
Уведомление за поверителност на Philips Lumify 

Настоящото Уведомление за поверителност е последно актуализирано на 29 октомври 2020 г. 
 
Когато мобилното приложение Philips Lumify („Приложение“) се свърже със сондата („Устройство“) 
Philips Lumify и се използва от обучен медицински специалист, едно смарт устройство се превръща 
в мобилно решение за ултразвук. Настоящото Уведомление за поверителност има за цел да 
подпомогне разбирането на нашите практики за поверителност, когато използвате нашите услуги, 
включително какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях, както и Вашите 
индивидуални права. 
 
Това Уведомление за поверителност се отнася за личните данни, които са събрани или обработени 
от Устройството и/или Приложението, което се контролира от или е под контрола на 
Philips Ultrasound, Inc. или някои от неговите филиали или дъщерни дружества („Philips“, „наш“, 
“ние“ или „нас“). 
 
Имайте предвид: Приложението не събира никаква пациентска лична информация. Всички такива 
лични данни, обработени от Приложението по време на използване, ще останат на смарт 
устройството на хоста или потребителят може да прехвърли данните към местоположение, което 
той определя. 

Като част от осигурените услуги може да изберете да се регистрирате с Reacts (Technologies 
innovatrices d’imagerie inc). Ще бъдете помолени да приемете техните правила и условия и да 
прегледате тяхното уведомление за поверителност, така че да могат да предоставят техните 
услуги на Вас.  
 

Какви лични данни се събират и за какви цели 
Ние получаваме или събираме лични данни, както е описано подробно по-долу, когато 
предоставяме нашите Услуги, включително при достъп, изтегляне, инсталиране на Устройството 
или Приложението и завършване на регистриране на сонда. Може да използваме тези лични данни 
за извършване на Услугите, заявени от Вас като договорна необходимост, за управление, 
осигуряване, подобряване, персонализиране, поддържане и предлагане на пазара на нашите 
Услуги на основата на нашия законен интерес или за да спазим законово задължение, на което 
може да сме обект. Ако не желаете да събираме и обработваме Вашите лични данни, може да 
нямате възможност да използвате Услугите. 
 
Регистрационни данни 
Ние може да събираме Вашите лични данни, когато изтеглите Приложението за регистриране на 
сондата. Необходимите данни включват името на институцията, пощенски код/код на 
местоположението, държава и имейл на институцията/за контакт. Може да въведете Вашето име 
за контакт, което не се изисква за регистриране на Приложението.  
 
▪ Събраните лични данни се използват за гарантиране, че Philips може да уведомява Вас или Вашата 
институция в случай на отмяна или актуализации на услугите, специфични за устройството. 
 



Данни за устройството 
Ние събираме други данни, свързани с устройството. Тези данни включват: версия на софтуера на 
Приложението Lumify; серийния номер на сондата и модела; име на модела и идентификатора на 
устройството за смарт устройството, на което е изтеглено Приложението за използване със сондата, 
заедно с версията на операционната система, работеща на това устройство, и серийния номер и 
версията на фърмуера на захранващия модул на Lumify за iOS. 
 
▪ Събраните данни се използват в случай на изтегляне от пазара за идентифициране на 

конфигурации, които могат да имат проблем.  

Бисквитки 
Не използваме бисквитки, тагове или подобни технологии в Приложението. 
 
Поддръжка на клиенти 
Може да ни предоставите информация, свързана с Вашата употреба на Услугите ни, включително 
взаимодействието Ви с Philips, и как да се свържем с Вас, за да Ви предоставим поддръжка на 
клиенти. Ние управляваме и предоставяме Услугите си, включително поддръжка на клиенти, и 
подобряване, поправяне и персонализиране на Услугите ни. Използваме Вашата информация и за 
да Ви отговорим, когато се свързвате с нас. 
 
Маркетинг  
Ако решите да получавате промоционални съобщения относно продукти, услуги, събития и 
промоции на Philips, които могат да са уместни за Вас, ние може да Ви изпращаме маркетингови и 
промоционални съобщения чрез имейл, телефон и други цифрови канали, като мобилните 
приложения и социалните мрежи. Може да се откажете и отпишете от такива съобщения по всяко 
време. 
 
Разрешения 
Приложението може да поиска разрешението Ви за достъп до Вашия телефон или сензори 
(например камера, Wi-Fi, местоположение или Bluetooth) или други данни (например снимки, 
дневна програма или контакти) на Вашето мобилно устройство.  
 
▪ Използваме такива данни само когато е нужно предоставянето на Услугите и само след като сте 
предоставили своето изрично съгласие. 
 
▪ Понякога разрешението е техническо предварително условие на операционните системи на 
мобилното Ви устройство. В такива случаи Приложението може да поиска разрешението Ви за 
достъп до такива сензори или данни, въпреки това няма да събираме такива данни, освен ако не се 
изисква, за да Ви предоставим услугите на Приложението, и само след осигурено съгласие.  
 

С кого се споделят личните данни? 
Philips може да разкрие личните Ви данни на доставчици на услуги, бизнес партньори трети страни 
или други трети страни в съответствие с настоящото Уведомление за поверителност и/или 
приложимото законодателство. 
 



Доставчици на услуги 
Ние работим с доставчици на услуги трети страни, за да ни помагат да управляваме, осигуряваме, 
подобряваме, разбираме, персонализираме, поддържаме и предлагаме на пазара Услугите си. 
 
Може да споделим личните Ви данни със следните доставчици на услуги: 

 
❖ ИТ доставчици и доставчици на облак 

Тези доставчици на услуги доставят необходимия хардуер, софтуер, работа в мрежа, 
съхранение, услуги по трансакции и/или свързани технологии, които са нужни за 
управление на Приложението или предоставянето на Услугите.  

Philips изисква от доставчиците си на услуги да осигурят адекватно ниво на защита на личните Ви 
данни, подобно на нивото, което ние предоставяме. Изискваме от нашите доставчици на услуги да 
обработват личните Ви данни само в съответствие с нашите инструкции и само за определени цели, 
споменати по-горе, за да имат достъп до минимално количество данни, те трябва да доставят 
определена услуга и да защитават безопасността на Вашите лични данни. 

Други трети страни 
Philips може също да работи с трети страни, които обработват Вашите лични данни за техни 
собствени цели. Прочетете техните уведомления за поверителност внимателно, тъй като те 
информират относно техните практики за поверителност, включително какъв тип лични данни 
събират, как ги използват, обработват и защитават. 
 
Ако Philips споделя лични данни с трети страни, които използват Вашите лични данни за техни 
собствени цели, Philips ще се увери да Ви уведоми и/или да получи съгласието Ви в съответствие с 
приложимите закони, преди да споделим личните Ви данни. 
 
Philips понякога продава бизнес или част от бизнес на друга компания. Такова прехвърляне на 
собственост може да включва прехвърляне на личните Ви данни, директно свързани към този 
бизнес, към закупуващата компания. Всички наши права и задължения съгласно нашето 
Уведомление за поверителност могат свободно да бъдат прехвърлени от Philips на които и да е от 
нашите филиали във връзка със сливане, придобиване, преструктуриране или продажба на активи, 
по закон или по друг начин и ние може да прехвърлим Вашите лични данни на някой от нашите 
филиали, правоприемници или нов собственик. 
 

Трансгранично прехвърляне 
Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани и обработвани във всяка държава, в която 
притежаваме обекти или в която ангажираме доставчици на услуги, и чрез използването на 
Услугите Вие се съгласявате с прехвърлянето (ако има такова) на информация към държави извън 
държавата, в която живеете, които могат да имат правила за защита на данните, различни от тези 
на Вашата държава. При определени обстоятелства съдилища, правоприлагащи агенции, 
регулаторни агенции или органи за сигурност в тези други държави могат да бъдат упълномощени 
да осъществят достъп до личните Ви данни.  
 
Ако се намирате в Европейската икономическа зона (ЕИЗ), Вашите лични данни може да бъдат 
прехвърлени към наши филиали или доставчици на услуги в държави, които не са членки на ЕИЗ, 
които са признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на данните 



в съответствие със стандартите на ЕИЗ (пълният списък е достъпен тук 
[http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). За 
прехвърляния от ЕИЗ към държави, които не се считат за съответстващи от Европейската комисия, 
като Съединените американски щати, сме определили адекватни мерки, като нашите 
Задължителни корпоративни правила за данни на клиенти, доставчици и бизнес партньори и/или 
стандартни договорни клаузи, приети от Европейската комисия, за защита на личните Ви данни. 
Може да получите копие на тези мерки, като последвате връзката по-горе или като се свържете 
с нас на privacy@philips.com. 
 

Колко дълго пазим данните Ви? 
Ние ще запазим личните Ви данни за колкото време е нужно или разрешено предвид целта(ите), за 
която/които са събрани данните. Критериите, които използваме за определяне на периодите ни за 
запазване, включват: (i) продължителността от време, в което използвате Приложението и Услугите, 
(ii) дали има правно задължение, на което ние сме обект, или (iii) дали запазването е 
препоръчително предвид правните ни позиции (като например по отношение на приложимите 
устави на ограничения, съдебни спорове или регулаторни разследвания). 
 

Вашите избори и права 
Ако искате да подадете заявка за достъп, коригиране, изтриване, ограничаване или възражение 
срещу обработването на лични данни, които преди това сте ни предоставили, или ако искате да 
подадете заявка за получаване на електронно копие на личните Ви данни за целите на 
прехвърлянето им на друга компания (доколкото това право на преносимост на данните Ви е 
предоставено от приложимото законодателство), можете да се свържете с нас чрез формуляра за 
контакт. Ще отговорим на Вашата заявка в съответствие с приложимото законодателство. 
 
Пояснете до кои лични данни бихте искали да получите достъп, да коригирате, изтриете, ограничите 
или възразите срещу обработването им в заявката си. За Ваша защита ние можем да изпълняваме 
заявки само по отношение на личните данни, свързани с Вашия акаунт, Вашия имейл адрес или 
друга информация за акаунта, които използвате при изпращане на заявката Ви, и може да се наложи 
да потвърдим Вашата самоличност, преди да приложим заявката Ви. Ще се опитаме да изпълним 
Вашата заявка възможно най-скоро. 
 
Имайте предвид, че ако се възползвате от (някои от) Вашите избори и права, е възможно вече да 
не може да използвате, изцяло или частично, нашите Услуги. 
 

Ние защитаваме Вашите лични данни 
Ние приемаме сериозно задължението си да защитаваме данните, които доверите на Philips, срещу 
случайно или непозволено изменение, загуба, злоупотреба, разкриване или достъп. Philips 
използва разнообразни технологии за сигурност, технически и организационни мерки, за да 
помогне за защитата на Вашите данни. За тази цел ние прилагаме, наред с другото, контрол на 
достъпа, използване на защитни стени и протоколи за сигурност. 

Промени в настоящото Уведомление за поверителност 
Нашите Услуги може да се променят от време на време, без да Ви уведомяваме предварително. 
Поради тази причина си запазваме правото да изменяме или актуализираме настоящото 
Уведомление за поверителност от време на време. Когато актуализираме настоящото Уведомление 
за поверителност, ще актуализираме и датата в горната част на настоящото Уведомление за 
поверителност. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm
https://www.philips.com/c-dam/corporate/privacy/philips-privacy-rules-csb-data.pdf
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Препоръчваме Ви да преглеждате редовно най-новата версия на настоящото Уведомление за 
поверителност.  
 
Новото Уведомление за поверителност ще влезе в сила веднага след публикуването. Ако не сте 
съгласни с преработеното уведомление, трябва да промените предпочитанията си или да 
обмислите да спрете да използвате нашите Услуги. Продължавайки да осъществявате достъп или 
да използвате нашите Услуги, след като тези промени влязат в сила, Вие потвърждавате, че сте били 
информирани и се съгласявате с измененото Уведомление за поверителност. 
 

Свържете се с нас 
Ако имате някакви въпроси относно настоящото Уведомление за поверителност или начина на 

използване на личните Ви данни от Philips, свържете се с нашия служител за защита на данните 

чрез нашия формуляр за контакт или на адреса по-долу. Освен това имате право да подадете 

жалба до надзорен орган, компетентен за Вашата държава или регион.  
 
Philips 
Attn: Group Legal (Privacy),  
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,  

1096 BC, Amsterdam, The Netherlands. 
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