
Philips Lumify Adatvédelmi nyilatkozat 

Az Adatvédelmi nyilatkozat legutóbb 2020. október 29-én módosult. 
 
A Philips Lumify transzducerrel („Eszköz") párosított és szakképzett egészségügyi szakember által használt 
Philips Lumify mobilalkalmazás („Alkalmazás") az intelligens eszközt mobil ultrahangos megoldássá 
alakítja. Az Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy segítsen Önnek megismerni a szolgáltatásunk 
igénybevételekor alkalmazott adatvédelmi eljárásainkat, köztük azt, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért 
gyűjtjük és mire használjuk ezeket az adatokat, illetve hogy megismerje saját jogait. 
 
Az Adatvédelmi nyilatkozat a Philips Ultrasound, Inc. vagy annak bármely kapcsolódó vállalkozása vagy 
leányvállalata („Philips”, „miénk", „mi“we” vagy „miket") felügyelete alatt álló Eszköz és/vagy Alkalmazás 
által gyűjtött vagy feldolgozott személyes adatokra vonatkozik. 
 
Figyelem: Az Alkalmazás semmilyen személyes adatot nem gyűjt a betegekről. Az Alkalmazás használata 
közben gyűjtött bármilyen személyes adat az intelligens gazdaeszközön marad, vagy a felhasználó 
a megadott mentési helyre továbbíthatja azokat. 

A nyújtott szolgáltatás részeként regisztrálhat a Reacts (Technologies innovatrices d’imagerie inc) 
oldalán. A rendszer a felhasználási feltételek elfogadását és az adatvédelmi nyilatkozat áttekintését kéri 
annak érdekében, hogy saját szolgáltatásait biztosíthassa Önnek.  
 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és milyen célból? 
Személyes adatokat a Szolgáltatás biztosítása során kapunk vagy gyűjtünk, beleértve azt is, amikor Ön 
eléri, letölti és telepíti az Eszközt vagy az Alkalmazást, illetve elvégzi a transzducer regisztrációját. 
A részletes ismertetést lásd lejjebb. Ezeket a személyes adatokat szerződéses szükségszerűségből, az 
igényelt Szolgáltatás biztosítása érdekében, a Szolgáltatás működtetése, biztosítása, fejlesztése, 
testreszabása, támogatása és értékesítése céljából, jogos érdekünkből vagy a ránk vonatkozó jogi 
kötelezettségeknek való megfelelés érdekében használjuk fel. Amennyiben nem szeretné, hogy személyes 
adatait összegyűjtsük és feldolgozzuk, nem veheti igénybe a Szolgáltatást. 
 
Regisztrációs adatok 
Személyes adatait az Alkalmazás letöltésekor és a transzducer regisztrálásakor gyűjthetjük. Kötelező megadni 
az intézmény nevét, irányítószámát/helynévkódját, országát és az intézmény/kapcsolattartó e-mail-címét. 
Megadhatja a kapcsolattartó nevét is, de ez nem feltétlenül szükséges az Alkalmazás regisztrálásához.  
 
▪ Az összegyűjtött személyes adatok segítségével biztosíthatjuk, hogy a Philips értesítést tudjon küldeni 
az eszköz visszahívása vagy az eszközzel kapcsolatos szolgáltatások frissítése esetén. 
 
Készülék adatai 
Az eszközzel kapcsolatos egyéb adatokat is gyűjtünk. Ezek az adatok az alábbiak: a Lumify alkalmazás 
szoftververziója; a transzducer sorozatszáma és modellje; annak az intelligens eszköznek a modellneve és 
eszközazonosítója, amelyre az Alkalmazást a transzducerrel való használathoz letöltötték, illetve az adott 
eszközön futó operációs rendszer verziója az iOS Lumify Power modul sorozatszámával és firmware-
verziójával együtt. 
 
▪ A begyűjtött adatokat visszahívás esetén, a problémás konfigurációk azonosítására használjuk fel.  



 
 
Sütik 
Az Alkalmazás nem használ sütiket, címkéket és hasonló technológiákat. 
 
Vevőszolgálat 
Megadhat a Szolgáltatás használatával kapcsolatos információkat, beleértve a Philips céggel való 
kapcsolattartás módját és azt, hogy az ügyféltámogatás biztosítása érdekében hogy léphetünk Önnel 
kapcsolatba. Szolgáltatásaink tartalmazzák az ügyféltámogatást, valamint a szolgáltatások minőségének 
fejlesztését, javítását és testreszabását. Adatait olyankor is használjuk, amikor az Ön megkeresésére 
válaszolunk. 
 
Marketing  
Amennyiben Ön hozzájárul, hogy a figyelmére esetleg számot tartó promóciós kiadványokat küldjünk a 
Philips termékeivel, szolgáltatásaival, eseményeivel és promócióival kapcsolatban, a marketing- és 
promóciós anyagokat e-mailben, telefonon és egyéb digitális csatornákon – például mobilalkalmazásokon 
és közösségi médián – keresztül küldjük el. Ön bármikor elállhat és leiratkozhat az ilyen jellegű 
kommunikációról. 
 
Jogosultságok 
Az Alkalmazás engedélyt kérhet a telefonjához vagy érzékelőihez (pl. kamera, Wi-Fi, elhelyezkedési adatok 
és Bluetooth) vagy a mobileszközön tárolt egyéb adatokhoz (pl. fotók, naptár és névjegyek) való 
hozzáféréshez.  
 
▪ Ezeket az adatokat kizárólag akkor használjuk, amikor az a Szolgáltatás nyújtásához szükséges, és azután, 
hogy Ön kifejezett hozzájárulását adta ehhez. 
 
▪ Az hozzájárulás bizonyos esetekben technikai előfeltétele a mobileszköz operációs rendszerei 
működésének. Ilyenkor az Alkalmazás engedélyt kérhet az ilyen érzékelőkhöz vagy adatokhoz való 
hozzáféréshez, de ezeket az adatokat kizárólag abban az esetben gyűjtjük, ha arra az Alkalmazással 
kapcsolatos szolgáltatás biztosítása érdekében szükség van, és csak miután Ön ehhez hozzájárult.  
 

Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat? 
A Philips az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt feltételeknek megfelelően és/vagy az alkalmazandó 
jogszabályok szerint megoszthatja az Ön személyes adatait más szolgáltatókkal, üzleti partnereivel és 
egyéb harmadik felekkel. 
 
Szolgáltatók 
Külső szolgáltatók segítségével ismerjük meg, működtetjük, biztosítjuk, javítjuk, szabjuk személyre és 
népszerűsítjük Szolgáltatásainkat. 
 
 
 
 
 



Az Ön személyes adatait a következő szolgáltatókkal oszthatjuk meg: 

 
❖ IT- és felhőszolgáltatók 

Ezek a szolgáltatók biztosítják az Alkalmazás futtatásához vagy a Szolgáltatás biztosításához 
szükséges hardvert, szoftvert, hálózati és tárolási opciókat, tranzakciós szolgáltatásokat és/vagy 
az ehhez kapcsolódó technológiát.  

 

A Philips megköveteli a személyes adatoknak az általunk biztosítotthoz hasonlóan megfelelő szintű 
védelmét. Szolgáltatóinkat kötelezzük arra, hogy a személyes adatokat kizárólag a mi utasításainknak 
megfelelően és kizárólag a fentiekben részletezett célból dolgozzák fel, hogy csak az adott szolgáltatás 
biztosításához szükséges minimális adathoz férhessenek hozzá, valamint hogy biztosítsák az Ön személyes 
adatainak védelmét. 

 
Egyéb harmadik felek 
A Philips olyan harmadik felekkel is dolgozik, amelyek saját céljukra dolgozzák fel az Ön személyes adatait. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el adatvédelmi nyilatkozataikat, mivel azok az adatvédelmi gyakorlatra 
vonatkozó információt is tartalmaznak, beleértve a begyűjtött személyes adatokra, azok felhasználására, 
feldolgozására és védelmére vonatkozó információkat is. 
 
Amennyiben a Philips olyan harmadik féllel oszt meg személyes adatokat, amely saját céljára használja fel 
azokat, a személyes adatok megosztása előtt tájékoztatja Önt, és/vagy a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban az Ön hozzájárulását kéri. 
 
A Philips időről időre más cég részére értékesíti vállalkozását vagy üzletrészét. A tulajdonjog ilyen jellegű 
átruházása tartalmazhatja az Ön adott vállalkozással közvetlenül összefüggésben lévő személyes 
adatainak átadását a vevő részére. A Philips egyesüléssel, akvizícióval, átszervezéssel vagy eszközei 
értékesítésével kapcsolatosan, jogszabálynál fogva vagy egyéb módon az Adatvédelmi nyilatkozatban 
foglalt összes jogunkat és kötelezettségünket szabadon átruházhatja bármely leányvállalatának, jogutód 
szervezeteknek vagy új tulajdonosnak. 
 

Az adatok határokon átnyúló átadása 
Az Ön személyes adatai bármely olyan országban tárolhatók és feldolgozhatók, ahol cégünk 
létesítménnyel rendelkezik, vagy amely országokban szolgáltatókat alkalmazunk, és a Szolgáltatások 
igénybevételével Ön hozzájárul az információk (ha van ilyen) lakóhelye szerinti országából való kivitelére 
olyan országokba is, amelyek adatvédelmi szabályai eltérnek az Ön országában alkalmazott szabályoktól. 
Bizonyos körülmények között ezen országok bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei és 
védelméért felelős hatóságai hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz.  
 
Ha lakóhelye az EGT területén van, személyes adatait átadhatjuk olyan nem EGT-tagállamban működő 
leányvállalatainknak vagy szolgáltatóinknak, amelyeket az Európai Bizottság az EGT-szabványoknak 
megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országként ismer el (ezen országok teljes listáját itt találja 
[http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). 
Amennyiben az adatok átadása EGT-országból olyan országba történik, amelyet az Európai Bizottság nem 
nyilvánított megfelelőnek (ilyen például az Egyesült Államok), olyan intézkedéseket (például Az ügyfelek, 
szállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozó kötelező érvényű üzleti szabályokat) és/vagy általános 
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szerződési feltételeket vezettünk be, amelyeket az Európai Bizottság a személyes adatok védelme 
szempontjából megfelelőként fogadott el. A fenti hivatkozást követve elérheti ezen intézkedések 
másolatát, vagy a privacy@philips.com e-mail-címen felveheti velünk a kapcsolatot. 
 

Mennyi ideig őrizzük az adatait? 
Személyes adatait annyi ideig őrizzük meg, ameddig az az adatgyűjtés céljából/céljaiból szükséges vagy 
engedélyezett. Az adatmegőrzési időszakok meghatározásakor a következő feltételeket vesszük 
figyelembe: (i) milyen hosszú ideig használja az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat; (ii) vannak-e olyan jogi 
kötelezettségek, amelyeknek alá kell vetnünk magunkat; vagy (iii) jogi helyzetünk tükrében (vagyis az 
elévüléssel, bírósági eljárásokkal és szabályozási vizsgálatokkal kapcsolatban) tanácsos-e az adatok 
megőrzése. 
 

Az Ön döntései és jogai 
Amennyiben kérelmet kíván benyújtani a korábban részünkre megadott személyes adataihoz való 
hozzáférés, az adatok helyesbítése, törlése, korlátozása vagy azok feldolgozása elleni tiltakozás céljából, 
illetve ha elektronikus másolatot szeretne kapni személyes adatairól abból a célból, hogy azokat más cég 
felé továbbítsa (olyan mértékig, ameddig az adathordozást a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik), 
vegye fel velünk a kapcsolatot a kapcsolattartási űrlapon keresztül. Kérelmére az alkalmazandó 
törvényeknek megfelelően válaszolunk. 
 

Kérjük, hogy kérelmében tüntesse fel, mely személyes adatait kívánja elérni, helyesbíteni, törölni, 
korlátozni, vagy mely adatok feldolgozása ellen tiltakozik. Az Ön védelme érdekében kizárólag az Ön azon 
fiókjához, e-mail-címéhez vagy egyéb fiókadatához kapcsolódó személyes adataira vonatkozó kérelmeket 
dolgozzuk fel, amelyen keresztül a kérelmet benyújtotta, és előfordulhat, hogy a kérelem feldolgozása 
előtt ellenőriznünk kell személyazonosságát. Kérésének az ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül 
igyekszünk eleget tenni. 
 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben élni kíván (valamely) döntésével vagy jogával, előfordulhat, hogy a 
továbbiakban részben vagy teljes egészében nem veheti igénybe a Szolgáltatást. 
 

Védjük személyes adatait 
Komolyan vesszük kötelességünket, amely szerint meg kell védenünk a Philips részére megadott adatait 
bármilyen véletlenszerű vagy jogtalan módosítástól, elvesztéstől, visszaéléstől, közzétételtől vagy az 
azokhoz való hozzáféréstől. A Philips számos biztonsági technológiával, illetve technikai és szervezeti 
intézkedéssel védi az Ön adatait. Ezért vezettünk be egyebek mellett hozzáférés-ellenőrzési eljárásokat, 
és használunk tűzfalakat és biztonsági protokollokat. 

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai 
Szolgáltatásaink időről időre előzetes értesítés nélkül változhatnak. Ezért fenntartjuk a jogot, hogy 
bizonyos időnként módosítsuk vagy frissítsük az Adatvédelmi nyilatkozatot. Az Adatvédelmi nyilatkozat 
módosításával egy időben frissítjük az Adatvédelmi nyilatkozat tetején található dátumot is. 
 

Javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse át az Adatvédelmi nyilatkozat legfrissebb verzióját.  
 

Az új Adatvédelmi nyilatkozat a közzététellel egy időben lép hatályba. Amennyiben nem ért egyet a 
módosított nyilatkozatban foglaltakkal, módosítsa preferenciáit, vagy fontolja meg a Szolgáltatások 
igénybevételének megszüntetését. Ha a módosítások hatálybalépését követően is igénybe veszi a 
Szolgáltatásokat, azzal elismeri, hogy tájékoztatást kapott, és elfogadja a módosított Adatvédelmi 
nyilatkozatot. 

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


Lépjen velünk kapcsolatba 
Ha kérdése van az Adatvédelmi nyilatkozattal vagy azzal kapcsolatban, hogy a Philips hogyan használja 

fel az Ön személyes adatait, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a  kapcsolattartási 

űrlapon keresztül vagy az alábbi címen. Önnek joga van a saját országában vagy régiójában kompetens 

felügyelő hatóságánál is panaszt emelni. 
 
Philips 
Attn: Group Legal (Privacy),  
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,  

1096 BC, Amsterdam, The Netherlands. 
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