
Obvestilo o zasebnosti za Philips Lumify 

To obvestilo o zasebnosti je bilo zadnjič posodobljeno 29. oktobra 2020 
 
Mobilna aplikacija Philips Lumify (“aplikacija”) spremeni pametno napravo v mobilno ultrazvočno rešitev, 
če jo usposobljen zdravstveni delavec uporablja skupaj s sondo Philips Lumify (“naprava”). To obvestilo o 
zasebnosti je namenjeno vam, da se seznanite z našimi postopki glede varstva zasebnosti med uporabo 
naših storitev, ter opisuje, katere podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo in kaj naredimo z njimi ter vaše 
individualne pravice. 
 
To obvestilo o zasebnosti se nanaša na osebne podatke, ki jih zbirata naprava in/ali aplikacija, ki jo upravlja 
ali njeno upravljanje nadzira družba Philips Ultrasound, Inc. oziroma katero koli njeno povezano podjetje 
ali podružnica (v nadaljevanju ”Philips” ali s prvoosebno slovnično kategorijo, npr. zaimkom ”mi”). 
 
Opomba: aplikacija ne zbira nobenih osebnih podatkov bolnika. Vsakršni takšni podatki, ki jih obdeluje 
aplikacija med uporabo, ostanejo v pametni napravi ali pa jih lahko uporabnik prenese na mesto, ki ga 
določi. 

V okviru storitev, ki so vam zagotovljene, lahko izberete registracijo s storitvijo Reacts (Technologies 
innovatrices d’imagerie inc). Pozvani boste, da sprejmete njihove pogoje in določila ter preberete 
njihovo obvestilo o zasebnosti, da vam bodo lahko zagotavljali storitve.  
 

Katere osebne podatke zbiramo in za katere namene 
Med zagotavljanjem storitev prejemamo ali zbiramo osebne podatke, kot je podrobno opisano 
v nadaljevanju, in sicer tudi med vašo uporabo, prenosom in namestitvijo naprave ali aplikacije ter 
izvajanjem registracije sonde. Te osebne podatke lahko uporabimo za izvajanje storitev, ki jih zahtevate, 
v okviru pogodbene obveznosti, da izvajamo, zagotavljamo, izboljšamo, prilagodimo, podpiramo in tržimo 
naše storitve na podlagi našega zakonitega interesa ali da ravnamo skladno s pravnimi obveznostmi, ki 
morda veljajo za nas. Če ne želite, da zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke, morda ne boste mogli 
uporabljati storitev. 
 
Podatki registracije 
Vaše osebne podatke lahko zberemo, ko prenesete aplikacijo za registracijo sonde. Med zahtevane 
podatke spadajo ime ustanove, poštna številka/koda kraja, država in e-pošta ustanove/kontaktne osebe. 
Vnesete lahko tudi svoje ime za stik, vendar to ni nujno za registracijo aplikacije.  
 
▪ Družba Philips z zbranimi osebnimi podatki zagotavlja, da vas ali vašo ustanovo obvesti o odpoklicih ali 
posodobitvah storitev, specifičnih za napravo. 
 
Podatki naprave 
Zbiramo druge podatke, povezane z napravo. Med te podatke spadajo: različica programske opreme 
aplikacije Lumify; serijska številka in model sonde, ime modela in identifikator naprave za pametno 
napravo, v katero je prenesena aplikacija za uporabo s sondo, skupaj z različico operacijskega sistema, ki 
se izvaja v tej napravi, ter serijsko številko in različico vdelane programske opreme modula iOS Lumify 
Power Module. 
 



▪ Zbrani podatki se uporabljajo v primeru odpoklica, da lahko ugotovimo konfiguracije, pri katerih je 

težava.  

 
 
Piškotki 
V aplikaciji ne uporabljamo piškotkov, oznak ali podobnih tehnologij. 
 
Služba za podporo strankam 
Posredujete nam lahko informacije, povezane s svojo uporabo naših storitev, vključno z vašo komunikacijo 
z družbo Philips, in kako naj vzpostavimo stik z vami, da vam zagotovimo podporo za stranke. Poslujemo 
in vam zagotavljamo naše storitve, vključno z zagotavljanjem podpore za stranke, ter izboljšujemo, 
popravljamo in prilagajamo naše storitve. Vaše podatke uporabimo tudi, da vam odgovorimo, ko 
vzpostavite v stik z nami. 
 
Trženje  
Če se odločite za prejemanje promocijskih vsebin o izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah Philips, ki 
so morda relevantni za vas, vam lahko pošiljamo trženjska in promocijska sporočila po e-pošti, telefonu 
ali drugih digitalnih kanalih, kot so mobilne aplikacije in družabna omrežja. Kadar koli lahko izberete, da 
takšnih sporočil ne želite prejemati in se od njih odjavite. 
 
Dovoljenja 
Aplikacija lahko zahteva vaše dovoljenje za dostop do telefona ali senzorjev (npr. kamere, Wi-Fi, 
geolokacije ali povezave Bluetooth) ali drugih podatkov (npr. fotografij, koledarja ali stikov) v vaši mobilni 
napravi.  
 
▪ Takšne podatke uporabljamo le, kadar je potrebno, da vam zagotavljamo storitve, in le, če ste to izrecno 
dovolili. 
 
▪ Včasih je dovoljenje tehnični pogoj operacijskega sistema vaše mobilne naprave. V takšnem primeru 
lahko aplikacija zahteva za dovoljenje za dostop do takšnih senzorjev ali podatkov, vendar teh podatkov 
ne bomo zbirali, razen če je to potrebno, da vam lahko zagotavljamo storitev aplikacij, in šele ko podate 
soglasje.  
 

Komu posredujemo osebne podatke 
Philips lahko vaše osebne podatke razkrije zunanjim ponudnikom storitev, poslovnim partnerjem ali 
drugim tretjim strankam v skladu s tem obvestilom o zasebnosti in/ali veljavno zakonodajo. 
 
Ponudniki storitev 
Sodelujemo z zunanjimi ponudniki storitev, ki nam pomagajo pri izvajanju, zagotavljanju, izboljševanju, 
razumevanju, prilagajanju, podpiranju in trženju naših storitev. 
 
Vaše osebne podatke lahko posredujemo naslednjim ponudnikom storitev: 

 
❖ Ponudnikom storitev IT in storitev v oblaku 

Ti ponudniki storitev zagotavljajo potrebno strojno opremo, programsko opremo, omrežje, 
shrambo, transakcijske storitve in/ali povezano tehnologijo, ki je potrebna za izvajanje aplikacije 
ali zagotavljanje storitev.  



Philips od svojih ponudnikov storitev zahteva, da zagotavljajo ustrezno stopnjo zaščite vaših osebnih 
podatkov, podobno stopnji, ki jo zagotavljamo mi. Od naših ponudnikov storitev zahtevamo, da vaše 
osebne podatke obdelujejo le v skladu z našimi navodili in le za določene namene, navedene zgoraj, da 
imajo dostop do minimalne količine podatkov, ki jih potrebujejo za zagotavljanje določene storitve, in da 
poskrbijo za varstvo vaših osebnih podatkov. 

 
Druge tretje stranke 
Philips lahko sodeluje tudi s tretjimi strankami, ki vaše osebne podatke obdelujejo za svoje lastne namene. 
Pozorno preberite njihova obvestila o zasebnosti, saj vas z njimi seznanjajo o svojih postopkih glede 
varstva zasebnosti, vključno s tem, katere vrste osebnih podatkov zbirajo ter kako jih uporabljajo, 
obdelujejo in varujejo. 
 
Če Philips osebne podatke posreduje tretji stranki, ki uporablja vaše osebne podatke za svoje namene, vas 
bomo pred posredovanjem vaših osebnih podatkov o tem obvestili in/ali pridobili vaše soglasje v skladu z 
veljavnimi zakoni. 
 
Philips včasih proda podjetje ali del podjetja drugemu podjetju. Takšen prenos lastništva lahko vključuje 
tudi prenos vaših osebnih podatkov, ki so neposredno povezani s tem podjetjem, kupcu. Philips lahko vse 
vaše pravice in obveznosti iz našega obvestila o zasebnosti prosto dodeli svojim pridruženim podjetjem, 
in sicer v povezavi z združitvijo, prevzemom, restrukturiranjem ali prodajo sredstev oziroma po zakonu ali 
kako drugače, vaše osebne podatke pa lahko prenesemo svojim povezanim podjetjem, naslednikom ali 
novemu lastniku. 
 

Čezmejni prenos 
Vaše osebne podatke lahko shranimo in obdelujemo v kateri koli državi, v kateri imamo obrate ali v katerih 
sodelujemo s ponudniki storitev, z uporabo storitev pa soglašate z (morebitnim) prenosom podatkov v 
države zunaj države svojega stalnega prebivališča, v katerih so morda v veljavi drugačni predpisi glede 
varstva podatkov, kot veljajo v vaši državi. V nekaterih razmerah imajo lahko sodišča, organi pregona, 
regulativne ustanove ali varnostni organi v teh drugih državah pravico do dostopa do vaših osebnih 
podatkov.  
 
Če ste v EGP, lahko vaše osebne podatke prenesemo na naša povezana podjetja ali ponudnike 
storitev zunaj držav EGP, ki jih Evropska komisija priznava kot takšne, ki zagotavljajo zadostno 
stopnjo varstva podatkov v skladu s standardi EGP (popoln seznam teh držav je na voljo 
tukaj [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). Za 
prenose iz EGP v države, ki jih Evropska komisija ne priznava kot takšne, ki zagotavljajo zadostnega varstva, 
kot so Združene države Amerike, smo za varstvo vaših osebnih podatkov uvedli ustrezne ukrepe, kot so 
zavezujoča korporativna pravila za podatke strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev in/ali standardne 
pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija. Kopijo teh ukrepov lahko pridobite na zgornji 
povezavi ali tako, da pišete na naslov privacy@philips.com. 
 

Kako dolgo hranimo vaše podatke 
Vaše osebne podatke hranimo toliko časa, kot je potrebno ali dovoljeno z vidika namena oz. namenov, za 
katere so bili podatki zbrani. Med pogoje, na podlagi katerih določamo trajanje hrambe, spadajo: (i) 
trajanje vaše uporabe aplikacije in storitev; (ii) obstoj pravne obveznosti, ki velja za nas, ali (iii) dejstvo, ali 
je hramba priporočljiva z vidika našega pravnega položaja (na primer v primeru veljavnih zastaranj, 
pravnih sporov ali regulativnih preiskav). 

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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Vaše možnosti in pravice 
Če želite oddati zahtevo za dostop do osebnih podatkov, njihovo popravljanje, izbris, omejitev ali ugovor 
zoper obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jih predhodno zagotovili, ali če želite oddati zahtevo za 
prejem elektronske kopije svojih osebnih podatkov, da jih lahko prenesete na drugo podjetje (če imate 
pravico do takšne prenosljivosti v skladu z veljavno zakonodajo), se lahko na nas obrnete prek obrazca za 
stik. Na vašo zahtevo se bomo odzvali skladno z veljavno zakonodajo. 
 
V svoji zahtevi pojasnite, do katerih osebnih podatkov želite dostopati, jih popraviti, izbrisati, omejiti ali 
ugovarjati zoper njihovo obdelavo. Zaradi vaše zaščite bomo morda izvedli le zahteve, ki se nanašajo na 
osebne podatke, povezane z vašim računom, e-poštnim naslovom ali drugimi podatki računa, ki ga 
uporabite, da nam pošljete svojo zahtevo. Pred izvedbo zahteve bomo morda morali preveriti vašo 
identiteto. Vašo zahtevo bomo poizkusili izpolniti takoj, ko bo razumno mogoče. 
 
Upoštevajte, da v primeru uporabe (nekaterih) svojih možnosti in pravic morda ne boste mogli več 
uporabljati naših storitev v celoti ali delno. 
 

Varujemo vaše osebne podatke 
Odgovorno izvajamo svojo dolžnost varstva vaših podatkov, ki jih zaupate družbi Philips, pred 
nenamernimi ali nepooblaščenimi spremembami, izgubo, zlorabo, razkritjem ali dostopom. Družba Philips 
za varstvo vaših podatkov uporablja različne varnostne tehnologije ter tehnične in organizacijske ukrepe. 
V ta namen med drugim izvajamo nadzor dostopa, uporabljamo požarne zide in varne protokole. 

Spremembe tega obvestila o zasebnosti 
Naše storitve se lahko občasno spremenijo, ne da bi vas predhodno obvestili. Zato si pridržujemo pravico 
do občasnih sprememb ali posodobitev tega obvestila o zasebnosti. Če bomo obvestilo o zasebnosti 
spremenili, bomo posodobili tudi datum na vrhu tega obvestila o zasebnosti. 
 
Pozivamo vas, da redno preverjate najnovejšo različico tega obvestila o zasebnosti.  
 
Novo obvestilo o zasebnosti bo začelo veljati takoj po objavi. Če se ne strinjate s spremenjenim 
obvestilom, morate spremeniti svoje izbrane možnosti ali razmisliti o prenehanju uporabe naših storitev. 
Z nadaljnjim dostopom do naših storitev ali njihovo uporabo po začetku veljavnosti teh sprememb 
potrjujete, da ste seznanjeni s spremenjenim obvestilom o zasebnosti in da se z njim strinjate. 
 

Stik z nami 
Če imate kakršna koli vprašanja o tem obvestilu o zasebnosti ali o načinu, kako Philips uporablja vaše 

osebne podatke, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov prek našega  obrazca za 

stik ali na spodnji naslov. Vložite lahko tudi pritožbo pri nadzornem organu, pristojnem v vaši državi ali 

regiji. 
 
Philips 
Attn: Group Legal (Privacy),  
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,  
1096 BC, Amsterdam, The Netherlands. 
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