Philips Lumify privaatsusteatis
Seda privaatsusteatist on viimati uuendatud 29. oktoobril 2020
Philips Lumify mobiilirakendus (Rakendus) koos Philips Lumify anduriga (Seade), mida kasutab koolitatud
meditsiinitöötaja, teeb nutiseadmest mobiilse ultrahelilahenduse. Selle privaatsusteatise eesmärgiks on
aidata Teil aru saada meie privaatsust puudutavast praktikast kui kasutate meie teenuseid. Muu hulgas
annab privaatsusteatis teavet selle kohta, milliseid andmeid me kogume, millisel eesmärgil, mida me
nendega teeme ja millised on Teie õigused andmesubjektina.
See privaatsusteatis kehtib isikuandmetele, mida kogutakse või töödeldakse Seadme ja/või Rakendusega,
mida kontrollib ettevõte Philips Ultrasound, Inc. või sidusettevõtted („Philips“, „meie“) või mida
kontrollitakse nende nimel.
Tähelepanu! Rakendus ei kogu patsientide isikuandmeid. Kõik Rakenduses töödeldud isikuandmed jäävad
kasutatavasse nutiseadmesse või edastatakse kasutaja poolt määratud asukohta.
Teenuste raames võite registreeruda ettevõtte Reacts (Technologies innovatrices d’imagerie inc)
kasutajaks. Nende teenuste kasutamise võimaldamiseks palutakse Teil nõustuda nende reeglite ja
tingimustega ning üle vaadata nende privaatsusteatis.

Milliseid isikuandmeid kogutakse ja millistel eesmärkidel
Kogume Teenuseid pakkudes, muu hulgas siis kui kasutate, laadite alla, installite Seadme või Rakenduse
ja registreerite anduri, all kirjeldatud isikuandmeid. Võime neid isikuandmeid kasutada Teie poolt küsitud
Teenuste pakkumiseks ja sellise töötlemise õiguslikuks aluseks on vajadus täita Teiega sõlmitud lepingut,
opereerida, pakkuda, täiustada, kohandada, toetada ja turustada Teenuseid meie õigusliku huvi alusel või
eesmärgil täita meile kohaldatavaid õiguslikke kohustusi. Kui Te ei soovi, et Teie isikuandmeid kogutakse
ja töödeldakse, siis ei pruugi Teil olla võimalik Teenuseid kasutada.
Registreerimise andmed
Võime Teie isikuandmeid koguda, kui laadite alla Rakenduse või registreerite anduri. Nõutud andmeteks
on muu hulgas asutuse nimetus, sihtnumber/asukohakood, riik ja asutuse e-post / kontakti e-post. Peale
selle võite sisestada ka enda kontakti nime aga see ei ole Rakenduse registreerimisel nõutav.
▪ Kogutud isikuandmeid kasutatakse, et Philips saaks Teid või Teie asutust teavitada toote
tagasikutsumisest või seadet puudutavatest uuendustest.
Seadme andmed
Kogume seadmega seotud muid andmeid. Muu hulgas kogutakse järgmiseid andmeid: Rakenduse Lumify
tarkvara versioon; anduri seerianumber ja mudel; anduriga kasutatava Rakenduse allalaadimiseks
kasutatava nutiseadme mudeli nimetus ja seadme tunnus koos seadme operatsioonisüsteemi
versiooniga; ja iOS Lumify Power Module'i seerianumber ja püsivara versioon.
▪ Kogutud andmeid kasutatakse seadmete tagasi kutsumisel ja võimalike probleemsete
konfiguratsioonide tuvastamiseks.

Küpsised
Rakenduses ei kasutata küpsiseid, silte või sarnaseid tehnoloogiaid.
Klienditugi
Võite meile esitada andmeid, mis puudutavad Teenuste kasutamist Teie poolt, muu hulgas suhtlust
ettevõttega Philips ja kontaktandmeid, et klienditugi saaks võtta Teiega ühendust. Opereerime ja pakume
enda Teenuseid, muu hulgas klienditoe pakkumine, ja täiustame, parandame või kohandame Teenuseid.
Kasutame neid andmeid ka Teile vastamiseks, kui võtate meiega ühendust.
Turundus
Kui Te nõustute Philipsi Teie jaoks asjakohaseid tooteid, teenuseid, sündmuseid ja kampaaniaid
puudutava turunduskommunikatsiooni saamisega, võime Teile e-posti, telefoni ja muude digikanalite,
nagu mobiilirakendused ja sotsiaalmeedia, vahendusel saata turunduskommunikatsiooni. Võite sellise
kommunikatsiooni saamiseks antud nõusoleku alati tagasi võtta ja nendest teadetest loobuda.
Õigused
Rakendus võib küsida luba Teie telefonile või anduritele juurdepääsuks (nt kaamera, Wi-Fi, geograafilise
asukoha määramine või Bluetooth) või mobiiliseadme muude andmete kasutamiseks (nt fotod, kalender
või kontaktid).
▪ Kasutame selliseid andmeid ainult kui see on vajalik Teile Teenuste pakkumiseks ja ainult Teie
selgesõnalisel nõusolekul.
▪ Vahel võib luba olla Teie mobiiliseadme operatsioonisüsteemi tehniline nõue. Sellisel juhul võib
Rakendus küsida luba sellistele anduritele või andmetele juurdepääsuks aga ei kogu selliseid andmeid, kui
see ei ole vajalik Rakenduse või Teenuste kasutamiseks. Andmeid kasutatakse ainult Teie nõusolekul.

Kellega isikuandmeid jagatakse?
Philips võib selle privaatsusteatise ja/või kohaldatava õiguse järgi jagada Teie andmeid kolmanda poole
teenusepakkujatega, partneritega või muude kolmandate pooltega.
Teenusepakkujad
Opereerime, pakume, täiustame, parandame, kohandame, toetame ja turustame enda Teenuseid koos
kolmanda poole teenusepakkujatega.
Võime Teie isikuandmeid jagada järgmiste teenusepakkujatega:
❖

IT- ja pilveteenuste pakkujad
Need teenusepakkujad pakuvad meile riistvara, tarkvara, võrguühendusi, säilitusruumi,
tehinguid toetavaid teenuseid ja/või nendega seotud tehnoloogiat mis on vajalik Rakenduse
kasutamiseks või Teenuste pakkumiseks.

Philips nõuab, et teenusepakkujad tagavad teie isikuandmete kaitse võrdväärsel tasemel meie enda
pakutavaga. Eeldame, et meie teenusepakkujad töötlevad Teie isikuandmeid ainult meie juhiste järgi ja
üleval kirjeldatud eesmärkidel, kasutavad konkreetse teenuse pakkumiseks minimaalselt vajalikke
andmeid ja tagavad Teie isikuandmete kaitse.

Muud kolmandad pooled
Philips võib teha koostööd kolmandate pooltega, kes töötlevad Teie isikuandmeid omal eesmärgil. Palun
lugege nende teenusepakkujate privaatsusteatiseid hoolikalt, sest need teavitavad Teid nende privaatsust
puudutava praktika, muu hulgas kogutavate isikuandmete, nende kasutamise, töötlemise ja kaitse, kohta.
Kui Philips jagab isikuandmeid kolmandate pooltega, kes kasutavad Teie isikuandmeid omal eesmärgil,
teavitab Philips sellest ka Teid ja/või hangib enne isikuandmete jagamist kohaldatavate õigusaktidega
nõutud nõusoleku.
Philips võib aeg-ajalt müüa mõne ettevõtte või ärivaldkonna mõnele muule äriühingule. Selline
omandisuhte muutus võib hõlmata Teie konkreetse äritegevusega seotud isikuandmete üleandmist
omandavale ettevõttele. Kõik meie õigused ja kohustused selle privaatsusteatise järgi on vabalt
määratavad Philipsi poolt mistahes sidusettevõtetele, kui tegemist on ühinemise, omandamise,
restruktureerimise või vara müügiga või õigusliku toiminguga või muu tegevusega, ja võime Teie
isikuandmed üle anda enda sidusettevõtetele, õigusjärglastele või uutele omanikele.

Andmete rahvusvaheline edastamine
Teie isikuandmeid võidakse säilitada ja töödelda igas riigis, kus meil on asutusi või kus asuvad meie
teenusepakkujad. Teenuseid kasutades nõustute enda isikuandmete (võimaliku) edastamisega riikidesse,
mis ei ole teie elukohariik ja mille andmekaitset puudutavad reeglid võivad Teie riigist erineda. Teatud
olukordades võivad Teie isikuandmetele saada juurdepääsu nende muude riikide kohtud,
õiguskaitseasutused, reguleerivad asutused või julgeolekuasutused.
Kui Te asute EMPs, siis võidakse Teie isikuandmeid edastada meie sidusettevõtetele või
teenusepakkujatele mitte-EMP riikides, mis Euroopa Komisjoni hinnangul tagavad EMP standardite
kohaselt
piisava
andmekaitse
taseme
(nende
riikide
täieliku
loendi
leiab
siit
[http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]).
Andmete edastamisel EMPst riikidesse, mis Euroopa Komisjoni hinnangul piisavat andmekaitse taset ei
taga, näiteks Ameerika Ühendriigid, oleme rakendanud asjakohaseid meetmeid, nagu meie Siduvad
ärireeglid klientide, tarnijate ja partnerite andmete töötlemiseks ja/või Euroopa Komisjoni standardsed
lepinguklauslid isikuandmete kaitse kohta. Nende meetmete ülevaate saate üleval toodud veebisaidilt või
kirjutades e-posti aadressil privacy@philips.com.

Kui kaua me Teie isikuandmeid säilitame?
Säilitame Teie isikuandmeid senikaua, kui on vajalik või lubatud nende kogumise eesmärkide täitmiseks.
Isikuandmete säilitamise perioodi määramisel arvestame muu hulgas järgmisega: i) Rakenduse ja
Teenuste kasutamise kestus; ii) meie võimalikud õiguslikud kohustused või iii) võimalik andmete
säilitamise vajadus meie õigusliku positsiooni tõttu (nt rakendatavad ajalised piirangud, õigusmenetlus või
reguleerivate asutuste uurimised).

Teie valikud ja õigused
Kui soovite kasutada enda õigust andmetele juurdepääsuks, andmete parandamiseks, kustutamiseks,
piiramiseks või Teie isikuandmete töötlemisele vastuväite esitamiseks või kui soovite esitada taotluse
enda isikuandmete elektroonilise koopia saamiseks teisele ettevõttele andmise eesmärgil (kohaldatava
seadusandluse andmete üleviimise nõuetega lubatud ulatuses), võite meile kirjutada läbi meie
kontaktvormi. Vastame Teie päringule kohaldatavate seaduste järgi.

Märkige päringus selgelt, milliseid isikuandmeid soovite näha, parandada, kustutada, piirata või milliste
isikuandmete töötlemisele esitate vastuväite. Teie kaitseks täidame ainult päringuid, mis on seotud Teie
kontoga seotud isikuandmetega, e-posti aadressiga või muu konto andmetega, mida kasutate meile
päringu saatmiseks ja võime Teie isiku enne päringule vastamist kinnitada. Vastame Teie päringule
esimesel võimalusel.
Juhime tähelepanu asjaolule, et teatud valikute ja õiguste kasutamine võib tähendada, et Teil ei ole enam
võimalik kasutada meie Teenuseid või nende elemente.

Kaitseme Teie isikuandmeid
Võtame Teie poolt ettevõttele Philips usaldatud isikuandmete kaitset tõsiselt ja hoiame neid juhusliku või
lubamatu muutmise, kaotamise, väärkasutamise, avalikustamise või juurdepääsu eest. Philips kasutab
Teie isikuandmete kaitse tagamiseks erinevaid turvalisuse tagamise tehnoloogiaid, tehnilisi ja
organisatoorseid meetmeid. Muu hulgas kasutame sellel eesmärgil juurdepääsukontrolli, tulemüüre ja
turvaprotokolle.

Selle privaatsusteatise muutmine
Meie Teenused võivad aeg-ajalt muutuda ja Teid ei teavitata sellest eraldi. Seetõttu võime aeg-ajalt
uuendada või täiendada ka seda privaatsusteatist. Privaatsusteatise uuendamisel muudetakse ka
privaatsusteatise alguses asuvat kuupäeva.
Soovitame Teil see privaatsusteatis regulaarselt uuesti üle vaadata.
Uuendatud privaatsuspoliitika jõustub selle avaldamise hetkel. Kui Te uuendatud privaatsusteatisega ei
nõustu, peate muutma enda eelistusi või kaaluma meie Teenuste kasutamise lõpetamist. Teenuseid
pärast muudatuste jõustumist edasi kasutades kinnitate, et olete uuendatud privaatsusteatisega
tutvunud ja sellega nõus.

Võtke meiega ühendust
Kui Teil on küsimusi selle privaatsusteatise kohta või selle kohta, kuidas Philips kasutab Teie
isikuandmeid, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga, kasutades selleks meie kontaktvormi või
all märgitud aadressi. Teise võimalusena on Teil õigus esitada kaebus enda riigi või piirkonna
asjakohasele järelevalveasutusele.
Philips
Attn: Group Legal (Privacy),
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,
1096 BC, Amsterdam, The Netherlands.

