„Philips Lumify“ privatumo pareiškimas
Šis privatumo pareiškimas paskutinį kartą peržiūrėtas 2020 m. spalio 29 d.
Su „Philips Lumify“ mobiliąja programėle (toliau – programėlė), susieta su „Philips Lumify“ keitikliu (toliau
– prietaisas) ir naudojama kvalifikuoto medicinos specialisto, išmanusis prietaisas paverčiamas į mobilųjį
ultragarso sprendimą. Šio privatumo pareiškimo paskirtis – leisti jums susipažinti su mūsų privatumo
praktika, taikoma jums naudojantis mūsų paslaugomis, įskaitant tai, kokius duomenis renkame, kodėl juos
renkame ir ką su jais darome, taip pat kokias individualias teises turite.
Šis privatumo pareiškimas taikomas asmens duomenims, kurie buvo renkami arba tvarkomi naudojantis
prietaisu ir (arba) programėle, kurią kontroliuoja „Philips Ultrasound, Inc.“ arba bet kuri jos susijusi arba
pavaldžioji įmonė (toliau – „Philips“ arba „mes“).
Atkreipkite dėmesį: programėlė paciento asmeninės informacijos nerenka. Bet kokie asmens duomenys,
tvarkomi naudojantis programėle, liks išmaniajame įrenginyje, kuriame ji įdiegta, arba naudotojas gali
perkelti tokius duomenis į savo nurodytą vietą.
Kaip teikiamos paslaugos dalis suteikiama galimybė užsiregistruoti „Reacts“ („Technologies innovatrices
d’imagerie inc“). Turėsite sutikti su jų nuostatomis ir sąlygomis ir susipažinti su jų privatumo pareiškimu,
kad jie galėtų jums teikti savo paslaugas.

Kokie asmens duomenys renkami ir kokiais tikslais?
Duomenis gauname arba renkame toliau nurodytais būdais, kai teikiame savo paslaugas, įskaitant tuos
atvejus, kai jūs prisijungiate prie prietaiso arba programėlės, atsisiunčiate ir įdiegiate programėlę prietaise
arba užregistruojate keitiklį. Tokius asmens duomenis galime naudoti tam, kad teiktume jums jūsų
užsakytas paslaugas, kaip to reikalaujama pagal sutartį, kad galėtume valdyti, teikti, gerinti, pritaikyti,
reklamuoti savo paslaugas ir teikti paramą jų naudotojams, kiek tai leidžia mūsų teisėti interesai arba kai
to reikia, kad laikytumės mums taikomų teisinių įsipareigojimų. Jeigu nenorite, kad rinktume ir tvarkytume
jūsų asmens duomenis, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis.
Registracijos duomenys
Galime rinkti jūsų duomenis jums atsisiuntus programėlę, kad būtų užregistruotas keitiklis. Būtinieji
duomenys yra institucijos pavadinimas, pašto arba kitoks vietovės kodas, šalis ir institucijos / kontaktinio
asmens el. paštas. Taip pat galite nurodyti savo kontaktinio asmens vardą ir pavardę, tačiau tai nėra
būtina, norint užsiregistruoti programėlėje.
▪Surinkti asmens duomenys naudojami siekiant užtikrinti, kad „Philips“ galės pranešti jums arba jūsų
institucijai apie atšauktus gaminius arba su jūsų prietaisu susijusius paslaugų atnaujinimus.
Prietaiso duomenys
Renkame ir kitus duomenis, susijusius su prietaisu. Tai tokie duomenys: „Lumify“ programėlės
programinės įrangos versija; keitiklio serijos numeris ir modelis; modelio pavadinimas ir išmaniojo
prietaiso, į kurį atsisiunčiama programėlė naudojimui su keitikliu, identifikavimo kodas ir prietaiso OS
versija; ir iOS „Lumify“ maitinimo modulio serijos numeris ir programinės aparatinės įrangos versija.

▪ Surinkti duomenys naudojami pranešti apie atšauktus gaminius, kad būtų nustatyta, su kokia sąranka
dirbant gali kilti problemų.

Slapukai
Programėlėje nenaudojame slapukų, žymelių ir kitų panašių technologijų.
Parama klientams
Galite teikti mums informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų paslaugomis, įskaitant jūsų sąveiką su
„Philips“ ir kaip su jumis susisiekti, kad esant reikalui galėtume jums kaip klientui teikti paramą. Mes patys
valdome ir teikiame savo paslaugas, įskaitant paramos klientams teikimą ir paslaugų gerinimą, koregavimą
ir pritaikymą. Jūsų informacija naudojamės ir tada, kai jums su mumis susisiekus turite jums atsakyti.
Rinkodara
Jeigu sutiksite su tuo, kad jums būtų siunčiama reklaminė korespondencija apie „Philips“ gaminius,
paslaugas, renginius ir akcijas, kurie gali būti jums aktualūs, rinkodaros ir reklaminę korespondenciją jums
galime siųsti el. paštu, telefonu ir kitais skaitmeniniais kanalais, tokiais kaip mobilioji programėlė ir
socialiniai tinklai. Tokios korespondencijos galite bet kada atsisakyti.
Leidimai
Programėlei gali reikėti jūsų leidimo prieigai prie telefono ar jutiklių (pvz., kameros, „Wi-Fi“, geolokacijos
arba „Bluetooth“) arba kitų duomenų (pvz., nuotraukų, darbotvarkės ar adresinės), esančių jūsų
mobiliajame prietaise.
▪Tokius duomenis naudojame tik tada, kai to reikia norint teikti jums paslaugas ir jeigu tam davėte aiškų
sutikimą.
▪ Kartais toks leidimas yra jūsų mobiliojo prietaiso operacinės sistemos būtinoji techninė sąlyga. Tokiu
atveju programėlė gali prašyti leidimo prieigai prie tokių jutiklių ar duomenų, tačiau jų nerinks, nebent to
reikėtų norint jums teikti programėlės paslaugas ir tik gavus jūsų sutikimą.

Kam atskleidžiami asmens duomenys?
„Philips“ jūsų asmens duomenis gali atskleisti trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, verslo partneriams ir
kitiems tretiesiems asmenims, laikydamasi šio privatumo pareiškimo ir (arba) taikomų įstatymų.
Paslaugų teikėjai
Dirbame su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie mums padeda valdyti, gerinti, geriau suprasti, pritaikyti
ir reklamuoti mūsų paslaugas ir teikti su jomis susijusią paramą.
Mums gali teikti atskleisti jūsų duomenis šiems paslaugų teikėjams:
❖

IT ir debesijos paslaugų teikėjai
Šie paslaugų teikėjai užtikrina reikiamos aparatinės įrangos, programinės įrangos, tinklaveikos,
laikymo, transakcijų paslaugų ir (arba) susijusių technologijų, kurių reikia, kad veiktų programėlė
arba būtų teikiamos paslaugos, prieinamumą.

„Philips“ reikalauja, kad jos paslaugų teikėjai užtikrintų jūsų asmens duomenų apsaugą, kuri būtų
panašaus lygio kaip ir mūsų teikiama apsauga. Savo paslaugų teikėjų reikalaujame, kad jūsų asmens
duomenis tvarkytų griežtai laikydamiesi mūsų instrukcijų ir tik pirmiau paminėtais konkrečiais tikslais,
naudotų mažiausią duomenų kiekį, kurio reikia konkrečiai paslaugai teikti, ir užtikrintų jūsų asmens
duomenų saugumą.

Kitos trečiosios šalys
„Philips“ taip pat gali dirbti su trečiosiomis šalimis, kurios jūsų asmens duomenis tvarko savais tikslais.
Atidžiai perskaitykite jų privatumo pareiškimus, kurie jus informuoja apie privatumo praktiką, įskaitant tai,
kokio tipo asmens duomenis jie renka, kaip juos naudoja, tvarko ir saugo.
Jeigu „Philips“ atskleidžia asmens duomenis trečiajai šaliai, kuri juos naudoja savais tikslais, prieš
atskleisdama jūsų asmens duomenis „Philips“ būtinai jus apie tai informuos ir (arba) gaus jūsų sutikimą,
kaip to reikalaujama taikomuose įstatymuose.
Kartais „Philips“ savo verslą arba jo dalį parduoda kitai įmonei. Tokiu būdu perduodant nuosavybę gali
būti perduoti ir jūsų asmens duomenys, tiesiogiai susiję su tokiu verslu, jį įsigyjančiai įmonei. Visas savo
teises ir įsipareigojimus, numatytus mūsų privatumo pareiškime, „Philips“ gali laisvai perleisti bet kuriai
savo susijusiai įmonei, jeigu tai susiję su įmonių susijungimu, įsigijimu, reorganizavimu ar turto pardavimu,
arba kai tai būtina pagal įstatymus ar pan.; tokiais atvejais galime perduoti jūsų asmens duomenis savo
susijusioms įmonėms, teisių perėmėjams ar naujam savininkui.

Tarpvalstybinis perdavimas
Jūsų asmens duomenys gali būti laikomi ir tvarkomi bet kurioje šalyje, kurioje turime patalpų arba kurioje
samdome paslaugų teikėjus; naudodamiesi paslaugomis jūs sutinkate su tuo, kad informacija (jeigu tokios
yra) būtų siunčiama į kitas šalis, esančias už jūsų gyvenamosios šalies ribų, kuriose duomenų apsaugos
taisyklės gali būti kitokios nei tos, kurios taikomos jūsų šalyje. Tam tikromis aplinkybėmis teisę į prieigą
prie jūsų asmens duomenų gali turėti tų kitų šalių teismai, teisėsaugos institucijos, kontrolės įstaigos ar
saugumo tarnybos.
Jeigu esate EEE teritorijoje, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų susijusioms įmonėms ar
paslaugų teikėjams, esantiems EEE teritorijai nepriklausančiose šalyse, kurias Europos Komisija yra
pripažinusi kaip gebančias užtikrinti tinkamo lygio duomenų apsaugą, atitinkančią EEE standartus (išsamus
šių šalių sąrašas pateikiamas čia [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm]). Jeigu duomenys perduodami iš EEE į šalis, kuriose duomenų apsauga
Europos Komisijos laikoma nepakankama, tokias kaip JAV, taikome tokias priemones kaip mūsų
Privalomos korporacinės klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenų tvarkymo taisyklės ir (arba)
standartines sutartines sąlygas, kurios yra priimtos Europos Komisijos, kad apsaugotume jūsų asmens
duomenis. Šių dokumentų kopijas galite susirasti per pirmiau pateiktą nuorodą arba rašydami el. paštu
privacy@philips.com.

Kiek laiko saugosime jūsų duomenis?
Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek to reikės arba bus leista tais tikslais, kuriais duomenys buvo
surinkti. Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas duomenų saugojimo laikotarpis: i) kiek laiko jūs naudojatės
programėle ir paslaugomis; ii) ar yra teisinių įsipareigojimų, kurių turime laikytis; arba iii) ar duomenų
saugojimas rekomenduotinas įvertinus mūsų teisinę padėtį (pvz., tokias aplinkybes kaip ieškinio senatis,
bylinėjimasis arba kontrolės įstaigų vykdomi patikrinimai).

Jūsų alternatyvos ir teisės
Jeigu norėtumėte pateikti prašymą dėl prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos anksčiau mums
pateikėte, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti arba visiškai uždrausti jų tvarkymą, arba jeigu norite pateikti
prašymą dėl jūsų asmens duomenų elektroninės kopijos, kad galėtumėte juos perduoti kitai įmonei (jeigu
tokia duomenų perkėlimo teisė numatyta taikomuose įstatymuose), susisiekite su mumis per susisiekimo
formą. Į jūsų prašymą atsakysime vadovaudamiesi taikomais įstatymais.
Savo prašyme aiškiai nurodykite, kokius asmens duomenis norėtumėte gauti, ištaisyti, ištrinti, apriboti
arba uždrausti jų tvarkymą. Jūsų saugumo sumetimais galime patenkinti tik prašymus dėl asmens
duomenų, susijusių su jūsų paskyra, jūsų el. pašto adresu arba kita paskyros informacija, kurią jūs
naudojate siųsdami savo prašymą; prieš patenkinant jūsų prašymą mums gali tekti patvirtinti jūsų
tapatybę. Jūsų prašymą stengsimės patenkinti kaip galėdami greičiau.
Atminkite, kad jeigu pasinaudosite (kai kuriomis) savo alternatyvomis ir teisėmis, gali būti, kad visiškai
arba iš dalies nebegalėsite naudotis mūsų paslaugomis.

Mums rūpi jūsų asmens duomenų apsauga
Labai rimta žiūrime į savo pareigą apsaugoti duomenis, kuriuos patikėjote „Philips“, nuo netyčinio arba
neleisto pakeitimo, praradimo, netinkamo naudojimo, atskleidimo arba prieigos. „Philips“ naudoja įvairias
apsaugos technologijas, technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų jūsų duomenų apsaugą. Šiuo
tikslu naudojame, be kita ko, prieigos kontrolės priemones, užkardas ir apsaugos protokolus.

Šio privatumo pareiškimo pakeitimai
Mūsų paslaugos retkarčiais gali keistis apie tai jums nepranešus. Dėl šios priežasties pasiliekame teisę
retkarčiais keisti arba peržiūrėti šį privatumo pareiškimą. Peržiūrėję šį privatumo pareiškimą atnaujiname
jo viršuje esančią datą.
Rekomenduojame reguliariai tikrinti, ar nebuvo paskelbta nauja šio privatumo pareiškimo versija.
Naujasis privatumo pareiškimas įsigalios vos tik jį paskelbus. Jeigu su peržiūrėtu pareiškimu nesutinkate,
turėtumėte pakeisti savo nuostatas arba nebesinaudoti mūsų paslaugomis. Jeigu įsigaliojus tokiems
pakeitimams ir toliau prisijungiate arba naudojatės mūsų paslaugomis, taip patvirtinate, kad buvote
informuoti apie privatumo pareiškimo pakeitimus ir su jais sutinkate.

Susisiekite su mumis
Jeigu turite klausimų apie šį privatumo pareiškimą arba apie tai, kaip „Philips“ naudoja jūsų asmens
duomenis, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną per mūsų susisiekimo formą arba toliau
nurodytu adresu. Taip pat turite teisę pateikti nusiskundimą priežiūros įstaigai, atsakingai už jūsų šalį
arba regioną.
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