Повідомлення про конфіденційність Philips Lumify
Останнє оновлення цього Повідомлення про конфіденційність: 29 жовтня 2020 р.
Мобільний додаток Philips Lumify («Додаток») у поєднанні з датчиком Philips Lumify («Пристрій») під
час використання спеціально навченим медичним фахівцем перетворює інтелектуальний пристрій
на мобільне рішення для ультразвукового дослідження. У цьому Повідомленні про
конфіденційність наведено пояснення наших методів забезпечення конфіденційності під час
використання наших послуг, зокрема того, які дані ми збираємо й навіщо, що ми з ними робимо та
які ваші особисті права.
Це Повідомлення про конфіденційність поширюється на персональні дані, що збираються або
обробляються Пристроєм і (або) Додатком, які надає або контролює компанія Philips Ultrasound, Inc.
чи будь-яка з її афілійованих або дочірніх компаній («Philips», «наш», «ми» або «нас»).
Зверніть увагу: Додаток не збирає жодні персональні дані пацієнта. Будь-які такі персональні дані,
які обробляє Додаток під час використання, залишатимуться на головному інтелектуальному
пристрої, або ж користувач може передати ці дані в зазначене ним розташування.
У межах послуг, що надаються, ви можете зареєструватися в Reacts (Technologies Innovatrices
d'Imagerie Inc). Щоб ви могли отримувати цю послугу, вам буде запропоновано прийняти її умови
й положення, а також ознайомитися з відповідним повідомленням про конфіденційність.

Які персональні дані ми збираємо та для яких цілей
Ми отримуємо або збираємо персональні дані, як докладно описано нижче, під час надання наших
послуг, зокрема коли ви отримуєте доступ до Пристрою чи Додатка, завантажуєте, установлюєте
його і виконуєте реєстрацію датчика. Ми можемо використовувати ці персональні дані, щоб
надавати послуги за вашим запитом у межах договірних зобов’язань, покращувати,
персоналізувати, рекламувати їх, керувати ними, а також забезпечувати їх підтримку на основі
наших законних інтересів або щоб виконувати юридичні зобов’язання, дія яких на нас поширюється.
Якщо ви не хочете, щоб ми збирали й обробляли ваші персональні дані, можливо, ви не зможете
користуватися нашими послугами.
Реєстраційні дані
Ми можемо збирати ваші персональні дані, коли ви завантажуєте Додаток або реєструєте датчик.
До обов’язкових даних належать назва, поштовий індекс або код місця розташування, країна
розташування й адреса електронної пошти установи чи контактної особи. Ви також можете вказати
власне ім’я контактної особи; це не обов’язково для реєстрації Додатка.
▪ Зібрані персональні дані використовуються для того, щоб компанія Philips могла повідомити вас
або вашу установу про анулювання або оновлення послуг, пов’язаних із пристроєм.
Дані пристрою
Ми збираємо інші дані, пов’язані з пристроєм. До цих даних належать: версія програмного
забезпечення Додатка Lumify; серійний номер і модель датчика; назва моделі та ідентифікатор
інтелектуального пристрою, на який завантажується Додаток для використання з датчиком, і версія
ОС, установлена на цьому пристрої; серійний номер модуля живлення iOS Lumify і версія
мікропрограми.

▪ Зібрані дані використовуються в разі анулювання послуги, щоб визначити конфігурації, у яких
може виникати проблема.
Файли cookie
Ми не використовуємо файли cookie, теги або подібні технології в Додатку.
Клієнтська підтримка
Ви можете надати нам інформацію, що стосується використання наших послуг, зокрема вашої
взаємодії з компанією Philips, а також інформацію про те, як зв’язатися з вами, щоб ми могли
надавати вам клієнтську підтримку. Ми надаємо наші послуги, включно з клієнтською підтримкою,
і керуємо ними, зокрема покращуємо, персоналізуємо відповідно до потреб користувачів і
виправляємо в них помилки. Ми також використовуємо ваші дані, щоб відповідати вам, коли ви
звертаєтеся до нас.
Маркетинг
Якщо ви дасте згоду на отримання рекламних повідомлень про продукти, послуги, заходи й
рекламні акції Philips, які можуть становити для вас інтерес, ми можемо надсилати вам маркетингові
та рекламні повідомлення електронною поштою, по телефону й через інші канали цифрового
зв’язку, як-от мобільні додатки й соціальні мережі. Ви можете будь-коли відмовитися від отримання
таких повідомлень і відписатися від їх отримання.
Дозволи
Додаток може запитувати ваш дозвіл на отримання доступу до телефона або датчиків (наприклад,
камери, Wi-Fi, геолокації або Bluetooth) чи до інших даних (наприклад, фотографій, порядку денного
або контактів) на вашому мобільному пристрої.
▪ Ми використовуємо такі дані лише за необхідності для надання вам послуг і тільки після надання
вами чіткої згоди.
▪ Іноді дозвіл є технічною обов’язковою умовою роботи операційних систем вашого мобільного
пристрою. У цьому випадку Додаток може запитувати ваш дозвіл на доступ до таких датчиків або
даних, однак ми не збиратимемо такі дані, за винятком випадків, коли це потрібно для надання вам
служби Додатка та лише після надання вами згоди.

Кому ми надаємо персональні дані?
Компанія Philips може розкривати ваші персональні дані стороннім постачальникам послуг, діловим
партнерам або іншим третім особам відповідно до цього Повідомлення про конфіденційність і (або)
чинного законодавства.
Постачальники послуг
Ми співпрацюємо зі сторонніми постачальниками послуг, які допомагають нам надавати,
покращувати, оцінювати, персоналізувати, підтримувати, рекламувати наші послуги та керувати
ними.
Ми можемо передавати ваші персональні дані наведеним нижче постачальникам послуг.
❖

Постачальники інформаційно-технологічних послуг і хмарних служб

Ці постачальники послуг надають необхідне обладнання, програмне забезпечення,
мережеві технології, рішення для зберігання даних, служби для проведення операцій і
(або) пов’язані технології, необхідні для функціонування Додатка або надання послуг.
Компанія Philips зобов’язує своїх постачальників послуг забезпечувати належний рівень захисту
ваших персональних даних, аналогічний тому, який забезпечуємо ми. Ми вимагаємо від наших
постачальників послуг обробляти ваші персональні дані лише відповідно до наших інструкцій і
тільки для конкретних цілей, які зазначено вище, отримувати доступ до мінімального обсягу даних,
який їм необхідний для надання конкретної послуги, і захищати безпеку ваших персональних даних.
Інші треті особи
Компанія Philips також може співпрацювати з третіми особами, які обробляють ваші персональні
дані для власних цілей. Уважно читайте повідомлення про конфіденційність третіх осіб, у яких вони
інформують про свої методи забезпечення конфіденційності, зокрема про те, які типи персональних
даних вони збирають, як вони їх використовують, обробляють і захищають.
Якщо компанія Philips передаватиме ваші персональні дані третій особі для використання у її
власних цілях, перед передаванням ваших персональних даних компанія Philips обов’язково
повідомить вас про це та (або) отримає вашу згоду відповідно до чинного законодавства.
Компанія Philips може іноді продавати бізнес або частину бізнесу іншій компанії. Така передача
права власності може включати передавання ваших персональних даних, безпосередньо
пов’язаних із цим бізнесом, компанії-покупцю. Компанія Philips може переуступати всі права та
зобов’язання відповідно до нашого Повідомлення про конфіденційність будь-якій із наших
афілійованих компаній у зв’язку зі злиттям, придбанням, реструктуризацію або продажем активів, а
також у силу закону чи на інших підставах, і ми можемо передавати ваші персональні дані будьяким нашим афілійованим компаніям, правонаступникам або новому власнику.

Транскордонне передавання
Ваші персональні дані можуть зберігатися й оброблятися в будь-якій країні, у якій у нас розміщено
виробничі об’єкти або в якій ми залучуємо постачальників послуг. Використовуючи послуги, ви
погоджуєтеся на передавання (за необхідності) даних за межі вашої країни проживання до країн,
правила захисту даних яких можуть відрізнятися від правил вашої країни. За певних обставин право
на доступ до ваших особистих даних можуть мати судові, правоохоронні та регуляторні органи або
служби безпеки в цих інших країнах.
Якщо ви проживаєте в ЄЕЗ, ваші персональні дані може бути передано нашим афілійованим
компаніям або постачальникам послуг у країнах за межами ЄЕЗ, які визнано Європейською комісією
такими, що забезпечують належний рівень захисту даних відповідно до стандартів ЄЕЗ (повний
список цих країн наведено тут [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm]. У разі передавання даних із ЄЕЗ до країн, які Європейська комісія
не визнала такими, що забезпечують належний рівень захисту даних, наприклад США, ми вживаємо
відповідних заходів, як-от застосовуємо наші Обов’язкові корпоративні правила щодо даних
клієнтів, постачальників і ділових партнерів і (або) стандартні договірні положення, прийняті
Європейською комісією для захисту ваших персональних даних. Ви можете отримати копію цих
заходів, перейшовши за посиланням вище або надіславши повідомлення на адресу
privacy@philips.com.

Як довго ми зберігаємо ваші дані?
Ми зберігатимемо ваші персональні дані, поки це буде необхідно або дозволено відповідно до
цілей збору даних. До критеріїв, які ми використовуємо для визначення термінів зберігання,
належать: (а) тривалість використання вами Додатка та послуг; (б) наявність юридичних
зобов’язань, які ми повинні виконувати; або (в) доцільність зберігання відповідно до нашої
юридичної ситуації (наприклад, урахування застосовної позовної давності, судових розглядів або
нормативних розслідувань).

Ваші варіанти дій та права
Якщо ви хочете надіслати запит на отримання доступу до персональних даних, які ви надали нам
раніше, їх виправлення, видалення, обмеження їх обробки або заперечення проти обробки, або
якщо ви хочете надіслати запит на отримання електронної копії ваших персональних даних для їх
передавання іншій компанії (в обсязі, у якому це право на перенесення даних передбачено чинним
законодавством), ви можете звернутися до нас, використовуючи форму зворотного зв’язку. Ми
відповімо на ваш запит згідно з чинним законодавством.
У своєму запиті вкажіть персональні дані, до яких ви хочете отримати доступ, які ви хочете
виправити, видалити або обробку яких ви хочете обмежити чи проти обробки яких хочете
заперечити. Для вашого захисту ми можемо виконувати запити лише щодо персональних даних,
пов’язаних із вашим обліковим записом, вашою адресою електронної пошти або іншою
інформацією облікового запису, який ви використовуєте для надсилання нам свого запиту. Перед
виконанням вашого запиту нам, можливо, потрібно буде підтвердити вашу особу. Ми
намагатимемося виконати ваш запит у найкоротші обґрунтовано можливі терміни.
Зверніть увагу: якщо ви скористаєтеся (деякими) своїми варіантами дій і правами, можливо, ви
більше не зможете використовувати наші послуги повністю або частково.

Ми захищаємо ваші персональні дані
Ми серйозно ставимося до нашого обов’язку захищати дані, які ви передаєте компанії Philips, від
випадкового або несанкціонованого змінення, утрати, неправильного використання, розкриття або
доступу. Компанія Philips використовує різні технології безпеки, вживає технічних та організаційних
заходів для захисту ваших даних. Для цього ми впроваджуємо, серед іншого, засоби керування
доступом, використовуємо брандмауери та захищені протоколи.

Внесення змін до цього Повідомлення про конфіденційність
Час від часу ми можемо змінювати наші послуги без попереднього повідомлення. З цієї причини ми
залишаємо за собою право за необхідності виправляти або оновлювати це Повідомлення про
конфіденційність. Оновлюючи це Повідомлення про конфіденційність, ми також оновлюємо дату у
верхній його частині.
Ми рекомендуємо вам регулярно переглядати останню версію цього Повідомлення про
конфіденційність.
Нове Повідомлення про конфіденційність набирає чинності відразу після публікації. Якщо ви не
згодні з оновленим повідомленням, вам слід змінити параметри використання або, можливо,
припинити використання наших послуг. Продовжуючи отримувати доступ до наших послуг або
користуватися ними після того, як зміни наберуть чинності, ви підтверджуєте, що вас
проінформовано й ви погоджуєтеся з Повідомленням про конфіденційність з урахуванням змін.

Зв’язок із нами
У разі виникнення запитань щодо цього Повідомлення про конфіденційність або того, як
компанія Philips використовує ваші персональні дані, зверніться до фахівця з питань захисту
даних, за допомогою нашої форми зворотного зв’язку або за наведеною нижче адресою. Крім
того, ви маєте право подати скаргу у відповідний наглядовий орган вашої країни або регіону.
Компанія Philips
Attn: Group Legal (Privacy),
Philips Center HBT 16, Amstelplein 2,
1096 BC, Amsterdam, The Netherlands (Нідерланди).

