
G�zl�l�k İlkes�

1        Bu belgen�n kapsamı

Bu belge Roche D�abetes Care GmbH tarafından sunulan Accu-Chek® Connect D�yabet Yönet�m�
Uygulaması kapsamında k�ş�sel ver�ler�n toplanması ve kullanılmasını açıklamaktadır. Roche,
zaman zaman bu G�zl�l�k İlkes�n� güncelleyeb�l�r. Lütfen, zaman zaman güncellemeler� kontrol ed�n.

2        Yerel depolama ve ver� paylaşımı kontrolünüz altındadır

2.1    Varsayılan ayar

Varsayılan ayarları kullandığınız sürece, k�ş�sel ver�ler�n�z yerel olarak mob�l c�hazınızdak� Accu-
Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamanızda depolanır ve Accu-Chek Connect D�yabet
Yönet�m� Uygulaması kullanılırken bu tür k�ş�sel ver�ler (�) uyumlu kan şeker� ölçüm c�hazlarına
bağlanmak ve bu c�hazlarla b�lg� alışver�ş� yapmak, (��) kend� kan şeker� ve/veya �nsül�n ver�ler�n�z�n
yanı sıra, Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasının kapsamındak� ek sağlık b�lg�ler�n�
veya k�ş�sel b�lg�ler� manuel olarak g�rmek, yönetmek, dışa aktarmak ve depolamak ve (���)
b�lg�sayar destekl� �nsül�n öner�s� almak �ç�n h�çb�r üçüncü tarafa aktarılmaz.

2.2    Sağlık profesyonel�yle veya d�ğer alıcılarınızla �steğe bağlı ver� paylaşımı

Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulaması, bakım veren�n�z veya sağlık profesyonel�n�z
(b�rl�kte “Alıcı” olarak anılacaktır) g�b� seçt�ğ�n�z alıcı taraflarla ver� paylaşımını yapılandırmanızı
sağlar. Bu g�b� ver� paylaşımları, Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasının �lg�l�
yapılandırma seçenekler�ne Alıcınızın telefon numarasını g�rd�kten sonra etk�nleş�r. Sözü ed�len
seçenekler� yen�den yapılandırarak her �sted�ğ�n�zde ver� paylaşımlarının bazılarını veya tümünü
değ�şt�reb�l�r ya da devre dışı bırakab�l�rs�n�z. Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m�
Uygulamasının paylaşım seçenekler�n� yapılandırma �le �lg�l� ayrıntılar �ç�n lütfen kullanım kılavuza
bakın.

Ver� paylaşımı etk�nleşt�r�lm�şse, ölçülmüş ya da manuel olarak g�r�lm�ş kan şeker� değerler�n�z�n
her b�r� yapılandırdığınız her b�r Alıcıya aktarılacaktır. İsteğe bağlı olarak, yapılandırdığınız
seçeneklere göre, adınız ve doğum tar�h�n�z eklenecekt�r. Roche’un kullanılan �let�ş�m yolu �le �lg�l�
herhang� b�r kontrolü olmadığını ve paylaşılan ver�ler�n�z�n, dolaşımdak� ver�lere er�ş�m� olan
üçüncü taraflar ve telekomün�kasyon serv�s sağlayıcıları tarafından okunab�leceğ�n� unutmayın.
Kullanılan SMS teknoloj�ler� Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulaması dışındadır ve
paylaşılan ver�ler�n�z�n aktarım sırasında ş�frelenmes�ne �z�n vermez. SMS ver�ler�n�n
telekomün�kasyon g�zl�l�ğ� tarafından korunup korunmadığını görmek �ç�n yerel yasalarınıza bakın.
Ayrıca, ver� paylaşımlarını etk�nleşt�rmeden önce, mob�l c�hazınızdan b�rden fazla SMS gönderme
karşılığında mob�l ağ operatörünüzün uygulayab�leceğ� ücretler� de kontrol ed�n.

Sağlık profesyonel�n�zle ver� paylaşmak �st�yorsanız, ancak bu bölümde anlatılan SMS tabanlı ver�
paylaşımı özell�kler�n� kullanmak �stem�yorsanız, aşağıda, bölüm 3.2’de açıklanan Accu-Chek
Connect çevr�m�ç� hesap �şlevler�n� kullanab�l�rs�n�z; Accu-Chek Connect çevr�m�ç� hesap uçtan
uca ş�frelenm�ş ver� transfer� sağlar ve SMS ver� alışver�ş�ne bağlı değ�ld�r.

 

3        K�ş�sel ver�ler�n Roche tarafından toplanması ve kullanılması

K�ş�sel ver�ler�n�z kontrolünüz altındadır. Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulaması
kullanılırken, sadece aşağıdak� şu seçenekten en az b�r�n� etk�nleşt�rd�ğ�n�zde k�ş�sel ver�ler�n�z



Roche tarafından toplanab�l�r ve kullanılab�l�r.

3.1    Seçenek 1: Ölçüm c�hazı kaydı

Uyumlu kan şeker� ölçüm c�hazını �lk kez mob�l c�hazınıza bağlayıp Accu-Chek Connect D�yabet
Yönet�m� Uygulamasını başlattığınızda, b�r ürün kaydı ekranı açılır ve kan şeker� ölçüm c�hazınızı
Roche'a kaydett�rmen�z �sten�r. Kayıt elbette �steğe bağlıdır ve �stersen�z bu kısmı tamamen veya
kısmen atlayab�l�rs�n�z. Kaydı tamamlamayı terc�h edersen�z, g�rd�ğ�n�z k�ş�sel b�lg�ler kayıtlı kan
şeker� ölçüm c�hazınızın model numarası ve ser� numarasıyla b�rl�kte Roche'a aktarılır. Roche bu
ölçüm c�hazı kayıt b�lg�ler�n� s�ze serv�s desteğ� sağlamak ve gerekl� olduğunda (ör. ürünün ger�
toplanması durumunda) s�zle temas kurulması �ç�n kullanacaktır.

Yukarıdak� ürün kaydının b�r parçası olarak Roche, h�zmet� gel�şt�rme veya pazarlama amaçlarıyla
kayıt ekranında bulunan k�ş�sel ver�ler�n�z� kullanmak �ç�n, e-posta adres�n�zden s�z�nle �let�ş�me
geçmek de dah�l olmak üzere �zn�n�z� �steyeb�l�r; bu tür kullanımlar �ç�n önceden �zn�n�z alınmalıdır;
aşağıda 4. maddede l�stelenen web s�teler�n� z�yaret ederek veya Roche'un gönderd�ğ� her e-
postada bel�rtt�ğ� g�b� �sted�ğ�n�z zaman bu �zn� geçers�z kılab�l�rs�n�z.

3.2    Seçenek 2: Accu-Chek Connect çevr�m�ç� hesap

Accu-Chek Connect çevr�m�ç� hesap �ç�n kaydolup, Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m�
Uygulamasını Accu-Chek Connect çevr�m�ç� hesabınızın çevr�m�ç� �şlevler�yle �let�ş�m� �ç�n
kullanırsanız, k�ş�sel ver�ler�n�z Roche'a aktarılır ve Roche tarafından toplanıp depolanır; elbette
bunların heps� s�z�n onayınızla yapılır. Bu durumda, aktarılan k�ş�sel ver�ler�n�z�n sonrak� tüm
�şlenme ve kullanımları, Accu-Chek Connect çevr�m�ç� s�stem� G�zl�l�k İlkes�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde
gerçekleş�r.

3.3    Seçenek 3: Accu-Chek Connect bolus öner�s� kurulumu

Accu-Chek Connect bolus öner�s�n� sağlık profesyonel�n�z tarafından ver�len kodu kullanarak
kurduğunuzda, IP adres�n�z, uygulamayı kullandığınız ülkey� saptamak üzere üçüncü tarafa �let�l�r.
Düzenlemelere yönel�k olarak bu zorunlu b�r uygulamadır.

3.4    Seçenek 4: Accu-Chek Connect uygulamasını Apple Sağlık uygulamasına (Yalnızca Apple
c�hazlarında kullanılab�l�r) bağlama

Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulaması b�r Apple c�hazına yüklend�ğ�nde, Apple Sağlık
uygulamasına ver� aktarmanızı sağlayan b�r arayüz oluşturur. Bu Apple Sağlık uygulaması
bağlantısını etk�nleşt�rd�ğ�n�zde, Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulaması aşağıda
bel�rt�len ver�ler� mob�l c�hazınızda yüklü olan Apple Sağlık uygulamasına aktarır:

a.   Saat ve tar�h b�lg�s� bulunan kan şeker� değerler� ve manuel g�r�ş / c�haz ölçümü gösterges�,
ve

b.   Saat ve tar�h b�lg�s� bulunan karbonh�drat değerler�.

Apple Sağlık uygulaması b�r Apple Inc. ürünüdür. Arayüzü etk�nleşt�rd�ğ�n�zde ver�ler�n�z Apple Inc.
ve üçüncü taraflarla paylaşılab�l�r. Bu g�b� aktarımlar ve �şlemler Roche’un kontrolü dışında
gerçekleş�r. Arayüzü etk�nleşt�rmeden önce lütfen Apple Sağlık uygulaması kılavuzuna ve G�zl�l�k
İlkes�ne bakın veya Apple Inc. �le görüşün.

 

Şüpheye yer vermemek amacıyla, yukarıda 3.1 �la 3.4 maddeler� altında sözü ed�len seçenekler
olmadan Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasının tek başına yerel kullanımı k�ş�sel



ver�ler�n�z� Roche’a aktarmaz.

Accu-Chek Connect çevr�m�ç� hesabın ve Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasının
çevr�m�ç� �şlevler�n� kullandığınızda, Roche'un depoladığı k�ş�sel ver�ler�n�z� ve Roche'un bu g�b�
ver�ler� k�mlere �lett�ğ�n� (örn. davet ed�len bakım verenler) görürsünüz. Roche �le aks�
kararlaştırılmadıkça, Roche'un k�ş�sel ver�ler� depolama ve �şleme amacı, Accu-Chek Connect
çevr�m�ç� hesap kullanım koşulları ve PC yazılımı l�sansının koşullarına göre çevr�m�ç� �şlevler�n
hükümler�yle sınırlıdır. Oturum açtığınızda, k�ş�sel ver�ler�n�z� s�leb�l�r ya da davet ed�len bakım
verenler�n k�ş�sel ver�ler�n�ze er�ş�m�n� geçers�z kılab�l�rs�n�z.

4        B�lg�, düzeltme, s�lme ve engelleme

Kan şeker� ölçüm c�hazı kaydını tamamladığınızda, yalnızca verd�ğ�n�z b�lg�ler ve kayıtlı kan şeker�
ölçüm c�hazının ser� numarası Roche'a aktarılacaktır. Ölçüm c�hazının kayıt özell�ğ�ne dönerek,
yen� Accu-Chek ürünler� hakkında b�lg� alma seçeneğ�n�n seç�m�n� kaldırarak ve ölçüm c�hazı
kaydını tekrar göndererek, �sted�ğ�n�z her zaman �lk kan şeker� ölçüm c�hazı kaydında ver�len
onayı geçers�z kılab�l�rs�n�z.

Roche'un, �şleme, üçüncü taraf er�ş�m� veya s�lme g�b� amaçlar da dah�l olmak üzere k�ş�sel
ver�ler�n�z� �şlemes� �le �lg�l� değerlend�rme yapmakta zorluk çek�yorsanız �lg�l� b�lg�ler� Roche'tan
�steyeb�l�rs�n�z. Bunun �ç�n, lütfen aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b� Roche �le �let�ş�m kurun.

K�ş�sel ver�ler�n�z yanlışsa ve oturum açtığınızda bunu kend� başınıza düzeltem�yorsanız, Roche
�steğ�n�z üzer�ne bunu düzeltecekt�r. Bunun �ç�n, lütfen aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b� Roche �le �let�ş�m
kurun.

Yukarıda söz ed�len amaçlarla artık depolanması gerekmeyen k�ş�sel ver�ler�n�z Roche tarafından
s�l�n�r. K�ş�sel ver�ler�n�z�n mevzuat gereğ� sebeplerle depolanması gerek�r, fakat bu ver�ler
engellen�r ve �ler�de ver�ml� kullanım �ç�n kullanılamaz duruma get�r�l�r.

5        Ver� Taşınab�l�rl�ğ�

Ver�ler�n�z c�hazınızda depolanır. Ver�ler�n�z� Apple Sağlık uygulaması �le paylaştıysanız, Apple
Sağlık uygulaması yoluyla da taşıyab�l�rs�n�z. Sah�p olduğunuz başka b�r hesap �le paylaşarak da
ver�ler�n�z� taşıyab�l�rs�n�z. Sorun yaşıyorsanız aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde Roche �le �let�ş�m kurun.

6        Mob�l B�lg�ler

Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasını kullandığınızda Roche, akıllı telefonunuz
tarafından Roche'a gönder�len, Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasını nasıl
kullandığınızı açıklayan b�lg�ler� (“kullanım b�lg�ler�”) toplar. Kullanım b�lg�ler� s�ze k�ş�sel olarak
atfed�lmez.

Roche, kullanıcılarımız hakkındak� toplu b�lg�ler� ve k�ş�sel olmayan b�lg�ler� Accu-Chek Connect
D�yabet Yönet�m� Uygulamasını ve kullanıcı davranışını çözümlemek �ç�n kullanır ve Google, Inc.
(“Google”) tarafından sağlanan Google Analyt�cs yoluyla kullanıcıların genell�kle en çok �lg�s�n�
çeken özell�kler� tanımlamamıza yardımcı olması �ç�n toplu raporlar hazırlar. Google, ABD-AB ve
ABD-İSVİÇRE G�zl�l�k Kalkanı altında sert�f�kalıdır ve Google Analyt�cs'� adımıza kullandığından
em�n olmak �ç�n Google �le b�r ver� �şleme anlaşması �mzalanmıştır. IP anon�mleşt�rme etk�nd�r.
Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasını Avrupa Ekonom�k Alanını oluşturan
bölgelerden b�r�nde kullanırsanız, IP adres�n�z b�r Google sunucusuna aktarılmadan önce Avrupa
B�rl�ğ� Üye Ülkeler� alanı �ç�nde veya Avrupa Ekonom�k Alanındak� Anlaşmanın d�ğer taraflarında
kısaltılacaktır. Sadece �st�sna� durumlarda IP adres�n�n tamamı önce ABD'dek� b�r Google
sunucusuna transfer ed�l�r ve orada kısaltılır.



Google bu kullanım b�lg�ler�n� Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasının tarafınızdan
kullanımını b�z�m adımıza değerlend�rmek amacıyla kullanacaktır. Bunu yapmak �ç�n, Accu-Chek
Connect D�yabet Yönet�m� Uygulaması �le düğme veya özell�k etk�nleşt�r�lmes� g�b� etk�leş�mler�n�z
hakkında b�lg� toplarız ve bunu Google'a per�yod�k aralıklarla gönder�r�z. Ölçümler g�b� g�rd�ğ�n�z
herhang� b�r ver�y� anal�z etmey�z. Google b�z�m �ç�n uygulama kullanım akt�v�tes� hakkındak�
raporları derler. Google Analyt�cs'te anal�z ed�len ver�ler Google tarafından tutulan herhang� b�r ver�
�le �l�şk�lend�r�lmeyecekt�r.

Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulamasının ayarlarında bu ver� kullanımından
vazgeçeb�l�rs�n�z.

7        Çocuk ver�ler�n�n g�zl�l�ğ�

Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulaması, en azından bulunulan ülken�n yasalarına ve
düzenlemeler�ne göre bel�rlenm�ş olan yaş kısıtlamalarını karşılayan k�ş�ler tarafından
kullanılmalıdır. Roche, web s�teler�m�z, uygulamalarımız, h�zmetler�m�z veya araçlarımız
aracılığıyla çocuklara a�t k�ş�sel b�lg�ler� b�lerek toplamaz. B�r ebeveyn veya yasal vas� olarak lütfen
çocuklarınızın �zn�n�z olmadan k�ş�sel b�lg�ler�n� vermeler�ne �z�n vermey�n.

8        Güvenl�k

Accu-Chek Connect D�yabet Yönet�m� Uygulaması ver�ler�n� c�hazınızda ş�frel� b�r b�ç�mde
saklamaktadır. K�ş�sel b�lg�ler�n�z�n doğruluğundan ve ş�fren�z�n özel ve güvenl� b�r yerde
başkalarıyla paylaşılmadan saklandığından em�n olmak s�z�n sorumluluğunuzdur.

Ver�ler�n�z�n Roche tarafından uzaktan �şlend�ğ� ölçüde, Roche k�ş�sel b�lg�ler�n�z� Almanya'da
ISO27001 sert�f�kalı ver� merkezler�nde �şler ve k�ş�sel b�lg�ler�n�z� d�ğer kullanıcıların b�lg�ler�nden
ayırmak ve ayrıca k�ş�sel b�lg�ler�n�z� �z�ns�z er�ş�mlerden korumak �ç�n onaylı ş�frel� saklama
mekan�zmaları kullanır. Roche D�abetes Care çalışanları ve sağlık profesyoneller� tarafından bu
G�zl�l�k İlkes�nde öngörülen �zn�n�zle ver�ler�n�ze er�ş�leb�l�r.

9        Ver� Denetley�c�s�, İlet�ş�m

Roche D�abetes Care GmbH ver� denetley�c�s�d�r. Lütfen �lg�l� tüm �let�ş�m b�lg�ler� �ç�n aşağı bakın
veya www.roche.de/serv�ce/�mpressum.htm sayfasını z�yaret ed�n.

Roche D�abetes Care GmbH
 Sandhofer Strasse 116

 68305 Mannhe�m, Almanya
 Tel: +49 (0) 621 / 759- 0

 www.accu-chek.com

E-posta: mannhe�m.allgeme�n@roche.com
 Merkez: Mannhe�m

 S�c�l Mahkemes�: AG Mannhe�m HRB 720251
 Mesul Müdür: M�chael Wöhler

 Yönet�m Kurulu Başkanı: Dr. Sever�n Schwan
 Düzenleme Kurulu: Karlsruhe Bölge Konsey�

 KDV Kaydı (ID): DE 297138554
 

10        Sorular ve Ş�kayetler

Sorularınız varsa veya Roche'un ver�ler�n�z� kullanma şekl� veya �stekler�n�ze verd�ğ� cevaplar
konusunda memnun değ�lsen�z, global.rdc-dpo@roche.com adres�nden Roche D�abetes Care



GmbH'ın ver� koruma yetk�l�s� �le �let�ş�m kurab�l�rs�n�z

Roche'un yetk�l� ver� koruma kurumu Baden Wurttemberg Ver� Koruma Kurumu (LfDI) hakkında
ş�kayette bulunma hakkınız da vardır. LfDI'nın �let�ş�m b�lg�ler� web s�tes�nde bulunab�l�r
(https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de). Alternat�f olarak, �kamet ett�ğ�n�z ülkedek� ver�
koruma kurumu �le de �let�ş�m kurab�l�rs�n�z.
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