
Pravilnik o zasebnosti

1        Področje uporabe tega dokumenta

V tem dokumentu sta pojasnjena zbiranje in uporaba osebnih podatkov pri aplikaciji za vodenje
sladkorne bolezni Accu-Chek® Connect, ki jo ponuja podjetje Roche Diabetes Care GmbH.
Podjetje Roche lahko ta pravilnik o zasebnosti občasno posodobi. Občasno preverite, ali so na
voljo morebitne posodobitve.

2        Lokalno shranjevanje in skupna raba podatkov sta pod vašim nadzorom

2.1    Privzeta nastavitev

Če uporabljate privzete nastavitve, se vaši osebni podatki lokalno shranjujejo v vaši aplikaciji za
vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect v vaši mobilni napravi in ti osebni podatki se ne
prenašajo nobeni tretji osebi, če aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect
uporabljate za (i) povezavo in izmenjavo podatkov z združljivimi merilniki ravni glukoze v krvi, (ii)
ročni vnos, vodenje, izvoz in shranjevanje lastnih podatkov o ravni glukoze v krvi in/ali insulinu in
dodatnih zdravstvenih ali osebnih podatkov, ki so vključeni v aplikacijo za vodenje sladkorne
bolezni Accu-Chek Connect, in (iii) prejem izračunanih nasvetov o insulinu.

2.2    Izbirna skupna raba podatkov z zdravstvenim osebjem ali drugimi prejemniki

Z aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect lahko konfigurirate skupno rabo
podatkov s katerim koli naslovnikom po vaši izbiri, npr. negovalcem ali zdravstvenim osebjem (v
nadaljevanju skupaj: »prejemnik«). Takšna skupna raba podatkov se aktivira, ko vnesete
telefonsko številko svojega prejemnika v ustrezne možnosti konfiguracije aplikacije za vodenje
sladkorne bolezni Accu-Chek Connect. Vse vrste skupne rabe podatkov lahko kadar koli
spremenite ali deaktivirate tako, da ponovno konfigurirate zadevne možnosti. Za podrobnosti o
načinu konfiguracije možnosti skupne rabe v aplikaciji za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek
Connect si oglejte priročnik za uporabo.

Če je aktivirana skupna raba podatkov, se vsaka izmerjena ali ročno vnesena vrednost glukoze v
krvi prenese posameznemu prejemniku, ki ste ga konfigurirali. Izbirno sta vključena vaše ime in
datum rojstva, če ju konfigurirate. Podjetje Roche ne nadzoruje uporabljenih komunikacijskih
kanalov in vaše podatke v skupni rabi lahko preberejo ponudniki telekomunikacijskih storitev in
tretje osebe, ki imajo dostop do podatkov, ki se prenašajo. Uporabljene tehnologije SMS so zunaj
aplikacije za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect in pri prenosu ne dovoljujejo šifriranja
podatkov, ki jih delite. Preverite lokalno zakonodajo, da ugotovite, ali podatke v sporočilih SMS
ščiti tajnost telekomunikacij. Preden omogočite skupno rabo podatkov, preverite tudi stroške, ki jih
lahko vaš mobilni operater zaračuna za pošiljanje več sporočil SMS iz vaše mobilne naprave.

Če želite dati podatke v skupno rabo s svojim zdravstvenim osebjem, vendar ne želite uporabljati
funkcij skupne rabe podatkov na podlagi sporočil SMS, ki so opisane v tem oddelku, uporabite
funkcionalnost spletnega računa Accu-Chek Connect, ki je opisana v oddelku 3.2 spodaj, ker
spletni račun Accu-Chek Connect omogoča šifriran prenos podatkov v končnih točkah in ne
temelji na izmenjavi podatkov prek sporočil SMS.

 

3        Zbiranje in uporaba osebnih podatkov s strani podjetja Roche



Svoje osebne podatke nadzorujete sami. Pri uporabi aplikacije za vodenje sladkorne bolezni
Accu-Chek Connect podjetje Roche zbira in uporablja vaše osebne podatke le v obsegu, ki ga
omogočite z vsaj eno od naslednjih možnosti.

3.1    Možnost 1: Registracija merilnika

Vedno ko združljiv merilnik ravni glukoze v krvi prvič povežete s svojo mobilno napravo in
zaženete aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect, boste na zaslonu za
registracijo izdelka pozvani k registraciji merilnika ravni glukoze v krvi pri podjetju Roche.
Registracija je izbirna in jo lahko v celoti ali delno preskočite, če želite. Če želite dokončati
registracijo, bodo osebni podatki, ki ste jih vnesli, preneseni podjetju Roche skupaj s številko
modela in serijsko številko registriranega merilnika ravni glukoze v krvi. Podjetje Roche bo te
informacije o registraciji merilnika uporabilo za zagotavljanje podpornih storitev in vzpostavitev
stika z vami, če bo to potrebno, na primer pri odpoklicu izdelkov.

Pri navedeni registraciji izdelkov vas lahko podjetje Roche vpraša za soglasje, da vaše osebne
podatke, prikazane na zaslonu za registracijo, uporabi tudi za izboljšanje storitve ali namene
trženja, vključno z vzpostavitvijo stika z vami prek e-pošte – za takšno uporabo je potrebno vaše
predhodno soglasje, ki ga lahko kadar koli prekličete, kot je navedeno v vsakem e-poštnem
sporočilu, ki vam ga pošlje podjetje Roche, ali če obiščete spletno stran, kot je navedeno spodaj v
točki 4.

3.2    Možnost 2: Spletni račun Accu-Chek Connect

Če se registrirate za spletni račun Accu-Chek Connect in nato uporabljate aplikacijo za vodenje
sladkorne bolezni Accu-Chek Connect za komunikacijo s spletno funkcionalnostjo svojega
spletnega računa Accu-Chek Connect, bodo vaši osebni podatki preneseni podjetju Roche in jih
bo podjetje Roche zbiralo in shranjevalo – vendar le na podlagi vaše inicializacije. V tem primeru
se celotna nadaljnja obdelava in uporaba vaših prenesenih osebnih podatkov izvajata, kot je
določeno v pravilniku o zasebnosti za spletno aplikacijo Accu-Chek Connect.

3.3    Možnost 3: Nastavitev nasveta za bolus Accu-Chek Connect

Ob nastavitvi nasveta za bolus Accu-Chek Connect s kodo, ki vam jo zagotovi vaše zdravstveno
osebje, se vaš naslov IP prenese tretji osebi za določitev vaše države uporabe. To je potrebno
zaradi zakonskih zahtev.

3.4    Možnost 4: Povezava aplikacije Accu-Chek Connect z aplikacijo Health podjetja Apple (na
voljo samo v napravah Apple)

Če aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect namestite v napravo Apple,
vključuje vmesnik, ki omogoča izvoz podatkov v aplikacijo Health podjetja Apple. Če omogočite to
povezavo z aplikacijo Health podjetja Apple, bodo iz aplikacije za vodenje sladkorne bolezni Accu-
Chek Connect v aplikacijo Health podjetja Apple, ki je nameščena v vaši mobilni napravi,
preneseni naslednji podatki:

a.   vrednosti glukoze v krvi s časom in datumom ter z indikatorjem za ročni vnos/meritev
naprave ter

b.   vrednosti ogljikovih hidratov s časom in datumom.

Aplikacija Health podjetja Apple je izdelek podjetja Apple Inc. Ko omogočite vmesnik, so lahko
vaši podatki dani v skupno rabo s podjetjem Apple Inc. in tretjimi osebami. Podjetje Roche ne
more nadzirati nobenega takšnega prenosa in obdelave . Preden omogočite vmesnik, si oglejte



priročnik za uporabo in pravilnik o zasebnosti aplikacije Health podjetja Apple ali se obrnite na
podjetje Apple Inc.

 

Za odpravo dvomov velja, da v primeru izključne lokalne uporabe aplikacije za vodenje sladkorne
bolezni Accu-Chek Connect brez katere od možnosti iz točk 3.1 do 3.4 zgoraj vaši osebni podatki
ne bodo preneseni podjetju Roche.

Če uporabljate spletno funkcionalnost spletnega računa Accu-Chek Connect in aplikacijo za
vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect, si boste lahko ogledali svoje osebne podatke, ki
jih podjetje Roche shranjuje, in prejemnike, ki jim podjetje Roche prenese takšne podatke, tj. vaše
povabljene negovalce. Razen če je drugače dogovorjeno s podjetjem Roche, je namen
shranjevanja in obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Roche omejen na zagotavljanje
spletne funkcionalnosti v skladu s pogoji uporabe spletnega računa Accu-Chek Connect in licenco
za programsko opremo računalnika. Ko ste prijavljeni, lahko izbrišete svoje osebne podatke ali
povabljenim negovalcem prekličete dostop do vaših osebnih podatkov.

4        Obveščanje, popravek, izbris in blokiranje

Ko dokončate registracijo merilnika ravni glukoze v krvi, se podjetju Roche prenesejo samo
podatki, ki jih zagotovite, in serijska številka registriranega merilnika ravni glukoze v krvi. Soglasja,
dana ob začetni registraciji merilnika ravni glukoze v krvi, lahko kadar koli prekličete tako, da
odprete funkcijo registracije merilnika, počistite možnost prejemanja informacij o novih izdelkih
Accu-Chek in ponovno pošljete registracijo merilnika.

Če niste prepričani glede obdelave vaših osebnih podatkov s strani podjetja Roche, vključno z
nameni takšne obdelave, dostopa tretjih oseb ali izbrisa, lahko ustrezne informacije zahtevate pri
podjetju Roche. V tem primeru se obrnite na podjetje Roche, kot je navedeno spodaj.

Če so vaši osebni podatki nepravilni in jih ne morete popraviti sami, ko ste prijavljeni, jih na vašo
zahtevo popravi podjetje Roche. V tem primeru se obrnite na podjetje Roche, kot je navedeno
spodaj.

Podjetje Roche bo izbrisalo vaše osebne podatke, če njihovo shranjevanje zaradi zgoraj
navedenih razlogov ne bo več potrebno. Shranjevanje vaših osebnih podatkov bo zaradi
zakonskih razlogov še vedno potrebno, vendar bodo zadevni podatki blokirani in zato ne bodo na
voljo za nadaljnjo uporabo.

5        Prenosljivost podatkov

Vaši podatki so shranjeni v vaši napravi. Če ste podatke delili z aplikacijo Apple Health, jih lahko
prenašate tudi prek aplikacije Apple Health. Prenašate jih lahko tudi tako, da jih delite z
morebitnim drugim računom. Če imate težave, se obrnite na podjetje Roche, kot je opisano
spodaj.

6        Informacije o mobilnih napravah

Ko uporabljate aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect, podjetje Roche zbira
podatke, ki jih podjetju Roche pošlje vaš pametni telefon in ki nam povejo, kako uporabljate
aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect (»podatki o uporabi«). Podatki o
uporabi se ne pripišejo osebno vam.



Podjetje Roche zbirne informacije o svojih uporabnikih in neosebne podatke uporablja za analizo
aplikacije za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect in vedenja uporabnikov ter pripravlja
zbirna poročila s storitvijo Google Analytics, ki jo zagotavlja družba Google. Inc. (»Google«), kar
nam pomaga pri ugotavljanju, za katere funkcije se uporabniki najbolj zanimajo. Družba Google je
certificirana v skladu s standardom US-EU in US-CH Privacy Shield, z njo pa smo sklenili
pogodbo o obdelavi podatkov, v skladu s katero v našem imenu upravlja Google Analytics. Izvaja
se anonimizacija IP-jev. Če uporabite aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect
znotraj držav, ki so del Evropskega gospodarskega prostora, bo vaš naslov IP pred prenosom v
Googlov strežnik okrajšan že znotraj območja držav članic Evropske unije ali drugih podpisnic
sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih se bo celoten naslov
IP najprej prenesel v Googlov strežnik v ZDA in tam okrajšal.

Družba Google bo v našem imenu te podatke o uporabi obdelala za namene ocenjevanja vaše
uporabe aplikacije za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect. Da bi to omogočili, zbiramo
podatke o vaših interakcijah z aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect, kot je
aktiviranje gumba ali funkcije, in jih periodično pošiljamo Googlu. Ne analiziramo nobenih
podatkov, ki jih vnašate, kot so meritve. Google za nas pripravlja poročila o aktivnosti uporabe
aplikacije. Podatkov, ki se analizirajo v storitvi Google Analytics, se ne bo povezovalo z nobenimi
drugimi podatki, ki jih hrani Google.

Takšno uporabo podatkov lahko izklopite v nastavitvah aplikacije za vodenje sladkorne bolezni
Accu-Chek Connect.

7        Varovanje otrokove zasebnosti

Aplikacijo za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect smejo uporabljati samo posamezniki,
ki izpolnjujejo vsaj minimalne omejitve starosti v skladu z zakoni in predpisi posamezne države.
Podjetje Roche osebnih podatkov otrok prek svojih spletnih mest, aplikacij, storitev ali orodij ne
zbira zavestno. Prosimo vas, da kot starši ali pravni zastopniki vašim otrokom ne dovolite, da bi
pošiljali osebne podatke brez vašega dovoljenja.

8        Varnost

Aplikacija za vodenje sladkorne bolezni Accu-Chek Connect shranjuje svoje podatke v vaši
napravi, in sicer v šifrirani obliki. Vaša odgovornost je zagotoviti, da so vaši osebni podatki točni in
da svoje geslo hranite na zaseben in varen način ter ga ne delite z drugimi.

V obsegu, v katerem podjetje Roche izvaja oddaljeno obdelavo vaših podatkov, vaše osebne
podatke obdeluje v podatkovnih centrih v Nemčiji, ki so certificirani v skladu s standardom
ISO27001, in uporablja mehanizme šifriranega shranjevanja, s katerimi vaše osebne podatke loči
od osebnih podatkov drugih uporabnikov, hkrati pa jih tudi zaščiti pred nepooblaščenim dostopom.
Z vašim dovoljenjem in kot je določeno v tem pravilniku o zasebnosti, lahko do vaših podatkov
dostopajo zaposleni podjetja Roche Diabetes Care in zdravstveno osebje.

9        Upravljavec podatkov, stik

Upravljavec podatkov je podjetje Roche Diabetes Care GmbH. Glejte spodaj ali obiščite spletno
mesto www.roche.de/service/impressum.htm, kjer so na voljo vse pomembne kontaktne
informacije.

Roche Diabetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116

 68305 Mannheim, Nemčija
 



Tel: +49 (0) 621 / 759- 0
 www.accu-chek.com

E-pošta: mannheim.allgemein@roche.com
 Sedež podjetja: Mannheim

 Registrsko sodišče: AG Mannheim HRB 720251
 Direktor: Michael Wöhler

 Predsednik uprave: Dr. Severin Schwan
 Regulativni organ: Regionalni svet Karlsruhe

 DDV (ID): DE 297138554
 

10        Poizvedbe in pritožbe

Če imate vprašanja ali niste zadovoljni s tem, kako podjetje Roche ravna z vašimi podatki ali se
odziva na vaše zahteve, se lahko obrnete na osebo, pooblaščeno za varstvo podatkov pri podjetju
Roche Diabetes Care GmbH, in sicer na e-poštnem naslovu global.rdc-dpo@roche.com

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, ki je pristojen za podjetje
Roche, in sicer uradu za varstvo podatkov Baden Wurttemberg (LfDI). Podatki za stik z uradom
LfDI so na voljo na njihovem spletnem mestu (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de).
Lahko pa se obrnete tudi na organ za varstvo podatkov v svoji državi bivanja.
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