
Philips Lumify -sovelluksen tietosuojailmoitus 

Tätä tietosuojailmoitusta on päivitetty viimeksi 29. lokakuuta 2020. 
 
Kun Philips Lumify -mobiilisovellus ("sovellus") yhdistetään Philips Lumify -anturiin ("laite") ja sitä 
käyttävät koulutetut lääketieteen ammattilaiset, se tekee älylaitteesta liikuteltavan ultraääniratkaisun. 
Tämä tietosuojailmoitus on tarkoitettu auttamaan palvelujemme käyttöön liittyvien 
tietosuojakäytäntöjen ymmärtämisessä. Käytännöt liittyvät muun muassa siihen, mitä tietoja keräämme, 
miksi keräämme niitä ja mitä teemme niillä, sekä yksilöllisiin oikeuksiisi. 
 
Tämä tietosuojailmoitus koskee laitteen ja/tai sovelluksen keräämiä tai käsittelemiä henkilötietoja, joita 
Philips Ultrasound, Inc. tai jokin sen tytäryhtiöistä tai apuyhtiöistä ("Philips", "meidän", "me" tai "meitä") 
hallinnoi tai jotka ovat sen hallinnan alaisia. 
 
Huomaa: Sovellus ei kerää mitään potilaan henkilötietoja. Kaikki henkilötiedot, joita sovellus käsittelee 
käytön aikana, pysyvät isäntä-älylaitteessa tai käyttäjä voi siirtää tiedot määrittämäänsä sijaintiin. 

Osana sinulle tarjottuja palveluja voit päättää rekisteröityä Reacts-ohjelmaan (Technologies innovatrices 
d’imagerie inc). Sinua pyydetään hyväksymään sen käyttöehdot ja lukemaan sen tietosuojailmoitus, 
jotta yhtiö voi tarjota sinulle palvelujaan.  
 

Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoituksiin 
Vastaanotamme tai keräämme henkilötietoja alla yksityiskohtaisesti kuvatulla tavalla, kun tarjoamme 
palvelujamme, esimerkiksi kun avaat, lataat tai asennat laitteen tai sovelluksen ja suoritat anturin 
rekisteröinnin. Voimme käyttää näitä henkilötietoja pyytämiesi palvelujen suorittamiseen sopimuksen 
mukaisena velvoitteena, palvelujemme hoitamiseen, tarjoamiseen, parantamiseen, mukauttamiseen, 
tukemiseen ja markkinoimiseen oikeutetun etumme perusteella tai meitä mahdollisesti koskevan laillisen 
velvoitteen noudattamiseen. Jos et halua, että keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, et välttämättä 
voi käyttää palveluja. 
 
Rekisteröintitiedot 
Voimme kerätä henkilötietojasi, kun lataat sovelluksen anturin rekisteröimistä varten. Tarvittavia tietoja 
ovat laitoksen nimi, postinumero, maa ja laitoksen/yhteyshenkilön sähköpostiosoite. Voit myös antaa 
yhteyshenkilösi nimen. Se ei ole välttämätöntä sovelluksen rekisteröinnin kannalta.  
 
▪ Kerättyjen henkilötietojen avulla varmistetaan, että Philips voi ilmoittaa sinulle tai laitoksellesi, jos 
laitetta koskevia takaisinkutsuja tai palvelupäivityksiä ilmenee. 
 
Laitetiedot 
Keräämme laitteeseen liittyviä muita tietoja. Näihin kuuluvat seuraavat tiedot: Lumify-sovelluksen 
ohjelmistoversio, anturin sarjanumero ja malli, älylaitteen, johon sovellus ladataan anturin kanssa 
käyttämistä varten, mallin nimi ja laitetunniste sekä laitteen käyttöjärjestelmän versio ja iOS Lumify  
-virtamoduulin sarjanumero ja laiteohjelmistoversio. 
 
▪ Kerättyjä tietoja käytetään takaisinkutsutapauksissa mahdollisesti ongelmallisten kokoonpanojen 

tunnistamiseen.  



 

Evästeet 
Emme käytä evästeitä, tunnisteita tai vastaavia teknologioita sovelluksessa. 
 

Asiakastuki 
Voit antaa meille palvelujemme käyttöä koskevaa tietoa, mukaan lukien vuorovaikutuksesi Philipsin 
kanssa ja miten otamme sinuun yhteyttä, jotta voimme tarjota sinulle asiakastukea. Hoidamme ja 
tarjoamme palvelujamme, mukaan lukien asiakastuen antaminen ja palvelujemme parantaminen, 
korjaaminen ja mukauttaminen. Käytämme tietojasi myös sinulle vastaamiseen, kun otat meihin yhteyttä. 
 

Markkinointi  
Jos tilaat sinulle mahdollisesti oleellisia Philipsin tuotteita, palveluja, tapahtumia ja kampanjoita koskevat 
kampanjaviestit, voimme lähettää sinulle markkinointi- ja kampanjaviestejä sähköpostitse, puhelimitse ja 
muiden digitaalisten kanavien, kuten mobiilisovellusten ja sosiaalisen median, kautta. Voit lopettaa 
tällaisten viestien tilaamisen milloin tahansa. 
 

Käyttöoikeudet 
Sovellus voi pyytää lupaasi käyttää puhelintasi tai antureitasi (esim. kamera, Wi-Fi, maantieteellinen 
sijainti tai Bluetooth) tai mobiililaitteesi muita tietoja (esim. valokuvat, kalenteri tai yhteystiedot).  
 

▪ Käytämme kyseisiä tietoja vain, kun se on tarpeen, jotta voimme tarjota sinulle palveluja, ja vasta, kun 
olet antanut meille selvän suostumuksen. 
 

▪ Joskus lupa on mobiililaitteesi käyttöjärjestelmien tekninen ennakkoehto. Tällaisessa tapauksessa 
sovellus voi pyytää lupaasi käyttää kyseisiä antureita tai tietoja, mutta emme kerää tietoja, ellei se ole 
tarpeen sovelluspalvelun tarjoamiseen sinulle, ja keräämme niitä vasta, kun olet antanut suostumuksesi.  
 

Keiden kanssa henkilötietoja jaetaan? 
Philips voi jakaa henkilötietojasi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, liikekumppaneille tai muille 
kolmansille osapuolille tämän tietosuojailmoituksen ja/tai sovellettavan lain mukaisesti. 
 

Palveluntarjoajat 
Työskentelemme kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa hoitaaksemme, tarjotaksemme, 
parantaaksemme, ymmärtääksemme, mukauttaaksemme, tukeaksemme ja markkinoidaksemme 
palvelujamme. 
 

Voimme jakaa henkilötietojasi seuraavien palveluntarjoajien kanssa: 
 

❖ IT- ja pilvipalveluntarjoajat 
Nämä palveluntarjoajat toimittavat tarvittavan laitteiston, ohjelmiston, verkoston, säilytystilan, 
transaktiopalvelut ja/tai liittyvän teknologian, jotka tarvitaan sovelluksen suorittamiseen tai 
palvelujen tarjoamiseen.  

Philips edellyttää, että sen palveluntarjoajat tarjoavat tarjoamaamme suojaustasoa vastaavan riittävän 
suojaustason henkilötiedoillesi. Edellytämme, että palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi vain 
ohjeidemme mukaisesti ja vain edellä mainittuihin erityisiin tarkoituksiin, että ne pääsevät käsiksi vain 
siihen määrään tietoja, joka tarvitaan tietyn palvelun tarjoamiseen, ja että ne suojaavat henkilötietojasi. 

 



Muut kolmannet osapuolet 
Philips voi työskennellä myös sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka käsittelevät henkilötietojasi 
omiin tarkoituksiinsa. Lue kolmansien osapuolten tietosuojailmoitukset huolellisesti, sillä niissä kerrotaan 
niiden tietosuojakäytännöistä, kuten siitä, minkä tyyppisiä henkilötietoja ne keräävät ja miten ne 
käyttävät, käsittelevät ja suojaavat niitä. 
 
Jos Philips jakaa henkilötietoja sellaisten kolmansien osapuolten kanssa, jotka käyttävät henkilötietojasi 
omiin tarkoituksiinsa, Philips ilmoittaa sinulle ja/tai pyytää sinulta suostumusta sovellettavien lakien 
mukaisesti, ennen kuin jakaa henkilötietojasi. 
 
Philips myy toisinaan liiketoimintaansa tai osia liiketoiminnastaa toiselle yritykselle. Tällainen 
omistajuuden siirto voi sisältää suoraan kyseiseen liiketoimintaan liittyvien henkilötietojesi siirtämisen 
ostavalle yritykselle. Kaikki tietosuojailmoituksemme mukaiset oikeutemme ja velvoitteemme ovat 
Philipsin vapaasti luovutettavissa mille tahansa tytäryhtiöllemme fuusion, yritysoston, saneerauksen tai 
omaisuuden myynnin yhteydessä tai lain mukaisesti tai muuten, ja voimme siirtää henkilötietojasi mille 
tahansa tytäryhtiöllemme, seuraajallemme tai uudelle omistajalle. 
 

Siirtäminen rajojen yli 
Henkilötietojasi voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on tytäryhtiöitä tai jossa 
käytämme palveluntarjoajia, ja käyttämällä palveluja suostut (mahdolliseen) tietojen siirtämiseen oman 
asuinmaasi ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojaa koskevat säännöt voivat erota oman maasi 
vastaavista. Tietyissä olosuhteissa tällaisten maiden tuomioistuimet, lainvalvontaviranomaiset, 
sääntelyviranomaiset tai turvallisuusviranomaiset voivat olla oikeutettuja henkilötietojesi tarkasteluun.  
 
Jos olet ETA-alueen sisällä, henkilötietojasi voidaan siirtää tytäryhtiöillemme tai palveluntarjoajillemme 
ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tietosuojatason 
ETA-standardien mukaisesti (täydellinen luettelo näistä maista on saatavilla tässä 
[http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). ETA-
maista maihin, joiden tietosuojatasoa Euroopan komissio ei pidä riittävänä, kuten Yhdysvallat, tehtäviä 
siirtoja varten olemme ottaneet käyttöön riittäviä menetelmiä, kuten Sitovat asiakkaan, toimittajan ja 
liikekumppanin tietoja koskevat yrityssäännöt ja/tai Euroopan komission käyttämät 
vakiosopimuslausekkeet, joilla suojaamme henkilötietojasi. Voit saada kopion näistä menetelmistä 
käyttämällä yllä olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen privacy@philips.com. 
 

Miten kauan säilytämme tietojasi? 
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin niitä on tarpeen tai sallittua säilyttää niihin tarkoituksiin, joihin 
tiedot kerättiin. Kriteerit, joita käytämme säilytysjaksomme määrittämiseen: (i) sovelluksen ja palvelujen 
käyttöön käyttämäsi aika, (ii) koskeeko meitä jokin laillinen velvoite tai (iii) onko säilyttäminen 
suositeltavaa oikeudellisen asemamme valossa (kuten suhteessa sovellettaviin 
kanneaikalainsäädäntöihin, oikeusriitaan tai sääntelytutkimuksiin). 
 

Valintasi ja oikeutesi 
Jos haluat lähettää pyynnön, joka koskee meille aiemmin antamiesi henkilötietojen tarkastelua, 
korjaamista, poistamista, rajoittamista tai niiden käsittelyn vastustamista, tai jos haluat lähettää pyynnön 
saadaksesi sähköisen kopion henkilötiedoistasi tarkoituksenasi siirtää ne toiseen yritykseen (siinä määrin 
kuin tämä tietojen siirrettävyyttä koskeva oikeus koskee sinua sovellettavan lain mukaisesti), voit ottaa 
meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Vastaamme pyyntöösi sovellettavan lain mukaisesti. 

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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https://www.philips.com/c-e/questions-and-feedback.html


 
Tee pyynnössäsi selväksi, mitä henkilötietoja haluat tarkastella, korjata, poistaa tai rajoittaa tai minkä 
henkilötietojen käsittelyä haluat vastustaa. Suojataksemme sinua voimme toteuttaa pyyntöjä vain, kun 
on kyse henkilötiedoista, jotka liittyvät pyynnön lähettämiseen käyttämääsi tiliin, sähköpostiosoitteeseen 
tai muihin tilitietoihin, ja meidän voi olla tarpeen varmistaa henkilöllisyytesi ennen pyyntösi 
toteuttamista. Pyrimme toteuttamaan pyyntösi niin pian kuin on kohtuullisesti mahdollista. 
 
Huomaa, että jos hyödynnät vaihtoehtojasi ja oikeuksiasi (tai osaa niistä), et ehkä voi käyttää enää 
palvelujamme tai osaa niistä. 
 

Suojaamme henkilötietojasi 
Otamme vakavasti vastuumme suojata Philipsin käyttöön luottamiasi tietoja tahattomalta tai 
valtuuttamattomalta muuntelulta, menetykseltä, väärinkäytöltä, jakamiselta tai tarkastelulta. Philips 
käyttää erilaisia suojausteknologioita sekä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseen. 
Tätä tarkoitusta varten käytämme muun muassa käyttöoikeuksien valvontaa, palomuureja ja 
suojausprotokollia. 

Tämän tietosuojailmoituksen muutokset 
Palvelumme voivat muuttua ajoittain ilman, että annamme siitä sinulle erillistä ilmoitusta. Tästä syystä 
varaamme oikeuden muuttaa tai päivittää tätä tietosuojailmoitusta ajoittain. Kun päivitämme tätä 
tietosuojailmoitusta, päivitämme myös tämän tietosuojailmoituksen yläosassa olevan päiväyksen. 
 
Rohkaisemme sinua tarkistamaan säännöllisesti tämän tietosuojailmoituksen viimeisimmän version.  
 
Uusi tietosuojailmoitus astuu voimaan välittömästi julkaisemisen jälkeen. Jos et hyväksy muokattua 
ilmoitusta, sinun tulee muuttaa asetuksiasi tai harkita palvelujemme käytön lopettamista. Jatkamalla 
palvelujemme käyttöä muutosten astuttua voimaan kuittaat, että olet saanut tiedon 
tietosuojailmoituksen muutoksista ja hyväksyt ne. 
 

Ota yhteyttä 
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojailmoituksesta tai siitä, miten Philips käyttää henkilötietojasi,  

ota yhteyttä tietosuojaviranomaiseemme yhteystietolomakkeen avulla tai alla olevassa osoitteessa. 

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus maasi tai alueesi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle. 
 
Philips 
Attn: Group Legal (Privacy),  
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,  

1096 BC, Amsterdam, The Netherlands. 
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