ABBOTT DIABETES CARE
Voimaanastumispäivä: toukokuu 2018
Abbott LibreView -järjestelmän käyttöä koskeva ammattilaisen yksityisyydensuojailmoitus
Tämä yksityisyydensuojailmoitus kuvaa, miten käsittelemme henkilötietoja, terveystiedot mukaan lukien, jotka
annat meille LibreView-sivuston kautta Abbott Diabetes Caren ylläpitämässä osoitteessa www.Libreview.com
(”sivusto”). Tämä yksityisyydensuojailmoitus on täydennys LibreView-sivuston ilmoituksiin. Siinä määritetään
myös, mitä tietoja sinun pitää ammattilaiskäyttäjänä antaa potilaillesi.
Tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee sivuston ammattilaiskävijöitä ja ammattilaisia, jotka luovat
LibreView-järjestelmätilin ammattilaiskäyttäjänä. Tämä yksityisyydensuojailmoitus ei koske henkilötietoja, joita
kerätään toisten Abbott Laboratoriesin hallitsemien sivustojen (mukaan lukien sen osakkuus- ja tytäryhtiöt),
FreeStyle-ohjelmiston, kolmansien osapuolten sivustojen tai verkon ulkopuolella kerättyjen tietojen kautta.
Abbott Diabetes Care Inc., jonka osoite on 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, CA 94502, USA (”Abbott” tai ”me”,
”meidän”, ”meitä”) on FreeStyle Libre -tuoteperheeseen kuuluvien sensorien (”sensorit”), lukulaitteet
(”lukulaitteet”) ja glukoositestimittarien (”mittarit”) valmistaja. Se on myös valmistanut FreeStyle LibreLink
-mobiilisovelluksen (”sovellus”), joka saattaa olla yhteensopiva sivuston ja LibreView-tiedonhallintajärjestelmän
(”LibreView-järjestelmä”) kanssa.
Abbott on ammattilaiskäyttäjänä luomasi LibreView-järjestelmätilisi
rekisterinpitäjä.
Abbott tunnistaa tietosuojan ja yksityisyydensuojan tärkeyden ja on sitoutunut suojelemaan henkilötietoja,
mukaan lukien terveystiedot.
Newyu, Inc. on LibreView-järjestelmän myyntiluvan/rekisteröinnin haltija ja lisensoi järjestelmän Abbottille.
HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSEN JA LUOMALLA LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILIN
AMMATTILAISKÄYTTÄJÄNÄ VAHVISTAT, ETTÄ SINULLA ON ASIAANKUULUVAT VALTUUDET, SUOSTUMUKSET TAI
LUVAT
ITSELLESI,
KLINIKALLESI
JA
POTILAILLESI,
TILANTEEN
MUKAAN,
HYVÄKSYÄ
TÄMÄ
YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUS.

LibreView-järjestelmän taustaa
LibreView-järjestelmä on turvallinen, pilvipohjainen hallintajärjestelmä, jota voivat käyttää Abbott,
terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat potilaiden aiempien glukoositietojen, glukoositestitulosten ja
ketoainetestitulosten tarkistamiseen, analysointiin ja arviointiin diabeteksen tehokkaan hallintaohjelman tukena.
LibreView-järjestelmä mahdollistaa sen, että Abbott voi tarjota entistä parempaa hoito-opastusta potilaille, jotka
käyttävät Abbottin mittareita, lukulaitteita ja sovelluksia. LibreView-järjestelmän avulla ammattilaiskäyttäjä voi
myös luoda potilasprofiileja, hallita etänä potilaita, joilla on LibreView-järjestelmätili, ja jakaa potilaiden
LibreView-järjestelmätilin
tietoja
muiden
saman
LibreView-järjestelmään
käyttävän
vastaanoton
ammattilaiskäyttäjien kanssa.
”Ammattilaiskäyttäjiä” ovat vain ne lääketieteen harjoittajat (ja heidän valtuutetut edustajansa), jotka ovat joko
rekisteröineet kliinisen vastaanoton tai ovat rekisteröityneet LibreView-järjestelmän ammattilaiskäyttäjiksi.
LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄÄ EI OLE TARKOITETTU DIABETES MELLITUKSEN DIAGNOSOINTIIN TAI SEULONTAAN.
KÄYTTÄJIEN ON TIEDETTÄVÄ, ETTÄ LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄ ON TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ, JONKA
TARKOITUKSENA ON MAHDOLLISTAA GLUKOOSIA KOSKEVIEN TIETOJEN ANALYSOINTI JA ETTEI SITÄ OLE
TARKOITETTU
KORVAAMAAN
TERVEYDENHUOLLON
AMMATTILAISEN
ANTAMIA
NEUVOJA.
LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄ EI OLE ELEKTRONINEN TERVEYSTIETOJÄRJESTELMÄ, JA SINUN ON TULOSTETTAVA
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JA/TAI LADATTAVA POTILASTIEDOT, JOIDEN KATSOT OLEVAN OLEELLISIA LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON, HOIDON
TAI NEUVOJEN ANTAMISEN KANNALTA.
AMMATTILAISKÄYTTÄJÄNÄ OLET VASTUUSSA (I) LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄÄN LISÄÄMISTÄSI POTILASTIEDOISTA,
(II) MUIDEN VASTAANOTTOTILIIN KUTSUMIESI AMMATTILAISKÄYTTÄJIEN HENKILÖTIEDOISTA JA (III) KAIKKIEN
LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILIN OMISTAVIEN HENKILÖIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄYTÖSTÄSI. OLET VASTUUSSA
SOVELLETTAVIEN TIETOSUOJA- JA YKSITYISYYDENSUOJALAKIEN NOUDATTAMISESTA JA TARVITTAESSA
SOVELLETTAVAN LAIN EDELLYTTÄMÄN LUVAN HANKKIMISESTA (MUKAAN LUKIEN EKSPLISIITTINEN LUPA).
Euroopan talousalueen (”ETA”) ja sveitsiläiset käyttäjät: HYVÄKSYT JA SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ KUN LISÄÄT
POTILASTIETOJA LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄÄN TAI KÄYTÄT KENEN TAHANSA LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILIN
OMISTAVAN HENKILÖN HENKILÖTIETOJA LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON ANTAMISTA VARTEN, POIS LUKIEN TÄSSÄ
YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSESSA ERIKSEEN MAINITTAVAT TAPAUKSET, OLET REKISTERINPITÄJÄ JA
VASTUUSSA SOVELLETTAVIEN TIETOSUOJA- JA YKSITYISYYDENSUOJALAKIEN NOUDATTAMISESTA. Kun Abbott
käyttää LibreView-järjestelmään lisäämiäsi tunnistettavia potilastietoja analytiikkaan, järjestelmän
vianmääritykseen, järjestelmä- ja/tai asiakastukeen, tutkimukseen tai raportointiin, Abbott on rekisterinpitäjä ja
noudattaa sovellettavia paikallisia tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakeja.
Kun potilaasi on luonut
LibreView-järjestelmätilin itsenäisesti joko omaan käyttöönsä tai lapsen tai muun hoidossaan olevan henkilön
käyttöön, Abbott on rekisterinpitäjä ja noudattaa sovellettavia paikallisia tietosuoja- ja
yksityisyydensuojalakeja. Abbott käsittelee kaikkia tällaisia potilaan henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjä se on,
muun muassa terveystietoja, sivuston yksityisyydensuojailmoituksen mukaisesti. Kun potilaasi on luonut
LibreView-järjestelmätilin ja myöntää sinulle käyttöoikeuden kyseiselle tilille tai kun määrität potilaallesi
LibreView-järjestelmätilin, Abbott (LibreView-järjestelmän kautta) käsittelee sekä sinun terveyspalveluiden
tarjoajan asemassa että potilaasi henkilötiedot ”käsittelijänä” puolestasi silloin, kun käsittelet potilaasi
henkilötietoja hänen elintärkeän hoitonsa suojaamiseksi niin kuin itse määrität potilaasi
terveydenhoitopalveluiden tarjoajana.
Yhdysvaltalaiset käyttäjät: Abbott on Health Insurance Portability and Accountability Act -lain ja sen
käyttöönottoa koskevien säännösten (yhdessä ”HIPAA”) alainen ja voi käyttää mitä tahansa henkilökohtaisia
potilastietoja, mukaan lukien terveystietoja, jotka annat meille LibreView-järjestelmän kautta, Abbottin mittareita,
lukulaitteita tai sensoreita käyttävien potilaiden hoidonohjauksen parantamiseen. Abbottin henkilökohtaisten
potilastietoja, mukaan lukien terveystietoja, jotka annat käyttöömme LibreView-järjestelmän kautta, koskevat
myös HIPAA Notice of Privacy Practices -yksityisyydensuojakäytäntömme, jotka ovat luettavissa
LibreView-verkkosivustolla osoitteessa www.libreview.com.
Tämän yksityisyydensuojailmoituksen laajuus
Tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee seuraavia asioita:
• henkilötiedot, jotka annat luodessasi LibreView-järjestelmätilin ammattilaiskäyttäjänä
• potilaiden henkilötiedot, mukaan lukien demografiset tiedot ja terveystiedot, jotka lisäät
LibreView-järjestelmään luodessasi potilasprofiilin. Tähän sisältyvät myös LibreView-järjestelmään
lataamasi potilaiden mittareista tai lukulaitteista saadut tiedot.
• potilaidesi henkilötiedot, muun muassa demografiset tiedot ja terveystiedot, jotka jaat muiden
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
• sivuston tai LibreView-järjestelmän käyttöösi liittyvä asiakaspalvelu.
TIETOA AMMATTILAISKÄYTTÄJILLE
LibreView-järjestelmätilin rekisteröiminen ammattilaiskäyttäjänä
Kun luot LibreView-järjestelmätilin ammattilaiskäyttäjänä, keräämme sinulta seuraavat tiedot:
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•

LibreView-järjestelmätilisi profiili,
organisaatiosi nimen ja osoitteesi.

joka

sisältää

nimesi,

sähköpostiosoitteesi,

terveydenhuollon

Kun luot LibreView-vastaanoton, keräämme sinulta seuraavat tiedot:
• vastaanoton tiedot, joita ovat vastaanoton nimi, puhelinnumero ja tieto siitä, haluatko siirtää olemassa
olevat potilaasi vastaanottoon. Kun luot vastaanoton, sinusta tulee kyseisen vastaanoton ylläpitäjä.
Vastaanotolle määritetään automaattinen vastaanoton tunnus, jonka voit antaa potilaillesi ja jonka avulla
he voivat liittyä vastaanottoosi.
• vastaanottosi muiden terveydenhuollon ammattilaisten sähköpostiosoitteet heille lähetettäviä kutsuja
varten.
Jos vastaanottosi terveydenhuollon ammattilainen kutsuu sinut liittymään olemassa olevaan vastaanottoon, sinun
on annettava edellä luetellut LibreView-järjestelmätilin profiilitiedot.
Tietojen kerääminen potilaiden LibreView-järjestelmätililtä:
Kun kutsut potilaan luomaan LibreView-järjestelmätilin, sinun on annettava
• potilaan nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite, jos kyseessä on aikuinen, ja jos kyseessä on lapsipotilas,
tämän vanhemman/huoltajan sähköpostiosoite.
Jos kutsumasi potilas on jo rekisteröinyt LibreView-järjestelmätilin, näet seuraavat tiedot ollessasi yhteydessä
kyseiseen potilaaseen:
• Potilaan nimi, syntymäaika ja viimeisin lataus yhteensopivista sensoreista, lukulaitteista tai mittareista ja
näihin liittyvät tilastotiedot.
Voit myös luoda potilasprofiilin, jossa voit ladata potilaan mittari- tai lukulaitelukemat LibreView-järjestelmään
kutsumatta potilasta luomaan LibreView-järjestelmätiliä. Voit poistaa potilasprofiileja ja niihin lisäämiäsi tietoja
milloin tahansa. Kun olet luomassa potilasprofiilia, sinua pyydetään antamaan seuraavat tiedot:
• potilaan nimi, syntymäaika ja sähköpostiosoite (valinnainen).
Yhdysvaltalaiset käyttäjät: ymmärrät, että Abbott säilyttää näitä potilastietoja parantaakseen Abbottin
mittareita
käyttävien
potilaiden
hoidonohjausta.
Lukulaitteet
tai
sovellus
kuten
HIPAA-yksityisyydensuojailmoituksessamme on esitetty.
Muut tiedot, jotka saamme sinulta ammattilaiskäyttäjänä
Saamme lisäksi tietoa siitä, miten käytät sivustoamme, evästeiden ja muiden teknologioiden kautta: toimialueesi
nimen, selaintyyppisi ja käyttöjärjestelmäsi, katselemasi verkkosivustot, napsauttamasi linkit, IP-osoitteesi, miten
pitkään viivyt sivustossamme ja sen sivuston URL, jonka kautta päädyit sivustoomme. Lisätietoa on alla kohdassa
”Evästeet ja vastaavat teknologiat”. Voimme yhdistää näitä automaattisesti kerättyjä tietoja muihin sinusta
saamiimme tietoihin.
Miten Abbott käyttää henkilötietojasi
Abbott käyttää henkilötietojasi tarjotakseen sinulle LibreView-järjestelmätilin, muun muassa
•
•

antaakseen sinulle pääsyn potilaitasi koskeviin tietoihin helppokäyttöisellä ja tehokkaalla tavalla
vastatakseen kysymyksiisi tai tukipyyntöösi tai korjatakseen mahdollisia ongelmia esimerkiksi
suorituskykyongelmien vianmääritystä koskevissa asioissa
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•
•

ymmärtääkseen paremmin, miten vuorovaikutat sivuston ja LibreView-järjestelmän kanssa ja käytät niitä,
niiden toiminnot ja ominaisuudet mukaan lukien
antaakseen sinulle markkinointitietoa esimerkiksi LibreView-järjestelmän käyttösi perusteella, jos (lain
niin edellyttäessä) olet ilmaissut haluavasti vastaanottaa tällaisia viestejä, kun määritit
LibreView-järjestelmätilisi profiilin.

Miten Abbott jakaa henkilötietojasi kolmansien osapuolten kanssa
Jaamme henkilötietoja kolmansien osapuoltemme kanssa vain voidaksemme tarjota, ylläpitää, isännöidä ja tukea
LibreView-järjestelmää.
Newyu, LibreView-järjestelmän myyntiluvan/rekisteröinnin haltija, käsittelee
henkilötietojasi puolestamme kolmantena osapuolena. Jos luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille
voidaksemme tarjota sinulle LibreView-järjestelmätilin, näiden on pidettävä henkilötiedot luottamuksellisina ja
suojattuina ja käytettävä henkilötietoja vain siinä määrin kuin on välttämätöntä.
Jos valitset asuinmaaksesi jonkin Euroopan maan (pois lukien Ranska), LibreView-järjestelmätilejä isännöidään
Amazon Web Services -pilvipalvelimilla Euroopassa.
Jos olet Ranskassa, LibreView-järjestelmätilejä isännöi Orange Business Services, jolle ASIP Santé on myöntänyt
valtuutuksen.
Voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa (mukaan lukien Abbott-yhtiön tytäryhtiöt), joiden
kanssa markkinoimme tuotetta tai palvelua yhdessä tai joiden kanssa vedämme ohjelmaa, kyselyä tai tehtävää.
Lisäksi voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kun olet nimenomaisesti pyytänyt meitä
tekemään niin. Emme myy tai lisensoi henkilötietojasi kolmansille osapuolille muuten kuin tuoteryhmän tai
osaston myynnin, fuusion tai siirron yhteydessä, jotta ostaja voi jatkaa tietojen ja palveluiden tarjoamista sinulle.
Varmuuden vuoksi emme koskaan myy henkilötietoja kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin ja voimme
jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos tähän on tarvittaessa annettu suostumus, tai siinä määrin kuin
laki sen sallii.
Pidätämme oikeuden jakaa henkilötietoja voidaksemme vastata valtuutettuihin tietopyyntöihin viranomaisilta
kansallista turvallisuutta koskevissa tilanteissa tai jos laki niin edellyttää. Lisäksi voimme lain sallimissa tai
edellyttämissä tilanteissa jakaa henkilötietoja, kun uskomme, että se on välttämätöntä laittoman toiminnan,
epäillyn petoksen, jonkun turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien tilanteiden tai tätä yksityisyydensuojailmoitusta
koskevien rikkomusten tutkimisen, estämisen tai hoitamisen kannalta tai kun niitä tarvitaan todisteina
oikeusriidassa, jossa olemme osallisina. Henkilötietosi voivat joutua vieraan maan lakien alaisiksi ja vieraat
hallitukset, oikeusistuimet, lainvalvontatahot ja säätelevät tahot saattavat päästä niihin käsiksi.
Henkilötietojesi turvallisuus
Olemme ottaneet käyttöön ylläpidollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja
valtuuttamattomalta, tahattomalta tai laittomalta pääsyltä, häviämiseltä, tuhoutumiselta, vahingoittumiselta,
väärinkäytöltä, jakamiselta ja muuntamiselta esimerkiksi salausteknologioiden avulla.
Abbott rajoittaa
työntekijöitään käyttämään henkilötietoja vain tarpeen vaatiessa. Muista, että mikään internet- tai Wi-Fi-siirto ei
ole täysin turvallinen, joten ole varovainen ladatessasi henkilötietoja, erityisesti potilaidesi terveystietoja,
LibreView-järjestelmään.
Olet vastuussa LibreView-järjestelmätilisi, vastaanoton ja luomiesi potilasprofiilien suojaamisesta
valtuuttamattomalta pääsyltä. Suosittelemme suojaamaan LibreView-järjestelmätilisi ja siten vastaanottosi ja
potilasprofiilisi pääsyltä kirjautumalla aina ulos, valitsemalla vahvan salasanan, jota kukaan muu ei tiedä tai pysty
helposti arvaamaan, ja pitämällä tilitietosi ja salasanasi yksityisinä. Abbott ei ole vastuussa varastetuista tai
Newyu Record 856 v 5.0

Sivu 4/ 13

vaarantuneista salasanoista tai mistään valtuuttamattomien käyttäjien harjoittamasta, LibreView-järjestelmätiliisi
kohdistuvasta toiminnasta, jos olet itse syypää. Jos uskot, että tilisi on vaarantunut, ota meihin yhteyttä
mahdollisimman pian lähettämällä sähköpostia osoitteeseen DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
Henkilötietojesi säilytys ja siirto
LibreView-järjestelmään siirrettäviä henkilötietoja säilytetään pilvessä turvallisilla paikallisilla palvelimilla.
Jos olet ETA-alueella tai Sveitsissä (pois lukien Ranska), henkilötietoja isännöidään palvelimilla Euroopan unionin
sisällä.
Jos olet Ranskassa, henkilötietoja isännöi Ranskassa Orange Business Services, jonka ASIP Santé on valtuuttanut.
Jos valitset sijainniksesi Yhdysvallat, henkilötietojasi isännöidään palvelimilla Yhdysvalloissa.
Jos valitset asuinmaaksesi jonkin ETA-alueen, Sveitsin tai Yhdysvaltojen ulkopuolisen maan, henkilötietojasi
isännöidään kyseisen alueen palvelimilla tai muulla tavoin valitsemasi maan/alueen tietojen säilytystä ja
yksityisyydensuojaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Kun tietoja isännöidään jossain muussa kuin valitussa
maassa, ne saattavat tulla sellaisten isäntämaan lakien alaisiksi, jotka eivät välttämättä ole samoja kuin valitun
sijaintikohteen lait. Abbott kuitenkin ryhtyy asiaankuuluviin toimiin suojellakseen henkilötietojasi ja varmistaa, että
henkilötietojasi kerätään, käytetään ja luovutetaan vain, kuten sovellettavassa lainsäädännössä on sallittu.
Jos valitset asuinmaaksesi jonkin muun maan kuin Yhdysvallat:
Meidän voi toisinaan olla tarpeen käsitellä tai katsella henkilötietoja, kuten nimeäsi ja sähköpostiosoitettasi,
suojatun verkon kautta Yhdysvalloista siinä määrin, kuin se on välttämätöntä voidaksemme antaa potilaan
LibreView-järjestelmätiliä koskevaa teknistä tukea tai ratkaista sitä koskevia ongelmia.
Voimme myös siirtää tietoja Yhdysvaltoihin Euroopasta (paitsi Ranskasta), Aasian ja Tyynenmeren alueelta,
Latinalaisesta Amerikasta tai muilta alueilta suojatun verkon kautta tunnistamattomassa tai salanimetyssä
muodossa tietojen analysointi- ja analytiikkatarkoituksissa. Vaikka Yhdysvalloissa ei välttämättä ole voimassa
samoja tietosuoja- tai yksityisyydensuojalakeja kuin omassa maassasi, Abbott on toteuttanut asianmukaisia
toimenpiteitä suojellakseen henkilötietoja.
KUN LUOT LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILIN JA HYVÄKSYT TÄMÄN YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSEN,
ILMOITAMME SINULLE NÄISTÄ HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMISISTÄ YHDYSVALTOIHIN JA HENKILÖTIETOJESI,
TERVEYSTIEDOT MUKAAN LUKIEN, KÄYTTÄMISESTÄ, MIKÄ VOI OLLA VÄLTTÄMÄTÖNTÄ POIKKEUKSELLISISSA
TILANTEISSA TUKIPALVELUPYYNTÖIHIN VASTAAMISEKSI.
YHDYSVALLAT EI VÄLTTÄMÄTTÄ TARJOA
HENKILÖTIEDOILLE SAMAN TASOISTA SUOJAUSTA KUIN SVEITSI, ETA-ALUEEN MAA TAI JOKIN MUU MAA, JOSSA
SINÄ TAI POTILAASI ASUVAT JA JOSSA ON KÄYTÖSSÄ TIETOSUOJA- TAI YKSITYISYYDENSUOJALAKEJA.
Markkinointi
Abbott (tai sen tytäryhtiöt) voivat käyttää henkilötietojasi ja lähettää sinulle mainontaan ja markkinointiin liittyvää
tietoa diabeteksen hoidosta tai muista tuotteistaan ja palveluistaan, jos (lain niin edellyttäessä) olet ilmaissut
haluavasi vastaanottaa tällaista viestejä, kun määritit LibreView-järjestelmätilisi. Voimme myös pyytää sinua
osallistumaan tuotteitamme koskeviin kyselyihin, tarjota sinulle uutisia ja uutiskirjeitä tai ilmoittaa sinulle
erikoistarjouksista ja kampanjoista. Voimme lähettää näitä materiaaleja itse tai sen voi tehdä jokin Abbott Group
-yhtymän yrityksistä.
Voit päättää kieltäytyä markkinointiin liittyvien viestien vastaanottamisesta joko
napsauttamalla markkinointiin liittyvien sähköpostien alaosassa olevaa peruutuslinkkiä lähettämällä meille
sähköpostia osoitteeseen DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
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Abbott ei myy henkilötietojasi kolmansille osapuolille suoramarkkinointitarkoituksiin.
Vaikka päätät kieltäytyä vastaanottamasta diabeteksen hoitoon liittyvää markkinointimateriaalia, voimme
edelleenkin lähettää sinulle muita kuin markkinointiin liittyviä tietoja. Nämä tiedot saattavat liittyä välttämättömiin
järjestelmä- ja palvelupäivityksiin tai ongelmiin, esimerkiksi tuoteturvallisuuteen liittyen.
Miten pääsen käsiksi henkilötietoihini ja/tai miten voin korjata niitä?
Voit korjata profiilitietojasi LibreView-järjestelmätilin asetuksissa.
lukulaitteesta, mittarista tai sovelluksesta ladattuja tietoja.

Emme voi korjata tai muokata mitään

LibreView-järjestelmätilien poistaminen
Jos
haluat
poistaa
LibreView-järjestelmätilisi,
lähetä
meille
sähköpostia
osoitteeseen
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com. Huomaa, että jos poistat tilisi, säilytämme kerätyt ja tunnistamattomat tiedot
ja meidän voi olla lain mukaan pakko säilyttää tiettyjä henkilötietoja. Yhdysvaltalaiset käyttäjät: Abbott on voi
myös säilyttää mitä tahansa henkilökohtaisia potilastietoja, mukaan lukien terveystietoja, jotka annat meille
LibreView-järjestelmän kautta, Abbottin mittareita, lukulaitteita tai sensoreita käyttävien potilaiden
hoidonohjauksen parantamiseen.
Kun LibreView-järjestelmätilisi ja siihen mahdollisesti liittyvät henkilötiedot on poistettu, sinulla ei ole enää pääsyä
LibreView-järjestelmään, ja tilisi poisto on peruuttamaton.
On mahdollista, ettet voi enää aktivoida
LibreView-järjestelmätiliäsi uudelleen tai noutaa mitään henkilötietoja. Lataa ja tallenna tarvittavat tiedot, ennen
kuin pyydät meitä poistamaan tilisi LibreView-järjestelmästä.
Jos potilaasi on jakanut LibreView-järjestelmätilinsä tietoja kanssasi ja pyytää, että poistamme hänen
LibreView-järjestelmätilinsä, et voi enää poistamisen jälkeen katsella hänen mittarinsa, lukulaitteensa tai
sovelluksensa tietoja.
Abbott pidättää oikeuden poistaa muut kuin aktiivisesti käytössä olevat LibreView-järjestelmätilit 6 kuukauden
jälkeen. Ilmoitamme sinulle etukäteen, jotta sinun olisi mahdollista varmistaa, että tilisi pysyy ajan tasalla ja on
käytettävissäsi.
Evästeet ja vastaavat teknologiat
Käytämme tässä sivustossa evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät pieniä määriä tietoa ja jotka
ladataan tietokoneeseesi, kun vierailet verkkosivustossa. Evästeet ovat hyödyllisiä, sillä niiden avulla tunnistamme
tietokoneesi ja parannamme kokemustasi verkkosivustoissamme.
Verkkoselaimesi (esimerkiksi Internet Explorer, Firefox tai Chrome) lähettää nämä evästeet sitten takaisin
verkkosivustoon jokaisella myöhemmällä käynnilläsi, jotta tunnistaisimme sinut. Evästeitä voi lukea vain palvelin,
joka lähetti ne selaimeesi. Järjestelmämme ei välttämättä tunnista seurannan suojausta (Do Not Track, DNT) tai
samankaltaisia mekanismeja joissakin tai kaikissa selaimissa.
Lisätietoa evästeistä on osoitteessa http://www.allaboutcookies.org.
Evästeiden hallinta
Voit hallita evästeitäsi usealla eri tavalla. Muista, että jos muutat asetuksia, tällä ei ole vaikutusta vain tämän
sivuston käyttämiin evästeisiin. Nämä muutokset koskevat kaikkia verkkosivustoja, joissa vierailet (paitsi jos päätät
estää vain tiettyjen sivustojen evästeet).
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Tämä sivusto käyttää seuraavan tyyppisiä evästeitä:
1. Täysin välttämättömät evästeet: Nämä evästeet ovat täysin välttämättömiä tämän sivuston käyttämisen
kannalta, ja niitä käytetään sivuston suojaamiseen ja sinun tunnistamiseesi, kun kirjaudut sisään
LibreView-järjestelmätilillesi.
2. Toiminnallisuus- ja suojausevästeet: Näitä evästeitä käytetään, jotta sivustossa näkyisi oikea päiväys ja aika
käyttäjäistuntojasi varten, ja ne auttavat meitä suojaamaan sivustoa ja pitämään sen turvallisena.
Kolmansien osapuolten linkit tässä sivustossa
Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Tällaisissa linkitetyissä
verkkosivustoissa vierailu ja niiden käyttö ei ole tämän yksityisyydensuojailmoituksen alaista, vaan näiden
kolmansien osapuolten verkkosivustojen yksityisyydensuojakäytäntöjen alaista. Emme ole vastuussa tällaisten
kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietoja koskevista käytännöistä.
Oikeudet
Sijaintisi mukaan sinulla saattaa olla oikeus tehdä seuraavaa: (a) tarkastella niitä henkilökohtaisia tietoja, jotka
meillä on sinusta hallussamme, (b) pyytää, että korjaamme virheellisiä henkilökohtaisia tietoja, jotka meillä on
sinusta hallussamme, (c) poistaa henkilökohtaisia tietoja, jotka meillä on sinusta hallussamme, (d) rajoittaa niiden
henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, jotka meillä on sinusta hallussamme, (e) vastustaa niiden henkilökohtaisten
tietojen käsittelyä, jotka meillä on sinusta hallussamme ja/tai (f) vastaanottaa henkilökohtaisia tietoja, jotka olet
antanut meille omalla suostumuksellasi, järjestelmällisessä ja yleisesti käytössä olevassa koneella luettavassa
muodossa, tai pyytänyt tällaisten henkilötietojen siirtämistä toiselle yritykselle käyttämällä
LibreView-järjestelmätilisi vientitoimintoa.
Myös potilaillasi saattaa olla oikeus päästä käsiksi heitä koskeviin, LibreView-järjestelmään tallennettuihin
tietoihin. Abbott tarjoaa kohtuullisessa määrin tukea ja auttaa sinua yhteistyössä vastaamaan potilaasi pyyntöihin,
jotka koskevat heidän oikeuksiensa harjoittamista.

ETA:n ja sveitsiläiset käyttäjät: Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle, mikäli olet
tyytymätön johonkin piirteeseen tavassa, jolla Abbott käsittelee henkilötietojasi.
Euroopan
tietosuojavastaavamme
yhteystiedot
sekä
muita
hyödyllisiä
yhteystietoja
on
osoitteessa
www.EU-DPO.abbott.com.
Yhdysvaltalaiset käyttäjät: Huomaa, että potilaidesi oikeudet, jotka koskevat sinun meille tarjoamiasi
henkilötietoja tai tietoja, jotka potilaat ilmoittavat sinulle terveydenhuoltopalveluiden tarjoajana,
LibreView-järjestelmän kautta, ovat HIPAA Notice of Privacy Practices -yksityisyydensuojailmoituksemme alaisia
(ilmoitus on luettavissa osoitteessa www.Libreview.com).
Miten voin ottaa yhteyttä Abbottiin?
Jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai valituksia yksityisyydensuojakäytännöistämme, ota meihin yhteyttä
napsauttamalla jonkin sivustomme yhteydenottolinkkiä tai lähetä meille sähköpostia osoitteeseen
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com. Voit myös lähettää meille kirjeen seuraavaan osoitteeseen:
Attn: Privacy Officer
Abbott Diabetes Care Inc.
1420 Harbor Bay Parkway
Alameda, CA 94502
USA
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Käytä kaikissa meille lähettämissäsi viesteissä samaa sähköpostiosoitetta, jota käytit LibreView-järjestelmätilisi
luomiseen, ja yksityiskohtainen selvitys pyynnöstäsi.
EU-tietosuojavastaava: Mikäli asut ETA-maassa, Euroopan tietosuojavastaavamme yhteystiedot sekä muita
hyödyllisiä yhteystietoja on osoitteessa www.eu-dpo.abbott.com.
Jos haluat harjoittaa joitakin edellä osiossa 16 määritettyjä oikeuksiasi ja otat meihin yhteyttä sähköpostilla,
kirjoita sähköpostin otsikoksi Correction Request (Korjauspyyntö) tai Access Request (Käyttöpyyntö) tai muu
pyytämäsi oikeus. Teemme parhaamme vastataksemme kaikkiin kohtuullisiin pyyntöihin hyvissä ajoin tai
viimeistään lain edellyttämässä ajassa.
Tähän yksityisyydensuojailmoitukseen tehtävät muutokset
Jos muutamme yksityisyydensuojakäytäntöjämme, tämän yksityisyydensuojakäytännön päivitetty versio heijastaa
kyseisiä muutoksia. Saat ilmoituksen päivityksistä ja sinun on hyväksyttävä muutokset, kun kirjaudut seuraavan
kerran sisään sivustoon. Tämä tarkoittaa, että kun kirjaudut sisään LibreView-järjestelmätilillesi, saat ilmoituksen,
jos tästä yksityisyydensuojailmoituksesta on olemassa uusi versio, ja järjestelmä kehottaa sinua lukemaan ja
hyväksymään sen, jotta voit jatkaa LibreView-järjestelmätilillesi siirtymistä ja sen käyttämistä. Aiheuttamatta
haittaa paikallisten lakien mukaisille oikeuksillesi pidätämme oikeuden päivittää ja korjata tätä
yksityisyydensuojailmoitusta heijastamaan teknologista kehitystä, lakien ja säädösten muutoksia ja hyviä
liiketoimintakäytäntöjä siinä määrin kuin näistä ei aiheudu muutoksia tässä yksityisyydensuojailmoituksessa
määritettyihin yksityisyydensuojakäytäntöihin.
Jos et hyväksy tämän yksityisyydensuojailmoituksen muutoksia, sinun tulee pyytää LibreView-järjestelmätilisi
poistamista lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
TIEDOT, JOTKA SINUN ON ANNETTAVA POTILAILLE SIITÄ, MITEN HEIDÄN LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄSSÄ OLEVIA
HENKILÖTIETOJAAN KÄSITELLÄÄN JA SÄILYTETÄÄN
Miten Abbott käyttää potilaidesi tietoja
Sinun on kerrottava potilaillesi, että käytämme heidän henkilötietojaan, jotka olet antanut, seuraaviin
tarkoituksiin:
• tarjotaksemme heille LibreView-järjestelmätilin, jos he ovat pyytäneet LibreView-järjestelmätilin luomista
lähettämäsi kutsulinkin perusteella niin, että heillä on pääsy henkilötietoihinsa, mukaan lukien
terveystietoihin, helppokäyttöisellä ja tehokkaalla tavalla, jotta he voivat tallentaa, varmuuskopioida ja
noutaa aikaisempia glukoosiarvojaan ja saada jatkuvasti käyttöönsä tietoja siitä, kuinka he hallitsevat
diabetestaan. LibreView-järjestelmätili saatetaan tarjota vanhemmalle tai huoltajalle lapsipotilaan
puolesta tai sellaisen henkilön puolesta, joka hoitaa diabetesta sairastavaa henkilöä.
• korjataksemme LibreView-järjestelmässä olevia ongelmia, mukaan lukien tilanteet, joissa vastaamme
kysymyksiin tai tukipyyntöihin tai korjaamme mahdollisia ongelmia esimerkiksi vianmääritystä tai
suorituskykyongelmia koskevissa asioissa
• jos potilaat ovat ilmoittaneet vastaanottohalukkuudestaan, tarjotakseen potilaille, joilla on
LibreView-järjestelmätili, markkinointitietoa heidän LibreView-järjestelmätililleen ladattujen tai siihen
liittyvien tietojen (muun muassa terveystietojen) perusteella. Jos potilaat ovat aluksi päättäneet antaa
meille tietojaan, heille tarjotaan myös mahdollisuus olla vastaanottamatta viestejä kussakin
markkinointiviestissä, jonka lähetämme heille.

Newyu Record 856 v 5.0

Sivu 8/ 13

•

Vain yhdysvaltalaiset käyttäjät: tarjotaksemme parannettua hoidonohjausta sinulle ja potilaillesi
LibreView-järjestelmän kautta sekä tutkimusta ja Abbottin terveydenhuoltotoimenpiteitä varten siten,
kuin
tässä
yksityisyydensuojailmoituksessa
ja
HIPAA
Notice
of
Privacy
Practices
-yksityisyydensuojailmoituksessa on kuvattu.

Jos potilaasi käyttää FreeStyle Libre -ohjelmistoa: FreeStyle Libre -ohjelmisto ja LibreView-järjestelmä keräävät
tietoa erikseen. Abbott ei koskaan yhdistä näitä tietoja (FreeStyle Libre -ohjelmiston kautta hankittuja nimettömiä
tietoja ja tietoja, jotka on ladattu LibreView-järjestelmään). Abbott käyttää teknisiä ja organisaatioon liittyviä
toimia varmistaakseen, että nämä tietovirrat pysyvät erillisinä.
Tietojen analysointi
Abbott käyttää koottuja, anonyymejä, tunnistamattomia ja/tai salanimettyjä tietoja, jotka ovat peräisin
LibreView-järjestelmän käyttäjiltä, rajattuihin käyttötarkoituksiin. Emoyhtiömme Abbott Laboratories auttaa meitä
tietojen käsittelijänä tässä tietojen analysointiprosessissa, etenkin prosesseissa, jotka liittyvät tunnistamattomiin,
salanimettyihin ja/tai anonyymeihin tietoihin. Tarkoitukset, joihin Abbott näitä tietoja käyttää:
• lääketieteellisten laitteiden ja järjestelmien laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden parantaminen ja
innovatiivisen ja tehokkaan diabeteksen hoidon ja hallinnan kehittäminen julkisen terveydenhuollon
tarpeita varten
• tietojen luominen, käyttöoikeuden antaminen, säilyttäminen ja jakaminen tutkimus- ja
analysointitarkoituksia varten tytäryhtiöillemme ja ulkopuolisille tutkijoille tai terveydenhuollon tahoille
tai ammattilaisille tai julkisen terveydenhuollon tahoille
• sen arvioiminen, miten LibreView-järjestelmä toimitetaan ja miten sitä käytetään, esimerkiksi sen
suorituskyvyn tai käyttäjiin kohdistuvien vaikutusten (mukaan lukien peruskäyttäjän demografiset tiedot,
esim. sijainti) arvioiminen
• terveydenhuoltojärjestelmien ja terveydenhuollon hallinnan tutkiminen, kehitys ja testaaminen
• päivitysten validoiminen ja LibreView-järjestelmän turvallisena ja suojattuna pitäminen
• lääketieteellisten laitteiden, mukaan lukien uusien ja vanhojen ominaisuuksien ja toimintojen, tutkiminen,
kehittäminen ja testaaminen sekä LibreView-järjestelmän, sovelluksen, lukulaitteiden tai mittareiden
testaaminen ja parantaminen tuotekehitystä, tietojen analysointia, tilastojen laatimista ja
kyselytutkimuksia varten
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ETA-alueen käyttäjille ja sveitsiläisille käyttäjille: Abbott käsittelee
tietojasi rekisterinpitäjänä seuraavien oikeusperusteiden pohjalta, jotka on määritetty yleisessä
tietosuoja-asetuksessa (”GDPR”):
• Abbottin perustellut liiketoimintaintressit sen muuttaessa tietoja tunnistamattomiksi ja salanimellisiksi
ymmärtääkseen paremmin, miten vuorovaikutat LibreView-järjestelmän kanssa ja käytät sitä, sen
toiminnot ja ominaisuudet mukaan lukien.
• Lupa lähettää sinulle räätälöityjä markkinointitietoja, jotka liittyvät LibreView-järjestelmätiliisi paikallisen
Abbott-yrityksen välityksellä.
• Julkinen kansanterveydellinen intressi, mukaan lukien tapaukset, joissa saat verovaroista tukea Abbottin
lääketieteellisten laitteiden käyttöön, lääketieteellisten laitteiden laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden
seuraaminen ja parantaminen, laadun parannusten tai uusien kehitysaskelien tunnistaminen ja
käyttöönotto ja tapaukset, joissa käytämme LibreView-järjestelmäsi käytöstä peräisin olevia tietoja
korjaamaan tai parantamaan LibreLinkUp-sovelluksen tai LibreView-järjestelmän toimintaa.
• Julkinen kansanterveydellinen intressi ja tieteellisen tutkimuksen suorittaminen, jonka yhteydessä
muutamme LibreView-järjestelmän tiedot tunnistamattomaksi tai salanimellisiksi.
Newyu Record 856 v 5.0

Sivu 9/ 13

•

Lakisääteiset vaatimukset, jotka liittyvät lääketieteellisten laitteiden sääntelyyn, laatuun ja turvallisuuteen
sekä myynnin jälkeiseen valvontaan.
Euroopan tietosuojavastaavamme yhteystiedot sekä muita hyödyllisiä yhteystietoja on osoitteessa
www.eu-dpo.abbott.com.
Tietojen säilyttäminen
Abbott säilyttää henkilötietoja niin kauan, kuin LibreView-järjestelmätili on aktiivinen ja sovellettavien tietojen
säilytysvaatimusten mukaisesti. Alla oleva osiossa, jonka otsikko on ”Kuinka poistan LibreView-järjestelmätilini”,
kerrotaan, kuinka voit poistaa tilin ja mitä tapahtuu henkilötiedoille sen jälkeen, kun tilisi on poistettu.
Miten Abbott suojelee lasten yksityisyydensuojaa
Jos potilaasi on lapsi, sinun on kerrottava tämän vanhemmalle/huoltajalle seuraavat asiat:
•

•

•

Kun kutsut lapsen rekisteröimään LibreView-järjestelmätilin, sinun on annettava hänen
vanhempansa/huoltajansa sähköpostiosoite, sillä lapsilla ei saa olla omaa LibreView-järjestelmätiliä.
Tilanteen vaatiessa sinun saattaa olla tarpeen hankkia lapsen vanhemman/huoltajan lupa, jotta lapsi voi
käyttää LibreView-järjestelmää, ja tämän luvan saamisen jälkeen luodaan LibreView-järjestelmätili.
Jos sinulla on lapsipotilas, jolla on jo vanhempansa/huoltajansa lupa käyttää olemassa olevaa
LibreView-järjestelmätiliä, vanhemmalle/huoltajalle ilmoitetaan tästä, ja hänen on annettava lupa lapsen
käyttämän LibreView-järjestelmätilin sisältämien tietojen jakamiseen kanssasi.
Vanhempi/huoltaja voi milloin tahansa keskeyttää lapsensa henkilötietojen keräämisen, terveystiedot
mukaan lukien, pyytämällä Abbottia poistamaan LibreView-järjestelmätilin, jonka he ovat määrittäneet
lapsensa käyttöön, lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
Tällaisten pyyntöjen jälkeen lapsen käyttämä tili poistetaan, ja sinun on kerrottava
vanhemmalle/huoltajalle, että säilytämme yhdistetyt ja tunnistamattomat tiedot ja meidän voi olla lain
mukaan pakko säilyttää tiettyjä henkilötietoja.

Miten Abbott jakaa potilaidesi henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa
Jaamme potilaidesi henkilötietoja kolmansien osapuoltemme kanssa vain niin kuin HIPAA Notice of Privacy
Practices -yksityisyydensuojailmoituksessa on määritetty ja voidaksemme tarjota, ylläpitää, isännöidä ja tukea
LibreView-järjestelmää.
Newyu, LibreView-järjestelmän myyntiluvan/rekisteröinnin haltija, käsittelee
henkilötietoja, mukaan lukien terveystietoja, puolestamme kolmantena osapuolena ja HIPAA:n mukaisena
liiketoimintakumppaninamme. Jos luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille voidaksemme tarjota sinulle
LibreView-järjestelmätilin, näiden on pidettävä henkilötiedot luottamuksellisina ja suojattuina ja käytettävä
henkilötietoja vain siinä määrin, kuin on välttämätöntä.
Jos valitset asuinmaaksesi jonkin ETA-alueen maan (pois lukien Ranska) tai Sveitsin, LibreView-järjestelmätilejä
isännöidään Amazon Web Services -pilvipalvelimilla Euroopassa.
Pois lukien poikkeustapaukset, joissa
henkilötietojasi tarvitaan asiakastukipyyntöösi vastaamiseen, siirrämme ETA-alueen ulkopuolelle vain
pseudonymisoituja ja nimettömiä tietoja.
Jos olet Ranskassa, potilaidesi henkilötietoja, muun muassa terveystietoja, isännöi Orange Business Services, jolle
ASIP Santé on myöntänyt valtuudet terveystietojen isännöimiseen.
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Kun potilas on ilmaissut halukkuutensa vastaanottaa lähettämäämme suoramarkkinointiaineistoa, voimme jakaa
hänen henkilötietojaan kolmansien osapuolten (mukaan lukien paikallisten Abbott-yhtiön tytäryhtiöiden) kanssa,
joiden kanssa markkinoimme tuotetta tai palvelua yhdessä tai joiden kanssa vedämme ohjelmaa, kyselyä tai
tehtävää, ja Yhdysvalloissa asuvien potilaiden tapauksessa, mikäli tällainen paljastus on HIPAA:n mukainen.
Lisäksi voimme jakaa henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kun sinä tai potilaasi olette nimenomaisesti
pyytäneet meitä tekemään niin. Emme myy tai lisensoi henkilötietojasi kolmansille osapuolille muuten kuin
tuoteryhmän tai osaston myynnin, fuusion tai siirron yhteydessä, jotta ostaja voi jatkaa tietojen ja palveluiden
tarjoamista sinulle. Varmuuden vuoksi emme koskaan myy henkilötietoja kolmansille osapuolille kaupallisiin
tarkoituksiin ja voimme jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos tähän on tarvittaessa annettu
suostumus, tai siinä määrin kuin laki sen sallii.
Pidätämme oikeuden jakaa henkilötietoja voidaksemme vastata valtuutettuihin tietopyyntöihin viranomaisilta
kansallista turvallisuutta koskevissa tilanteissa tai jos laki niin edellyttää. Lisäksi voimme lain sallimissa tai
edellyttämissä tilanteissa jakaa henkilötietoja, kun uskomme, että se on välttämätöntä laittoman toiminnan,
epäillyn petoksen, jonkun turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien tilanteiden tai tätä yksityisyydensuojailmoitusta
koskevien rikkomusten tutkimisen, estämisen tai hoitamisen kannalta tai kun niitä tarvitaan todisteina
oikeusriidassa, jossa olemme osallisina. Henkilötiedot voivat joutua vieraan maan lakien alaisiksi ja vieraat
hallitukset, oikeusistuimet, lainvalvontatahot ja säätelevät tahot saattavat päästä niihin käsiksi.
Potilaidesi henkilötietojen turvallisuus
Olemme ottaneet käyttöön ylläpidollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä suojellaksemme henkilötietoja,
muun muassa terveystietoja, valtuuttamattomalta tai laittomalta pääsyltä, häviämiseltä, tuhoutumiselta,
vahingoittumiselta, väärinkäytöltä, jakamiselta ja muuntamiselta esimerkiksi salausteknologioiden avulla. Abbott
rajoittaa työntekijöitään käyttämään henkilötietoja vain tarpeen vaatiessa. Muista ja muistuta potilaitasi siitä, että
mikään internet- tai Wi-Fi-siirto ei ole täysin turvallinen, joten ole varovainen ladatessasi heidän henkilötietojaan,
erityisesti terveystietoja, LibreView-järjestelmään.
Potilaidesi henkilötietojen säilytys ja siirto
LibreView-järjestelmään siirrettäviä henkilötietoja säilytetään pilvessä turvallisilla paikallisilla palvelimilla.
Jos potilaasi ovat ETA-alueella tai Sveitsissä (pois lukien Ranska), henkilötietoja isännöidään palvelimilla
Euroopan unionin sisällä.
Jos potilaasi ovat Ranskassa, heidän henkilötietojaan, muun muassa terveystietoja, isännöi Orange Business
Services, jolle ASIP Santé on myöntänyt valtuudet terveystietojen isännöimiseen.
Jos potilaasi asuvat Yhdysvalloissa, heidän henkilötietojaan isännöidään palvelimilla Yhdysvalloissa.
Jos potilaasi asuvat jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa, heidän henkilötietojaan isännöidään kyseisen
alueen palvelimilla tai muulla tavoin maasi/alueesi tietojen säilytystä ja yksityisyydensuojaa koskevien vaatimusten
mukaisesti. Kun potilaasi tietoja isännöidään jossain muussa maassa kuin heidän asuinmaassaan, tiedot saattavat
tulla sellaisten isäntämaan lakien alaisiksi, jotka eivät välttämättä ole samoja kuin heidän asuinmaansa lait. Abbott
kuitenkin ryhtyy asiaankuuluviin toimiin suojellakseen henkilötietojasi ja varmistaa, että henkilötietojasi kerätään,
käytetään ja luovutetaan vain, kuten sovellettavassa lainsäädännössä on sallittu.
Jos potilaasi asuvat jossakin muussa maassa kuin Yhdysvalloissa:
•

Abbottin voi toisinaan olla tarpeen käsitellä tai katsella henkilötietoja, kuten potilaasi nimeä ja
sähköpostiosoitetta, ja joissain tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa potilaidesi terveystietoja voidaan
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•

käsitellä etänä suojatun verkon kautta Yhdysvalloista siinä määrin, kuin se on välttämätöntä voidaksemme
antaa potilaan LibreView-järjestelmätiliä koskevaa teknistä tukea tai ratkaista sitä koskevia ongelmia.
Voimme myös siirtää tietoja Yhdysvaltoihin Euroopasta (paitsi Ranskasta), Aasian ja Tyynenmeren
alueelta, Latinalaisesta Amerikasta tai muilta alueilta suojatun verkon kautta tunnistamattomassa tai
salanimetyssä muodossa, joka estää meitä tunnistamasta potilastasi, tietojen analysointitarkoituksissa
edellä olevan Tietojen analysointi -osion mukaisesti. Yhdysvalloissa ei välttämättä ole voimassa samoja
tietosuoja- tai yksityisyydensuojalakeja kuin potilaiden omassa asuinmaassa, mutta olemme ryhtyneet
asianmukaisiin toimenpiteisiin suojellaksemme henkilötietoja.

POIS LUKIEN TAPAUKSET, JOTKA ON MUUTOIN ILMAISTU TÄSSÄ YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSESSA, OLET
POTILAIDESI, JOILLE OLET LUONUT POTILASPROFIILIN, HENKILÖTIETOJEN, MUUN MUASSA TERVEYSTIETOJEN,
REKISTERINPITÄJÄ JA SINUN ON ILMOITETTAVA POTILAILLESI HEIDÄN HENKILÖTIETOJENSA, MUUN MUASSA
TERVEYSTIETOJEN, MAHDOLLISESTI TARVITTAVISTA SIIRTÄMISISTÄ JA KÄSITTELYSTÄ.
Markkinointi
Abbott (tai sen tytäryhtiöt) voivat lähettää potilaillesi, jotka ovat luoneet LibreView-järjestelmätilin, mainontaan ja
markkinointiin liittyvää tietoa diabeteksen hoidosta tai muista tuotteistaan ja palveluistaan, jos (lain niin
edellyttäessä) he ovat ilmaisseet haluavansa vastaanottaa tällaista viestejä, kun määrittivät
LibreView-järjestelmätilinsä.
Potilaillesi, jotka ovat luoneet LibreView-järjestelmätilin, kerrotaan
yksityisyydensuojailmoituksen ja käyttöehtojen kautta, miten heille markkinoidaan ja miten he voivat perua
markkinointiviestien vastaanottamisen.
Huomaa, ettemme lähetä markkinointitietoa potilaille, joiden henkilötiedot olemme saaneet vain, koska olet
luonut potilasprofiilin heitä varten.
Abbott, sen tytäryhtiöt tai kolmannet osapuolet eivät lähetä mainontaa tai markkinointiin liittyvää tietoa lapsille.
Yhdysvaltalaiset potilaat: Huomaa, että jos potilaasi päättävät vastaanottaa markkinointiviestintää Abbottilta, he
antavat sinulle valtuudet käyttää ja ilmoittaa heidän henkilötietojaan niin, että Abbott voi lähettää heille
mainontaa ja markkinointi-ilmoituksia diabeteksen hoidosta tai muista tuotteista ja palveluista. Sinun tulee
ilmoittaa potilaillesi, että kun henkilötiedot on paljastettu tämän valtuutuksen mukaisesti, henkilötietoja voidaan
paljastaa uudelleen eivätkä ne ole enää HIPAA:n suojaamia. Et sinä emmekä me voi asettaa potilaan hoidon,
vakuutuksen saannin tai etujen saantimahdollisuuden ehdoksi heidän päätöstään vastaanottaa Abbottin
markkinointiviestejä. Kaikki tällaiset potilaan antamat valtuutukset pysyvät voimassa niin kauan, kuin potilas jakaa
henkilötietojaan sinun kanssasi hänen terveydenhuollon tarjoajanaan LibreView-järjestelmätilin kautta ja on
päättänyt vastaanottaa markkinointiviestintää. Potilaasi voi perua tämän valtuutuksen milloin tahansa päättämällä
olla vastaanottamatta markkinointiviestintää joko napsauttamalla hänelle lähettämiemme markkinointiviestien
alareunassa
olevaa
tilauksen
peruutuslinkkiä
tai
ottamalla
meihin
yhteyttä
osoitteeseen
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com, mutta tällainen peruutus on käytössä vain siinä tapauksessa, ettemme ole vielä
ryhtyneet asiaa koskeviin toimenpiteisiin.
Potilaiden oikeudet koskien heidän henkilötietojaan
Potilaat, jotka ovat luoneet LibreView-järjestelmätilin, voivat korjata profiilitietojaan tiliasetustensa kautta.
Potilaidesi asuinpaikan mukaan heillä saattaa olla oikeus tehdä seuraavaa: (a) tarkastella niitä henkilökohtaisia
tietoja, jotka meillä on heistä hallussamme, (b) pyytää, että korjaamme virheellisiä henkilökohtaisia tietoja, jotka
meillä on heistä hallussamme, (c) poistaa henkilökohtaisia tietoja, jotka meillä on heistä hallussamme, (d) rajoittaa
niiden henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, jotka meillä on heistä hallussamme, (e) vastustaa niiden
henkilökohtaisten tietojen käsittelyä, jotka meillä on heistä hallussamme ja/tai (f) vastaanottaa henkilökohtaisia
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tietoja, jotka he ovat antaneet meille omalla suostumuksellaan, järjestelmällisessä ja yleisesti käytössä olevassa
koneella luettavassa muodossa, tai pyytäneet tällaisten henkilötietojen siirtämistä toiselle yritykselle käyttämällä
LibreView-järjestelmätilin vientitoimintoa.
Jos potilas haluaa käyttää tällaisia oikeuksiaan ja pyytää päästä käsiksi henkilötietoihin, joita sinulla on hänestä
esimerkiksi potilasprofiilissa, olet vastuussa hänen pyyntönsä käsittelystä sovellettavien tietosuoja- ja
yksityisyydensuojalakien mukaisesti.
Jos olet luonut tai lisännyt potilaan LibreView-järjestelmään, poistamme hänen tietonsa yhteistyössä kanssasi, kun
saamme sinulta pyynnön poistaa hänen tietonsa LibreView-järjestelmästä.
Yhdysvaltalaiset käyttäjät: Abbott pidättää oikeuden säilyttää mitä tahansa henkilökohtaisia potilastietoja,
mukaan lukien terveystietoja, jotka annat meille LibreView-järjestelmän kautta, Abbottin mittareita, lukulaitteita
tai sensoreita käyttävien potilaiden hoidonohjauksen parantamiseen.
ETA:n ja sveitsiläiset käyttäjät: Potilaallasi on oikeus myös tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselleen,
mikäli he ovat tyytymättömiä johonkin piirteeseen tavassa, jolla sinä tai Abbott käsittelette heidän
henkilötietojaan. Euroopan tietosuojavastaavamme yhteystiedot sekä muita hyödyllisiä yhteystietoja on
osoitteessa www.EU-DPO.abbott.com.
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