Philips Lumify konfidencialitātes paziņojums
Šis Konfidencialitātes paziņojums pēdējo reizi atjaunināts 2020. gada 29. oktobrī
Philips Lumify mobilā lietojumprogramma ("Lietotne"), ja to sapāro ar Philips Lumify zondi ("Ierīce") un
lieto apmācīts medicīnas speciālists, pārveido viedierīci par mobilu ultraskaņas risinājumu. Šis
Konfidencialitātes paziņojums ir paredzēts, lai palīdzētu jums izprast mūsu praksi attiecībā uz privātumu
gadījumos, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, tostarp kādus datus mēs vācam, kāpēc mēs tos vācam un
ko mēs ar tiem darām, kā arī jūsu individuālās tiesības.
Šis Konfidencialitātes paziņojums attiecas uz personas datiem, ko savāc un apstrādā Ierīce un/vai Lietotne,
ko kontrolē vai kas atrodas uzņēmuma Philips Ultrasound., Inc. vai jebkuras tā filiāles vai meitasuzņēmuma
("Philips", "mūsu", "mēs") kontrolē.
Ņemiet vērā: lietotne nesavāc nekādu pacienta personas informāciju. Jebkuri šādi personas dati, ko
Lietotne apstrādā izmantošanas laikā, paliks resursu viedierīcē, vai lietotājs var pārsūtīt datus uz konkrētu
atrašanās vietu.
Kā daļu no sniegtajiem pakalpojumiem jūs varat izvēlēties reģistrēties Reacts (Technologies innovatrices
d’imagerie inc). Jums būs jāpiekrīt viņu noteikumiem un nosacījumiem un jāpārskata viņu
konfidencialitātes paziņojums, lai viņi var sniegt jums savus pakalpojumus.

Kādi personas dati tiek savākti un kādiem nolūkiem
Sniedzot mūsu Pakalpojumus, mēs saņemam vai savācam personas datus atbilstoši tālāk sniegtajam
aprakstam, tostarp, laiku, kad piekļūstat, lejupielādējat, instalējat Ierīci vai Lietotni un pabeidzat zondes
reģistrāciju. Mēs varam izmantot šos personas datus, lai sniegtu Pakalpojumus, ko jūs pieprasāt kā
nepieciešamību pēc līguma, lai veiktu, nodrošinātu, uzlabotu, pielāgotu un virzītu tirgū mūsu
Pakalpojumus, balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm, vai lai atbilstu juridiskajam pienākumam, kurš
uz mums attiecas. Ja jūs nevēlaties, lai savācam un apstrādājam jūsu personas datus, jūs nevarat izmantot
šos Pakalpojumus.
Reģistrācijas dati
Mēs varam savākt jūsu personas datus, kad lejupielādējat Lietotni, lai reģistrētu zondi. Nepieciešamie dati
ietver iestādes nosaukumu, pasta indeksu, valsti un iestādes/kontaktpersonas e-pastu. Jūs varat ievadīt
arī kontaktpersonas vārdu; tas nav obligāti, lai reģistrētu Lietotni.
▪ Savāktos personas datus Philips izmanto, lai varētu brīdināt jūs vai jūsu iestādi atsaukšanas vai ierīcei
specifisku pakalpojumu atjauninājumu gadījumā.
Ierīces dati
Mēs savācam citus datus, kas saistīti ar ierīci. Šie dati iever: Lumify Lietotnes programmatūras versiju;
zondes sērijas numuru un modeli, modeļa nosaukumu un ierīces identifikatoru viedierīcei, kurā
lejupielādēta Lietotne izmantošanai ar zondi, kā arī šīs ierīces operētājsistēmas versiju, un iOS Lumify
Power Module sērijas numuru un aparātprogrammatūras versiju.
▪ Savāktie dati tiek izmantoti atsaukšanas gadījumā, lai identificētu konfigurācijas, kam varētu būt
problēma.

Sīkdatnes
Lietotnē nav izmantotas sīkdatnes, piekļuves žetoni vai līdzīgas tehnoloģijas.
Klientu atbalsta dienests
Jūs varat mums sniegt informāciju, kas saistīta ar mūsu Pakalpojumu izmantošanu, tostarp mijiedarbību
ar Philips un kā ar jums sazināties, lai sniegtu klientu atbalstu. Mēs sniedzam un nodrošinām mūsu
Pakalpojumus, tostarp klientu atbalstu un mūsu Pakalpojumu uzlabošanu, salabošanu un personalizēšanu.
Tāpat mēs izmantojam jūsu informāciju, lai atbildētu, kad jūs ar mums sazināties.
Mārketings
Ja piesakāties saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un
reklāmas, kas var būt jums saistošas, mēs varam jums nosūtīt mārketinga un reklāmas paziņojumus pa epastu, tālruni vai citiem digitālajiem kanāliem, piemēram, mobilajām lietojumprogrammām un sociālajiem
tīkliem. No šādiem paziņojumiem jūs varat atteikties jebkurā laikā.
Atļaujas
Lietotne var prasīt jūsu atļauju piekļūt tālrunim vai sensoriem (piemēram, kamera, Wi-Fi, ģeolokācija vai
Bluetooth), vai citiem datiem jūsu mobilajā ierīcē (piemēram, fotogrāfijas, darba plāns vai kontakti).
▪ Šādus datus mēs izmantojam tikai tad, kad tas ir nepieciešams, lai sniegtu jums Pakalpojumus, un tikai
pēc tam, kad esat sniedzis skaidru piekrišanu.
▪ Dažkārt atļauja ir tehnisks priekšnosacījums jūsu mobilās ierīces operētājsistēmās. Šādā gadījumā
Lietotne var lūgt atļauju piekļūt šādiem sensoriem vai datiem, tomēr mēs šos datus savācam tikai tad, ja
nepieciešams, lai nodrošinātu jums Lietotnes Pakalpojumus, un pēc tam, kad esat sniedzis piekrišanu.

Ar ko tiek koplietoti Personas dati?
Philips var atklāt jūsu personas datus trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmējdarbības partneriem
vai citām trešajām pusēm saskaņā ar šo konfidencialitātes paziņojumu un/vai piemērojamajiem tiesību
aktiem.
Pakalpojumu sniedzēji
Mēs sadarbojamies ar trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem, kas palīdz mums uzlabot, salabot,
personalizēt, atbalstīt un virzīt tirgū mūsu Pakalpojumus.
Mēs varam koplietot jūsu personas datus ar šādiem pakalpojuma sniedzējiem:
❖

IT un mākoņpakalpojumu sniedzēji
Šie pakalpojumu sniedzēji nodrošina nepieciešamo aparatūru, programmatūru, tīkla, glabāšanas,
darījumu pakalpojumus un/vai saistītās tehnoloģijas, kas nepieciešamas Lietotnes darbināšanai
vai Pakalpojumu sniegšanai.

Philips pieprasa saviem pakalpojumu sniedzējiem nodrošināt pienācīgu jūsu personas datu aizsardzību,
kas līdzvērtīga mūsu nodrošinātajam aizsardzības līmenim. Mēs pieprasām saviem pakalpojumu
sniedzējiem apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādēm un tikai specifiskiem nolūkiem,
kas norādīti iepriekš, piekļūt specifiska pakalpojuma nodrošināšanai mazākajam nepieciešamajam datu
apjomam un aizsargāt personas datu drošību.

Citas trešās puses
Philips var sadarboties ar trešajām pusēm, kas apstrādā jūsu personas datus saviem nolūkiem. Lūdzu,
rūpīgi izlasiet viņu konfidencialitātes paziņojumus, jo tajos sniegta informācija par viņu konfidencialitātes
praksi, tostarp par to, kādus personas datus viņi savāc, kā tos lieto, apstrādā un aizsargā.
Ja Philips koplieto personas datus ar trešo pusi, kas izmanto jūsu personas datus saviem nolūkiem, pirms
jūsu personas datu koplietošanas Philips apņemas jūs informēt un/vai iegūt jūsu piekrišanu saskaņā ar
piemērojamajiem tiesību aktiem.
Dažkārt Philips pārdod uzņēmējdarbību vai daļu no uzņēmējdarbības citam uzņēmumam. Šāda
īpašumtiesību nodošana var ietvert jūsu personas datu, kas tieši saistīti ar šo uzņēmējdarbību, nodošanu
pircējam uzņēmumam. Visas mūsu tiesības un pienākumus saskaņā ar mūsu konfidencialitātes
paziņojumu Philips var brīvi piešķirt jebkuram mūsu meitasuzņēmumam saistībā ar apvienošanos, aktīvu
iegādi, pārstrukturēšanu vai pārdošanu, vai ar likumu vai kā citādi, un mēs varam nodot jūsu personas
datus jebkurai mūsu filiālei, pārņēmējam uzņēmumam vai jaunam īpašniekam.

Pārrobežu pārsūtīšana
Jūsu personas datus var glabāt un apstrādāt jebkurā valstī, kur ir mūsu iestādes vai kurās mēs iesaistām
pakalpojumu sniedzējus, un, izmantojot Pakalpojumus, jūs piekrītat informācijas pārsūtīšanai (ja tāda
nepieciešama) uz valstīm, kas ir ārpus jūsu rezidences valsts un kurās datu aizsardzības nosacījumi var
atšķirties no jūsu valsts. Noteiktos apstākļos tiesām, tiesībaizsardzības iestādēm, regulatīvajām aģentūrām
vai drošības iestādēm šajās valstīs var būt tiesības piekļūt jūsu personas datiem.
Ja atrodaties EEZ, jūsu personas datus var pārsūtīt mūsu filiālēm vai pakalpojumu sniedzējiem valstīs ārpus
EEZ, kuras Eiropas Komisija atzīst par tādām, kas nodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni saskaņā
ar EEZ standartiem (pilns šo valstu saraksts pieejams šeit [http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). Pārsūtīšanai no EEZ uz valstīm, kuras
Eiropas Komisija neuzskata par piemērotām, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, mēs esam
ieviesuši atbilstošus pasākumus, piemēram, mūsu saistošos korporatīvos noteikumus klientu, piegādātāju
un biznesa partneru datiem un/vai standarta līguma klauzulas, ko pieņēmusi Eiropas Komisija, lai
aizsargātu jūsu personas datus. Jūs varat iegūt šo pasākumu aprakstu, noklikšķinot uz iepriekš norādītās
saites vai rakstot uz privacy@philips.com.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
Mēs saglabāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams vai atļauts, ņemot vērā mērķi(-us),
kādam(-iem) dati tiek vākti. Kritēriji, ko izmantojam, lai noteiktu glabāšanas periodu, ietver: (i) laika
periods, cik jūs izmantojat Lietotni un Pakalpojumus; (ii) vai ir likumīgi pienākumi, kas ir mums saistoši; (iii)
vai datu saglabāšana ir ieteicama, ņemot vērā mūsu juridisko stāvokli (piemēram, attiecībā uz
piemērojamiem noilgumiem, tiesvedību vai regulatīvo izmeklēšanu).

Jūsu izvēles un tiesības
Ja vēlaties iesniegt pieprasījumu piekļūt, labot, izdzēst, ierobežot vai iebilst pret tādu personas datu
apstrādi, kurus esat mums iepriekš sniedzis, vai ja vēlaties iesniegt pieprasījumu saņemt savu personas
datu elektronisku kopiju, lai to pārsūtītu citam uzņēmumam (ciktāl šīs tiesības uz datu pārnesamību jums
nodrošina piemērojamie tiesību akti), jūs varat sazināties ar mums saziņas veidlapā. Mēs atbildēsim uz
jūsu pieprasījumu atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem.

Pieprasījumā skaidri norādiet personas datus, kam vēlaties piekļūt, mainīt, dzēst, ierobežot vai pret kuru
apstrādi iebilstat. Jūsu aizsardzībai mēs varam izpildīt pieprasījumus tikai par personas datiem, kas saistīti
ar jūsu kontu, jūsu e-pasta adresi vai citu konta informāciju, ko izmantojat, lai nosūtītu mums savu
pieprasījumu, un mums, iespējams, būs jāpārbauda jūsu identitāte pirms jūsu pieprasījuma izpildes. Mēs
centīsimies izpildīt jūsu lūgumu, tiklīdz tas būs praktiski iespējams.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot (dažas) savas izvēles un tiesības, iespējams, vairs nevarēsit pilnībā vai
daļēji izmantot mūsu Pakalpojumus.

Mēs aizsargājam jūsu personas datus
Mēs nopietni attiecamies pret savu pienākumu aizsargāt datus, ko esat uzticējis Philips, pret nejaušām un
neatļautām izmaiņām, zudumiem, ļaunprātīgu izmantošanu, atklāšanu un piekļuvi. Lai palīdzētu aizsargāt
jūsu datus, Philips izmanto dažādas drošības tehnoloģijas, tehniskos un organizatoriskos pasākumus. Šim
nolūkam mēs cita starpā ieviešam piekļuves kontroli, izmantojam ugunsmūrus un drošus protokolus.

Izmaiņas šajā Konfidencialitātes paziņojumā
Mūsu pakalpojumi var periodiski mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šī iemesla dēļ mēs paturam
tiesības periodiski grozīt vai atjaunināt šo Konfidencialitātes paziņojumu. Kad mēs atjaunināsim šo
Konfidencialitātes paziņojumu, Konfidencialitātes paziņojuma augšpusē atjaunināsim arī datumu.
Mēs aicinām regulāri pārskatīt šī Konfidencialitātes paziņojuma jaunāko versiju.
Jaunais Konfidencialitātes paziņojums stājas spēkā uzreiz pēc publicēšanas. Ja nepiekrītat pārskatītajam
paziņojumam, jums ir jāmaina savas preferences vai jāpārstāj izmantot mūsu Pakalpojumus. Turpinot
piekļūt mūsu pakalpojumiem vai izmantot tos pēc šo izmaiņu stāšanās spēkā, jūs atzīstat, ka esat informēts
un piekrītat grozītajam Konfidencialitātes paziņojumam.

Sazinieties ar mums
Ja jums ir jautājumi par šo Konfidencialitātes paziņojumu vai par veidu, kādā Philips apstrādā jūsu
Personas datus, sazinieties ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu, izmantojot mūsu saziņas veidlapu vai
rakstot uz tālāk norādīto adresi. Tāpat jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei, kuras
kompetencē ir jūsu valsts vai reģions.
Philips
Attn: Group Legal (Privacy),
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,
1096 BC, Amsterdam, The Netherlands.

