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KÄYTTÖEHDOT AMMATTILAISELLE
Voimaanastumispäivä: toukokuu 2018
Nämä käyttöehdot koskevat osoitteessa [www.Libreview.com] sijaitsevan LibreView-sivuston (”sivusto”) käyttöä.
Lue nämä käyttöehdot huolellisesti, ennen kuin alat käyttää sivustoamme, luot potilasprofiileja tai vastaanottoja
ja/tai kutsut ammattilaiskäyttäjiä luomaan LibreView-järjestelmätilin, sillä nämä käyttöehdot ovat laillinen
sopimus sinun ja Abbott Diabetes Care Inc:n välillä.
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.
Newyu, Inc. on LibreView-järjestelmän myyntiluvan/rekisteröinnin haltija ja tarjoaa järjestelmän Abbottin puolesta.
LibreView-järjestelmä on turvallinen, pilvipohjainen hallintajärjestelmä, joka on tarkoitettu Abbottin,
terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden avuksi 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 LibreViewjärjestelmätilin tietoja muiden saman LibreView-järjestelmään käyttävän vastaanoton ammattilaiskäyttäjien kanssa.
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.
LIBREVIEWJÄRJESTELMÄ EI OLE ELEKTRONINEN TERVEYSTIETOJÄRJESTELMÄ, JA SINUN ON TULOSTETTAVA JA/TAI
LADATTAVA POTILASTIEDOT, JOIDEN KATSOT OLEVAN OLEELLISIA LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON, HOIDON TAI
NEUVOJEN ANTAMISEN KANNALTA.
TARKASTELEMALLA JA KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA JA LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄÄ ILMAISET HYVÄKSYVÄSI NÄMÄ
KÄYTTÖEHDOT, JA SIVUSTON JA JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ ON NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN ALAISTA. JOS ET HYVÄKSY
NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ VIERAILE TÄSSÄ SIVUSTOSSA TAI KÄYTÄ SITÄ, MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA
SAATAVILLA OLEVIA PALVELUITA TAI MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMIÄ TIETOJA..
SIVUSTON KÄYTTÖSI ON MYÖS LIBREVIEW PROFESSIONAL -YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSEN ALAINEN, JOKA
ON LUETTAVISSA OSOITTEESSA www.libreview.com (”YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUS”) JA JOSSA KUVATAAN,
MITEN KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA, JOTKA ANNAT MEILLE SIVUSTON KÄYTTÖSI AIKANA. SIINÄ
MÄÄRITETÄÄN MYÖS, MITÄ TIETOJA SINUN PITÄÄ AMMATTILAISKÄYTTÄJÄNÄ ANTAA POTILAILLESI.
Sinun ei tarvitse rekisteröityä ammattilaiskäyttäjänä ja luoda LibreView-järjestelmätiliä pelkkää sivustossa käyntiä ja
sen katselua varten.
1. Yleistä: Sivuston kautta voit luoda LibreView-järjestelmätilin, johon potilaidesi mittari-, lukulaite- ja
sovelluslukemat voidaan tallentaa ja jossa niitä voivat katsella ja analysoida sekä sinä että Abbott. LibreViewjärjestelmä on suunniteltu auttamaan sinua potilaasi tilan tarkastelussa ja sen osa-alueiden hallitsemisessa ja
antamaan Abbottille mahdollisuus tarjota parannettua hoidonohjausta potilaille, jotka käyttävät Abbottin
mittareita, lukulaitetta ja sovellusta. LibreView-järjestelmän avulla potilaat, joilla on LibreView-järjestelmätili, voivat
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jakaa glukoosilukemansa sinun ja Abbottin kanssa, ja sen avulla sinä voit yhdistää potilaasi mittarin, lukulaitteen tai
sovelluksen tietokoneeseesi ja ladata heidän glukoosilukemansa luomaasi potilasprofiiliin.
”Ammattilaiskäyttäjiä” ovat vain ne lääketieteen harjoittajat (ja heidän valtuutetut edustajansa), jotka ovat joko
rekisteröineet kliinisen vastaanoton tai ovat rekisteröityneet LibreView-järjestelmän ammattilaiskäyttäjiksi.
Abbott sallii vain yhden LibreView-järjestelmän käyttäjätilin sähköpostiosoitetta kohti. Ammattilaiskäyttäjänä voit
luoda kliinisen vastaanottotilin ja kutsua muita ammattilaisia ja/tai liittää vastaanottoosi muita ammattilaiskäyttäjiä,
joilla on LibreView-järjestelmätili.
Nämä käyttöehdot koskevat sivuston käyttöäsi ja käyttöoikeuttasi LibreView-järjestelmään. Ne ovat voimassa siitä
lähtien, kun määrität LibreView-järjestelmätilin ammattilaiskäyttäjänä, siihen asti, kun päätät sen jäljempänä
määritetyllä tavalla.
Käyttämällä tätä tiliä ilmaiset, että sinulla on valtuudet käyttää tätä sivustoa ja luoda ammattilaiskäyttäjätili
LibreView-järjestelmään ja että sinulla on asianmukaiset valtuudet luoda vastaanotto ja liittää muita
terveydenhuollon ammattilaisia tai ammattilaisia vastaanottoosi ja luoda potilasprofiileja, jotka voidaan jakaa
Abbottille ja joita Abbott voi käyttää.
2. LibreView-järjestelmätili: Älä paljasta LibreView-järjestelmätilisi tietoja kenellekään muulle tai kerro
salasanatietojasi kenellekään. Olet vastuussa LibreView-järjestelmätilin ja kaikkien siinä tai sen kautta tapahtuvien
toimintojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Suostut ilmoittamaan Abbottille, jos tietoosi
tulee turvallisuutta koskeva ongelma tai rikkomus, joka vaikuttaa LibreView-järjestelmätiliisi, jos esimerkiksi uskot,
että salasanasi on saattanut vaarantua, ja teet täydellisesti yhteistyötä kanssamme, lainvalvontaviranomaisten
kanssa tai muiden asianmukaisten sääntelyelinten kanssa rikkomuksen selvittämisessä. Abbott ei ole vastuussa
mistään kadonneista, varastetuista tai vaarantuneista salasanoista tai mistään valtuuttamattomien käyttäjien
toimista LibreView-järjestelmätililläsi tai mistään menetyksistä, jotka ovat seurausta LibreView-järjestelmätilisi
valtuuttamattomasta käytöstä tai jotka liittyvät siihen, jos olet itse syypää. Jos sinä tai muut luomasi vastaanoton
ammattilaiskäyttäjät rikkovat mitä tahansa turvallisuusvaatimuksia, kyseistä rikkomusta voidaan pitää näiden
käyttöehtojen rikkomisena ja siitä voi seurata LibreView-järjestelmätilisi välitön menettäminen.
Olet vastuussa sellaisten internetyhteyksien, tietokonelaitteistojen ja varusteiden hankkimisesta ja ylläpitämisestä,
joita tarvitset LibreView-järjestelmän vastaanottamiseen, tarkasteluun ja käyttämiseen. Suostut käyttämään
LibreView-järjestelmää vain tässä suoraan sallitulla tavalla. Abbott ja sen tytäryhtiöt ja toimittajat omistavat kaikki
oikeudet LibreView-järjestelmään ja sisältöön sivuston kautta, mukaan lukien logot, grafiikat, videot, kuvat,
ohjelmistot ja muut materiaalit (”materiaalit”).
Sillä ehdolla, että noudatat näitä käyttöehtoja, Abbott myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen ja eisiirrettävissä olevan luvan käyttää ja näyttää materiaaleja ja käyttää tätä sivustoa vain ammattikäyttöösi. Edellä
mainittua lupaa lukuun ottamatta sinulla ei ole muita oikeuksia sivustoon tai mihinkään materiaaleihin, etkä saa
muokata, muuttaa, kopioida, jäljentää, jäljitellä, takaisinmallintaa, muuntaa, muokata, parantaa tai millään tavalla
hyödyntää mitään sivuston osaa tai materiaalia millään tavalla. Jos sinä tai muu, vastuullasi oleva henkilö rikotte
mitään näiden käyttöehtojen ehtoa, edellä mainittu lupa poistuu voimasta automaattisesti, ja sinun on tuhottava
mahdollisesti ladatut tai tulostetut materiaalit välittömästi.
Jos luot vastaanoton, valvot ja seuraat asianmukaista käyttöä ja turvallisuutta ja koulutat työntekijäsi, edustajasi,
urakoitsijasi, asiamiehesi ja muut ammattilaiskäyttäjät, jotka lisäät luomaasi vastaanottoon, varmistamaan sen
asianmukaisen käytön ja turvallisuuden. Rajaat sivuston kautta saatavilla olevien palveluiden käytön sijainneissasi
näille valtuutetuille käyttäjille. Olet vastuussa heidän palveluiden käytöstään, siitä, että he noudattavat näitä
käyttöehtoja, ja näiden käyttäjien aiheuttamien tai sijainneissasi tapahtuvien rikkomusten seurauksista.
3. LibreView-järjestelmätilisi sallitut käyttötavat: Voidaksesi käyttää LibreView-järjestelmätiliä sinun on annettava
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joitakin henkilötietojasi, kuten käyttäjänimesi ja salasanasi, voidaksesi luoda LibreView-järjestelmätilin. Suostut
antamaan virheettömät ja täydelliset tiedot rekisteröityessäsi LibreView-järjestelmään ja käyttäessäsi sitä, ja suostut
pitämään LibreView-järjestelmätilisi tiedot virheettöminä, ajan tasalla ja täydellisinä. Näiden käyttöehtojen
mukaisesti voit määrittää LibreView-järjestelmätilin ammattilaiskäyttäjänä organisaatiosi verkostossa ja määrittää
vastaanoton minkä tahansa ammattilaisen, työntekijän tai muun valtuuttamasi, vastaanottoosi kuuluvan henkilön
käyttöön. Jos sinulla on potilaita, joilla ei ole LibreView-järjestelmätiliä, jonka avulla voisit katsella heidän
glukoosilukemiaan, voit lisäksi niiden mukaisesti luoda potilasprofiilin, jonka avulla voit yhdistää potilaasi mittarin
tietokoneeseesi, ladata hänen glukoosilukemansa potilasprofiiliin, jonka olet luonut hänelle ja jakaa nämä tiedot
Abbottille.
Hyväksyt ja suostut siihen, että sivusto ja LibreView-järjestelmä on tarkoitettu parantamaan potilaidesi hoitoa ja
mahdollistamaan se, että Abbott voi tarjota entistä parempaa hoito-ohjeistusta Abbottin mittareilta käyttäville
potilaille, ja ymmärrät, etteivät ne korvaa ammattimaista harkintakykyäsi tai vastuitasi potilaitasi kohtaan.
MÄÄRITTÄESSÄSI LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN VASTAANOTON AMMATTILAISENA, HYVÄKSYT, ETTÄ SINULLA ON
VALTUUDET HYVÄKSYÄ JA SITOA VASTAANOTTOSI NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN JA ETTÄ SINULLA ON TARVITTAVA
ASEMA JA VALTUUDET TEHDÄ NIIN.
4. Ammattilaisen LibreView-järjestelmätilisi kielletyt käyttötavat: Rajoitamme sivustomme ammattilaisosien
käytön ammattilaiskäyttäjille. Pidätämme oikeuden poistaa minkä tahansa ammattilaisen tunnuksen käytöstä
milloin tahansa, jos olet mielestämme jättänyt noudattamatta näiden käyttöehtojen mitä tahansa lauseketta.
Käyttäessäsi sivustoamme et saa osallistua jäljempänä määritettyyn kiellettyyn käyttöön. Jos laki niin edellyttää,
ammattilaiskäyttäjät eivät saa luoda potilasprofiileja hankkimatta ensin potilaan tietoista, vapaaehtoista ja suoraa
suostumusta. Suostut siihen, että ET käytä LibreView-järjestelmää
(a) minkään laittomien, haitallisten, rikkomusperusteisten, toisen yksityisyydensuojaa häiritsevien tai muuten
paheksuttavien tietojen lataamiseen, sähköpostilla lähettämiseen, siirtämiseen, tallentamiseen tai muuhun
saataville tekemiseen
(b) esiintyäksesi jonakuna muuna kuin itsenäsi tai vääristelläksesi sitä, kuka olet, tai muuten vääristelläksesi
suhdettasi kehenkään (mukaan lukien lapseen). Abbott pidättää oikeuden hylätä tai estää mikä tahansa LibreViewjärjestelmätili tai sähköpostiosoite, johon voidaan katsoa liittyvän toiseksi tekeytymistä tai henkilöllisyytesi
vääristelemistä tai toisen henkilön nimen tai henkilöllisyyden vääristelemistä, tai jota on käytetty toisen käyttäjän
tietojen kaappaamiseen
(c) minkään lapsilta (kenen tahansa alle 18 vuoden ikäisen tai paikallisen lain mukaan lapseksi määriteltävän)
saatujen tietojen, muun muassa täydellisen nimen tai sukunimen, syntymäajan, sähköpostiosoitteen tai mittarin
tietojen, lataamiseen, sähköpostilla lähettämiseen, siirtämiseen, tallentamiseen tai muuhun saataville tekemiseen,
ellet ole saanut lupaa lapsen vanhemmalta/huoltajalta
(d) kenenkään immateriaalioikeuksien loukkaamiseen (kuten minkään sellaisen sisällön lataamiseen, jonka
lataamiseen sinulla ei ole oikeutta)
(e) minkään viruksien sisältävän materiaalin tai muun LibreView-järjestelmää (tai sen osaa) vahingoittamaan,
häiritsemään tai sen normaalia toimintaa rajoittamaan suunnitellun tietokonekielen, tiedostojen tai ohjelmien tai
minkään muun tietokoneohjelmiston tai laitteiston lataamiseen, julkaisemiseen, sähköpostilla lähettämiseen,
siirtämiseen, tallentamiseen tai muuhun saataville tekemiseen
(f) sivuston tai LibreView-järjestelmän häiritsemiseen tai toiminnan keskeyttämiseen (mukaan lukien LibreViewjärjestelmän käyttö millä tahansa automaattisella keinolla, esimerkiksi komentosarjojen tai hakuohjelmien avulla)
tai minkään LibreView-järjestelmään yhteydessä olevien palvelimien tai verkkojen tai LibreView-järjestelmään
yhteydessä olevien verkkojen käytäntöjen, vaatimusten tai säännösten häiritsemiseen tai näiden toiminnan
keskeyttämiseen (mukaan lukien mikä tahansa tietojen tai tietoliikenteen valtuuttamaton tarkastelu, käyttö tai
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seuraaminen)
(g) henkilötietojen, muun muassa terveystietojen, kerääminen, tallentaminen tai lataaminen mistään Abbott
FreeStyle Libre Flash -glukoosimittausjärjestelmää käyttävästä henkilöstä ilman tämän ennalta antamaa lupaa tai
muuta tähän tarkoitukseen saatua valtuutusta, jos olet esimerkiksi hoitaja, terveydenhuollon ammattilainen,
vanhempi tai huoltaja
(h) LibreView-järjestelmän takaisinmallinnukseen, purkamiseen, dekoodaamiseen, jäljittelemiseen, lähdekoodin
käyttämiseen tai muokkaamiseen, paitsi paikallisen lain sallimalla tavalla ja vain siinä määrin kuin se tämän sallii
(i) henkilötietojen, muun muassa terveystietojen, keräämiseen, tallentamiseen tai lataamiseen mistään LibreViewjärjestelmän käyttäjistä tai mistään FreeStyle Libre -sensorin käyttäjästä edellä mainittujen kiellettyjen toimien
yhteydessä ja/tai
(j) sivuston tai LibreView-järjestelmän ominaisuuksia tai suorituskykyä koskevien tietojen jakamiseen millekään
kolmannelle osapuolelle ilman meiltä ennalta saamaasi suostumusta, paitsi jos laki tai säännökset niin edellyttävät
tai jos se on välttämätöntä voidaksesi antaa lääketieteellistä hoitoa potilaalle.
5. Potilasprofiilit: Kun olet luonut LibreView-järjestelmätilin, voit luoda potilasprofiileja. Kun luot potilasprofiilia,
sinun on lisättävä manuaalisesti joitakin henkilötietoja, esimerkiksi potilaan nimi ja syntymäaika. Potilasprofiilissa
voit ladata manuaalisesti potilaan mittarilukemat LibreView-järjestelmään.
Käytät sivustoa ja LibreView-järjestelmää vain potilaille, joilta olet saanut ennalta tietoisen, vapaaehtoisen tai
tarvittaessa suoran suostumuksen, tai jos olet määrittänyt, että se on välttämätöntä heidän elintärkeiden etujensa
suojelemiseksi, ja noudatat kaikkia mahdollisia paikallisten tietosuoja-, yksityisyydensuoja-, terveys- tai muiden
lakien lisävaatimuksia. On sivuston ja LibreView-järjestelmän väärinkäyttöä antaa potilaiden henkilötietoja, muun
muassa terveystietoja, joko varmistamatta ensin heidän tietoista, vapaaehtoista tai tarvittaessa suoraa
suostumustaan, tai määrittämättä, että tämä on välttämätöntä heidän elintärkeiden etujensa suojelemiseksi. Abbott
ei ota mitään vastuuta sivuston käytöstäsi, kuten siitä, jos käytät sivustoa potilaisiisi liittyvien henkilötietojen
lisäämiseen, eikä näitä ehtoja ole noudatettu. Annamme kohtuullista apua aina, kun pyydät jonkin potilaasi
henkilötietojen poistamista LibreView-järjestelmästä kohtuullisessa ajassa tällaisen pyynnön vastaanottamisesta;
tämä ei kuitenkaan koske henkilötietoja, joita Abbott käyttää parantaakseen Abbottin mittareita käyttävien
potilaiden hoidonohjausta.
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: Potilastietoja käsitellään yksityisyydensuojailmoituksen
mukaisesti seuraavissa tarkoituksissa:
(a) Jos lisäät potilastietoja LibreView-järjestelmään tai käytät minkä tahansa LibreView-järjestelmätilin omistavan
henkilön henkilötietoja lääketieteellisen hoidon antamista varten, pois lukien tapaukset, joista mainitaan erikseen
näissä käyttöehdoissa, olet rekisterinpitäjä ja vastuussa sovellettavien tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakien
noudattamisesta.
(b) Kun Abbott käyttää LibreView-järjestelmään lisäämiäsi tunnistettavia potilastietoja Abbottin mittareiden
käyttävien potilaiden hoidonohjauksen parantamiseen, analytiikkaan, järjestelmän vianmääritykseen, järjestelmäja/tai asiakastukeen, tutkimukseen tai raportointiin, Abbott on rekisterinpitäjä ja noudattaa sovellettavia paikallisia
tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakeja.

Newyu Record 842 v 5.0

Sivu 4/11

(c) 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 potilaan henkilötietoja, joiden rekisterinpitäjä se on, muun muassa terveystietoja,
yksityisyydensuojailmoituksen mukaisesti. Kun potilaasi on luonut LibreView-järjestelmätilin ja myöntää sinulle
käyttöoikeuden kyseiselle tilille tai kun määrität potilaallesi LibreView-järjestelmätilin, Abbott (LibreViewjärjestelmän 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: Lisäksi, jos olet terveydenhuollon tarjoaja Yhdysvalloissa ja tarkistetun Health Insurance
Portability and Accountability Act -lain sekä sen toimeenpanosäännösten (HIPAA) alainen, luot potilasprofiilin ja
käytät sivustoa ja LibreView-järjestelmää HIPAA:n alaisesti joko i) hankkimalla potilaan valtuutuksen tehdä niin; ii)
luottamalla HIPAA:n alaiseen poikkeukseen valtuutuksen vaatimuksesta suojattujen terveystietojen luovuttamista
hoitotarkoituksia tai terveydenhuoltoa varten. Lisäksi se Abbottin osa, joka valvoo sivuston toimintaa, on
sisällyttänyt suojattuihin terveystietoihin suojatoimet, jotka HIPAA vaatii sen piiriin kuuluvilta yksiköiltä.
6. Tietojen saatavuus ja virheettömyys: Sivustoa ja LibreView-järjestelmää tai mitä tahansa näiden ominaisuutta tai
osaa ei välttämättä ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa maissa, eikä Abbott väitä, että LibreView-järjestelmä tai
mikä tahansa sen ominaisuus tai osa olisi tarkoituksenmukainen tai käytettävissä missään tietyssä sijainnissa. Siinä
määrin kuin päätät tarkastella ja käyttää sivustoa ja LibreView-järjestelmää, teet niin omasta aloitteestasi ja olet
vastuussa kaikkien sovellettavien lakien noudattamisesta. Kaikki lataamasi tai katseltavissasi olevat tiedot
perustuvat yksinomaan potilaasi glukoosi-, ketoaine- ja insuliinitietoihin ja muihin heidän antamiinsa tietoihin.
Abbott ei esitä väitteitä tai takuita mistään käytettävissäsi tai katseltavissasi olevien tietojen tai minkään LibreViewjärjestelmään tallennetuista tiedoista laaditun sisällön virheettömyydestä, täydellisyydestä, luotettavuudesta tai
ajantasaisuudesta. Abbott ei etenkään esitä väitteitä tai takuita, joiden mukaan mitkään näihin tietoihin perustuvat
tiedot olisivat minkään tietojen jakamista edellyttävien virallisen määräyksen mukaisia.
7. LibreView-järjestelmätilisi poistaminen: Voit poistaa LibreView-järjestelmätilisi milloin tahansa. LibreViewjärjestelmätilisi poistetaan, kun poistopyyntösi on vastaanotettu ja käsitelty. Huomaa, että pyyntösi käsittely voi
kestää 72 tuntia. Hyväksyt sen, että LibreView-järjestelmätilisi poistamisella ei välttämättä ole vaikutusta potilaisiisi
liittyviin henkilötietoihin, joita Abbott on käyttänyt parantaakseen Abbottin mittareita käyttävien potilaiden
hoidonohjausta. Abbottilla ei ole vastuuta LibreView-järjestelmätilisi säilyttämisestä/tallentamisesta tai
varmuuskopioinnista
puolestasi.
Olet
yksin
vastuussa
kaikkien
säilytettävien
tietojen
säilyttämisestä/ylläpitämisestä/tallentamisesta ja varmuuskopioinnista (sähköisesti ja/tai tulosteina). Abbott ei ole
vastuussa tietojesi valtuuttamattomasta tarkastelusta, käytöstä tai muuttamisesta. Jos lähetät tilitietojasi
sähköpostilla varmuuskopioit ne tai muulla tavoin jaat mitään henkilötietojasi tai raporttejasi kolmansille osapuolille,
näitä tietoja ei välttämättä salata, eikä Abbottilla ole mitään keinoa hallita näiden tietojen yksityisyydensuojaa tai
turvallisuutta. Sinun tulee ryhtyä asianmukaisiksi määrittelemiisi toimenpiteisiin suojataksesi näitä tietoja. Jos olet
rekisteröinyt vastaanoton, sinun on poistettava LibreView-järjestelmätilisi eläkkeelle jäädessäsi tai vastaanotosta
lähtiessäsi, ja olet vastuussa ylläpitäjän oikeuksien siirtämisestä toiselle valtuutetulle ammattilaiskäyttäjälle
kyseisessä vastaanotossa. Ellei laki muuta edellytä, hyväksyt, että LibreView-järjestelmätilisi ei ole siirrettävissä ja
että kaikki oikeudet LibreView-järjestelmätiliin tai LibreView-järjestelmään tallennettuihin tietoihin poistuvat
voimasta kuoltuasi. Kun saamme kopion kuolintodistuksesta, LibreView-järjestelmätilisi voidaan lopettaa ja kaikki
sen
sisältämät
tiedot
poistaa.
Pyydä
lisätietoa
lähettämällä
sähköpostia
osoitteeseen
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.
8. Linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoihin: Tästä sivustosta voi olla linkkejä muihin verkkosivustoihin, joita
Abbott ei hallitse tai käytä (yhdessä ”kolmansien osapuolten sivustot”). Sinun voi sivuston tietyissä osissa olla
mahdollista vuorovaikuttaa ja/tai tehdä suorituksia tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen kanssa ja määrittää
kolmansien osapuolten sivustoissa mahdollisesti olevien tiliesi yksityisyydensuoja-asetuksia salliaksesi tässä
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sivustossa tekemiesi toimien jakamisen kolmansien osapuolten sivustossa olevan tilisi yhteyshenkilöiden kanssa, ja
joissain tapauksissa sinut saatetaan siirtää kolmannen osapuolen sivustoon linkin kautta, vaikka vaikuttaisi, että olet
edelleen tässä sivustossa. Joka tapauksessa hyväksyt ja suostut siihen, että kolmansien osapuolten sivustoilla voi olla
eri yksityisyydensuojakäytännöt ja käyttöehdot ja/tai käyttöoppaat ja liiketoimintakäytännöt kuin Abbottilla, ja
lisäksi hyväksyt ja suostut siihen, että tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen käyttö on näiden kolmansien
osapuolten sivustojen yksityisyydensuojailmoitusten ja käyttöehtojen ja/tai niiden oppaiden alaista. Suostut täten
noudattamaan kaikkia mahdollisia kolmansien osapuolten sivustojen käyttöehtoja, käyttöoppaita ja
yksityisyydensuojakäytäntöjä. Abbott tarjoaa linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin tehdäkseen käytöstä
sinulle kätevämpää, eikä Abbott vahvista mitään kolmansien osapuolten sivustoja tai esitä väitteitä tai takuita
kolmansien osapuolten sivustoista, mukaan lukien muun muassa niiden sisällön, palveluiden, linkkien ja/tai muiden,
tällaisten kolmansien osapuolten sivustoissa tai niiden kautta tehtävien toimien totuudenmukaisuudesta,
virheettömyydestä, laadusta tai täydellisyydestä. HYVÄKSYT, ETTEI ABBOTT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA SUORAAN
TAI EPÄSUORASTI VASTUUSSA MISTÄÄN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOISSA TAI NIIDEN KAUTTA SAATAVILLA
OLEVISTA HYÖDYKKEISTÄ, PALVELUISTA, TIEDOISTA, RESURSSEISTA JA/TAI SISÄLLÖSTÄ JA/TAI MISTÄÄN
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANSSA KÄYDYSTÄ KAUPANKÄYNNISTÄ TAI VIESTINNÄSTÄ TAI MISTÄÄN HARMISTA,
JOKA LIITTYY EDELLÄ MAINITTUIHIN, TAI MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TAI
JOIDEN OLETETAAN AIHEUTUVAN MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN TAI
LIIKETOIMINTAKÄYTÄNTÖJEN KÄYTÖSTÄ TAI NIIHIN LUOTTAMISESTA TAI NIIDEN KÄYTÖN TAI NIIHIN LUOTTAMISEN
YHTEYDESSÄ. Mitään sivustossa olevaa viittausta mihin tahansa kolmannen osapuolen tai yksilön tuotteeseen,
palveluun, julkaisuun, laitokseen tai organisaatioon ei voida katsoa Abbottin kannatukseksi tai suositukseksi tai
merkitsevän sitä.
9. Ei lääketieteellisiä neuvoja: LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄÄ EI OLE TARKOITETTU DIABETES MELLITUKSEN
DIAGNOSOINTIIN TAI SEULONTAAN. HYVÄKSYT, ETTÄ VAIKKA ABBOTT KÄYTTÄÄ LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN KAUTTA
SAAMIAAN TIETOJA HOIDONOHJAUKSEN PARANTAMISEEN, ABBOTT EI OLE LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON TARJOAJA
TAI VASTUUSSA POTILAIDESI MITTARILUKEMISSA TAPAHTUVIEN MUUTOSTEN ILMOITTAMISESTA SINULLE TAI
LÄÄKETIETEELLISTEN NEUVOJEN ANTAMISESTA POTILAILLE. LibreView-järjestelmä on tarkoitettu vain tiedon
antamiseen, ja se on suunniteltu auttamaan Abbottia, potilaita ja sinua hallitsemaan diabetesta ja tukemaan sen
hoidossa tiedon, analyysin ja viestinnän avulla, eikä sitä ole tarkoitettu korvaamaan potilaiden ja niiden
terveydenhuollon tarjoajien välistä suhdetta. LibreView-järjestelmän kautta saatavillasi olevat terveystiedot
perustuvat lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien tietojen siirtoihin potilailta, jotka ovat lukeneet FreeStyle Libre sensorinsa. Abbott ei suosittele tai kannata mitään tiettyjä testejä, tuotteita, toimenpiteitä tai mielipiteitä.
PÄÄTÖKSESI RYHTYÄ TOIMENPITEISIIN MINKÄ TAHANSA LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄÄN SIIRRETTYJEN TAI
TALLENNETTUJEN TIETOJEN TAI ABBOTTIN TYÖNTEKIJÖILTÄ, EDUSTAJILTA TAI HANKKIJOILTA SAATUJEN TIETOJEN
PERUSTEELLA ON TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI. ABBOTT, TOIMIHENKILÖMME, JOHTAJAMME, TYÖNTEKIJÄMME,
EDUSTAJAMME, TYTÄRYHTIÖMME, KOLMANNET OSAPUOLEMME JA NIIHIN LIITTYVÄT YRITYKSET EIVÄT OTA
MITÄÄN VASTUUTA SISÄLLÖN VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA, KUTEN TERVEYSTIETOJEN SISÄLLÖSTÄ, JOTKA
SIVUSTOSSAMME ON JULKAISTU, TAI SIVUSTOMME VIRHEETTÖMYYDESTÄ, TOTUUDENMUKAISUUDESTA TAI
SISÄLLÖSTÄ, MUUN MUASSA TERVEYSTIETOJEN SISÄLLÖSTÄ, EIKÄ REKISTERÖITYJEN KÄYTTÄJIEN PIDÄ LUOTTAA
LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄSSÄ SAATAVILLA OLEVIIN TIETOIHIN.
10. Ei elektronisia terveysarkistoja: LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN KAUTTA SAATAVILLASI OLEVAT TIEDOT EIVÄT
MUODOSTA ELEKTRONISTA TERVEYSARKISTOA. SINUN ON LADATTAVA JA/TAI TULOSTETTAVA KAIKKI TIEDOT,
JOIDEN LISÄÄMISEN POTILAASI SAIRAUSKERTOMUKSEEN KATSOT OMAN HARKINTASI MUKAAN
VÄLTTÄMÄTTÖMÄKSI.
11. Takuiden vastuuvapauslauseke: HYVÄKSYT JA SUOSTUT SUORAAN SIIHEN, ETTÄ LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN
KÄYTTÖ ON TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA,
SUORITUSKYKYÄ, VIRHEETTÖMYYTTÄ JA TYÖTÄ KOSKEVA VASTUU ON KOKONAISUUDESSAAN SINUN. Kaikki
LibreView-järjestelmän sisältö on tarkoitettu vain antamaan tietoa. Vaikka Abbott uskoo, että LibreViewjärjestelmässä näkyvät tiedot ovat virheettömiä siinä vaiheessa, kun ne siirretään LibreView-järjestelmään, Abbott
ei esitä mitään suoria tai epäsuoria väitteitä tietojen virheettömyydestä, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta.
Abbott ei ole missään tapauksessa vastuussa sinulle mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat virheistä,
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laiminlyönneistä tai viivästyksistä tietojesi siirrossa tai keskeytyksistä LibreView-järjestelmään liittyvässä
tietoliikenteessä.
SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, ABBOTT, SEN TYTÄRYHTIÖT JA ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT
TARJOAVAT LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN SELLAISENAAN JA SITEN KUIN SE ON SAATAVILLA, KAIKKINE VIKOINEEN JA
VIRHEINEEN JA ILMAN MITÄÄN MUUTA TAKUUTA JA KIELTÄYTYY TÄTEN ANTAMASTA MITÄÄN MUITA SUORIA TAI
EPÄSUORIA TAI LAKISÄÄTEISIÄ TAKUITA TAI EHTOJA, KUTEN ESIMERKIKSI TAKUITA OMISTUSOIKEUDESTA TAI
RIKKOMATTOMUUDESTA TAI MITÄÄN EPÄSUORIA, KAUPATTAVUUTTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA TAI
LAATUA JA VIRUKSETTOMUUTTA KOSKEVIA TAKUITA, VASTUITA TAI EHTOJA. MIKÄÄN ABBOTTIN TAI ABBOTTIN
EDUSTAJAN SUULLISESTI TAI KIRJALLISESTI ANTAMA TIETO TAI NEUVO EI MUODOSTA TAKUUTA.
Abbott, sen tytäryhtiöt ja kolmannet osapuolet EIVÄT takaa, että LibreView-järjestelmän sisältämät toiminnot
täyttävät tarpeesi tai että LibreView-järjestelmän toiminta olisi keskeytymätöntä tai virheetöntä. Siinä määrin kuin
laki edellyttää Abbottin antavan takuita, hyväksyt, että tällaisten takuiden laajuus ja kesto rajoittuvat sovellettavan
lain vähimmäisvaatimuksiin.
Abbott ei anna missään tapauksessa esitä mitään takuuta tai väitettä mistään kolmannen osapuolen laitteistosta tai
ohjelmistosta, ja Abbott kieltäytyy kaikesta vastuusta tällaisten toimintahäiriötapauksissa. Abbott kieltäytyy
kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua Abbottia tai jotain sen tytäryhtiötä, edustajaa, Abbottin nimittämää tahoa tai
muuta kolmatta osapuolta vastaan tehdyistä toimenpiteistä tai korvausvaatimuksista, joita näiden käyttöehtojen
voimassaolon aikana voi ilmetä.
12. Vastuunrajoitus: KAIKISTA SINULLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ HUOLIMATTA ABBOTTIN,
SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAI ULKOPUOLISTEN TOIMITTAJIEN AINOA VASTUU JA AINOA SUORA OIKEUSKEINOSI NÄIDEN
KÄYTTÖEHTOJEN MINKÄÄN EHDON MUKAAN TAI NIIHIN LIITTYEN RAJOITTUU LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN VIKOJEN
KORJAAMISEEN TAI MUUTEN OIKAISEMISEEN, VAIKKA KYSEESSÄ OLEVAT MENETYKSET OLISIVAT OLLEET
OSAPUOLTEN ENNUSTETTAVISSA TAI POHDITTAVISSA, TAI JOS TARKOITUKSENMUKAISTA, SUMMAAN, JONKA
MAKSOIT LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOIKEUDESTA, TAI 10,00 $:IIN. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI
SALLII, ABBOTT, SEN TYTÄRYHTIÖT TAI ULKOPUOLISET TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA
SINULLE (TAI POTILAILLESI, TYÖNTEKIJÖILLESI, URAKOITSIJOILLESI, EDUSTAJILLESI TAI KÄYTTÄJILLESI)
TALOUDELLISISTA VAHINGOISTA, KUTEN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ
VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA VOITTOJEN MENETYKSISTÄ, TIETOJEN KATOAMISESTA,
LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, HENKILÖKOHTAISISTA VAMMOISTA JA YKSITYISYYDENSUOJAN MENETYKSESTÄ
JOHTUVAT VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TAI MILLÄÄN TAVALLA LIITTYVÄT LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN
TAI KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ SITÄ TAI MAHDOLLISESTI LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN YHTEYDESSÄ KÄYTETYN
KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTON JA/TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN LAITTEISTON KÄYTTÖÖN TAI
KYVYTTÖMYYTEEN KÄYTTÄÄ NIITÄ, JA KAIKISTA VIRUKSISTA TAI MUISTA TEKNOLOGIALLE HAITALLISISTA,
LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄÄN LINKITETYN MOBIILISOVELLUKSEN/MATERIAALIN/VERKKOSIVUSTON LATAAMISEN
VUOKSI TIETOJÄRJESTELMÄSI JA LAITTEISTOSI MAHDOLLISESTI SAASTUTTAVISTA MATERIAALEISTA AIHEUTUVISTA
MENETYKSISTÄ JOHTUVAT VAHINGOT TAI MUUT NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MIHIN TAHANSA EHTOON LIITTYVÄT
VAHINGOT), OLI KYSEESSÄ SITTEN TAKUU, SOPIMUS TAI OIKEUDENLOUKKAUS, MUKAAN LUKIEN
HUOLIMATTOMUUS TAI TUOTEVASTUU, VAIKKA TÄLLAISEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU, MUUN
MUASSA LÄÄKINNÄLLISISTÄ KULUISTA, OIKEUDENKÄYNTIKULUISTA TAI (SUORISTA TAI EPÄSUORISTA)
TULONMENETYKSISTÄ, VAIKKA ABBOTTIA, SEN TYTÄRYHTIÖITÄ TAI MITÄ TAHANSA NÄIDEN ULKOPUOLISTA
TOIMITTAJAA OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORJAUSKEINO EI
TÄYTTÄISI VARSINAISTA TARKOITUSTAAN. VAIN SINÄ VOIT TOTEUTTAA VARMUUSKOPIOINTISUUNNITELMAT JA
SUOJATOIMENPITEET, JOTKA TARVITSET SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN VIRHE AIHEUTTAA
TIETOTEKNISIÄ ONGELMIA JA NÄIHIN LIITTYVIÄ TIETOJEN MENETYKSIÄ. LIIKETOIMINNALLISISTA SYISTÄ YMMÄRRÄT
JA HYVÄKSYT TÄMÄN KOHDAN VASTUUNRAJOITUKSET JA HYVÄKSYT, ETTÄ ILMAN TÄTÄ SOPIMUSTA
MAHDOLLISESTI VELOITETTAVA MAKSU OLISI KORKEAMPI.
Emme ole missään tapauksessa vastuussa sinulle (potilaillesi, työntekijöillesi, urakoitsijoillesi, edustajillesi tai
käyttäjillesi) mistään menetyksistä, kuluista, vahingoista, maksuista tai kustannuksista, jotka johtuvat minkään
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kolmannen osapuolen aiheuttamasta menetyksestä, kavalluksesta, tietojen, muun muassa henkilötietojen,
valtuuttamattomasta katselusta tai muokkauksesta tai tiedonsiirron virheistä, laiminlyönneistä tai viiveistä tai
palvelun tietoliikenneyhteyden katkoksista, viruksista tai toimintahäiriöistä, salakuuntelusta tai LibreViewjärjestelmän vaikutuksesta tietoihisi tai viestintäjärjestelmiisi, muun muassa mihinkään sinun, jonkin potilaan tai
meidän tietueisiin tai viesteihin, näiden käyttöehtojen mukaisesti.
Jos olet Australiassa, Singaporessa, Isossa-Britanniassa tai Sveitsissä, mikään näissä käyttöehdoissa mainittu ei
poissulje vastuutamme LibreView-järjestelmään liittyvästä huolimattomuudestamme tai vilpillisestä
vääristelystämme aiheutuvasta kuolemasta tai henkilövahingosta.
Jos olet Australiassa, Abbottin tuotteet/palvelut sisältävät takuut, joita ei Australian kuluttajalainsäädännön mukaan
voi sulkea pois. Olet oikeutettu vaihtoon tai palautukseen merkittävän virheen johdosta ja korvaukseen muusta
kohtuullisesti ennakoitavissa olevasta menetyksestä tai vahingosta. Olet oikeutettu myös näiden korjaukseen tai
vaihtoon, jos niiden laatu ei ole hyväksyttävää ja virhe ei ole merkittävä.
13. Vastuusta vapauttaminen: Vapautat vastuusta, puolustat ja katsot viattomaksi Abbottin, sen tytäryhtiöt ja
näiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, edustajat, seuraajat, valtuutetut ja lisenssinantajat liittyen kaikkiin
mahdollisiin korvauspyyntöihin, vaatimuksiin, vastuisiin, menetyksiin, kuluihin ja kustannuksiin (mukaan lukien
asianajajien ja asiantuntijoiden palkkiot), jotka kolmas osapuoli tekee liittyen näiden käyttöehtojen, säännösten tai
kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomiseen, esimerkiksi minkä tahansa kolmannen osapuolen tietosuojaan tai
yksityisyydensuojaan liittyvien velvoitteiden rikkomiseen tai tekijänoikeuksien tai immateriaalioikeuksien
rikkomiseen, kun syyllinen olet sinä tai joku vastaanottosi tai organisaatiosi jäsen tai kun rikkomus muuten liittyy
sinun tai heidän LibreView-järjestelmän käyttöön, olipa kyseessä sitten huolimattomuus, laiminlyönti tai tahallinen
rikkomus.

14. Lisenssi: Abbott ei vaadi omistusoikeutta henkilötietoihin, jotka siirrät tai lähetät LibreView-järjestelmään.
Jakamalla henkilötietosi Abbottille myönnät sille maailmanlaajuisen, lisenssimaksuttoman, ei-yksinoikeudellisen
käyttölisenssin näiden tietojen käyttämiseen, jakamiseen, jäljentämiseen, muokkaamiseen, mukauttamiseen,
julkaisemiseen ja kääntämiseen, minkä tarkoituksena on tarjota sinulle LibreView-järjestelmä. Abbott voi luoda,
tarkastella, pidättää ja käyttää tai jakaa ulkopuolisille tutkijoille LibreView-järjestelmästä saatuja koottuja,
anonyymejä, tunnistamattomia (tai salanimettyjä lain sallimissa rajoissa) tietoja tutkimustarkoituksiin, sen
arvioimiseen, miten LibreView-järjestelmä tarjotaan, sen käytön ja useiden eri osien ja laitteiden arvioimiseen, sen
kliiniseen henkilöstöön kohdistuvan tai klinikoiden välisen suorituskyvyn tai vaikutuksen arvioimiseen, LibreViewjärjestelmän ja FreeStyle Libre -sensorien toiminnan parantamiseen, LibreView-järjestelmän päivitysten
validoimiseen tai tuotekehitykseen. Hyväksyt, että tämän lisenssin myötä Abbottilla on oikeus näihin toimiin. 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.
15. Palaute: Kaikki tiedot, kommentit tai materiaalit, jotka annat LibreView-järjestelmän kautta tai tarjoat Abbottille
saadaksesi tukea, muun muassa palautetiedot, kuten kysymykset, kommentit, ehdotukset tai vastaavat (”palaute”),
katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja ei-omistusoikeudellisiksi. Abbottilla ei ole minkäänlaista velvoitetta tällaisen
palautteen suhteen ja on vapaa jäljentämään, käyttämään, antamaan, esittelemään, näyttämään, siirtämään,
jäljittelemään ja jakamaan palautteen muille ilman rajoituksia, pois lukien terveystiedot ja henkilötiedot, joita voi
sisältyä palautteeseen, mutta jotka ovat edellä olevan kohdan ”14. Lisenssi” alaisia. Lisäksi Abbott on vapaa
käyttämään mitä tahansa ideaa, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita, joita palautteeseen voi sisältyä, mihin tahansa
tarkoitukseen, muun muassa tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin tällaisen palautteen
perusteella.
16. Tavaramerkit: LibreView, FreeStyle LibreLink, FreeStyle Libre ja FreeStyle ovat Abbott Diabetes Care Inc:n
tavaramerkkejä eri hallintoalueilla. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sinulle ei myönnetä minkään
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edellä mainitun tavaramerkin suoraa tai epäsuoraa lisenssiä tai oikeutta, ja suostut olemaan poistamatta,
pimittämättä tai muuttamatta mitään omistusoikeudellisia ilmoituksia (kuten tavaramerkki- tai
tekijänoikeusilmoituksia), joita LibreView-järjestelmään voi liittyä tai sisältyä. Mitään Abbottin tavaramerkkiä,
kauppanimeä tai mallisuojaa ei saa käyttää ilman Abbottin ennalta kirjallisesti antamaa valtuutusta, paitsi tuotteen
tai yrityksen tunnistamiseen.
17. Omistusoikeudet: Hyväksyt ja suostut siihen, että Abbott ja/tai sen lisenssin antajat omistavat kaikki lailliset
oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet LibreView-järjestelmään, muun muassa LibreView-järjestelmän
toteuttamiseen käytettyihin grafiikoihin, käyttöliittymään, komentosarjoihin ja ohjelmistoon, ja kaikkiin sinulle
LibreView-järjestelmän osana ja/tai siihen liittyen tarjottuihin ohjelmistoihin tai asiakirjoihin, muun muassa kaikkiin
siihen sisältyviin immateriaalioikeuksiin, olivat ne rekisteröityjä tai eivät, kaikkialla maailmassa. Hyväksyt lisäksi, että
LibreView-järjestelmä sisältää omistusoikeudellisia ja luottamuksellisia tietoja, joita suojaavat asianmukaiset
immateriaalioikeudet ja muut lait, muun muassa tekijänoikeudet. Suostut olemaan käyttämättä tällaisia
omistusoikeudellisia tietoja tai materiaaleja millään tavalla LibreView-järjestelmän näiden käyttöehtojen mukaista
käyttöä lukuun ottamatta. Mitään LibreView-järjestelmän osaa ei saa jäljentää missään muodossa tai millään
keinolla, paitsi siinä määrin kuin nämä käyttöehdot tai sovellettava laki sallii. Et saa poistaa mitään tuotetunnistetta,
tekijänoikeusilmoitusta tai omistusoikeudellista rajoitusta LibreView-järjestelmästä. Hyväksyt ja suostut siihen, että
LibreView-järjestelmän käyttöoikeus on lisenssinalaista, eikä sitä myydä sinulle, ja että Abbott, sen lisenssin antajat,
tytäryhtiöt ja toimittajat myöntävät sinulle ei-yksinoikeudellisen lisenssin käyttää LibreView-järjestelmää näiden
käyttöehtojen perusteella, ja että LibreView-järjestelmän käyttösi on myös Abbottin kolmansien osapuolten, muun
muassa Newyun, sääntöjen tai käytäntöjen alaista. Siksi hyväksyt, että Abbott ja/tai sen lisenssin antajat eivät siirrä
millekään käyttäjälle LibreView-järjestelmän omistajuutta tai omistusoikeudellisia oikeuksia, mitään
immateriaalioikeuksia tai muuta teknologiaa, tietoa tai materiaaleja, ja osapuolten välillä Abbott, sen tytäryhtiöt,
toimittajat ja lisenssin antajat pidättävät yksinoikeudelliset oikeudet, omistusoikeudet ja omistusosuudet LibreViewjärjestelmään ja kaikkiin sen puoliin, immateriaalioikeuksiin ja kaikkiin muihin teknologioihin, tietoihin ja
materiaaleihin sekä sen kaikkiin mahdollisiin kopioihin tai muokkauksiin (olivat ne kenen tahansa milloin tahansa
tekemiä). ABBOTT JA/TAI SEN LISENSSIN ANTAJAT PIDÄTTÄVÄT TÄSSÄ MAHDOLLISESTI ILMAISEMATTA JÄÄNEET
OIKEUDET. Tämän materiaalin käyttö ja siihen liittyvät Abbottin, sen tytäryhtiöiden ja toimittajien oikeudet
tunnustetaan
kaikissa
tapauksissa,
paitsi
kun
ne
eivät
ole
voimassa
tietyissä
maissa/osavaltioissa/provinsseissa/hallintoalueilla.
18. Oikeuskeinot: Näiden käyttöehtojen rikkomista voidaan tutkia ja asianmukaisiin oikeustoimenpiteisiin ryhtyä
esimerkiksi siviilioikeuden, rikosoikeuden tai kohtuullisten korvausten kautta. Ymmärrät ja hyväksyt, että Abbott voi
oman harkintansa mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta päättää käyttöoikeutesi sivustoomme, poistaa mahdollisen
valtuuttamattoman sisällön tai käyttää muuta käytettävissä olevaa oikeuskeinoa, jos uskomme oman harkintamme
mukaan, että käytöksesi tai sellaisen henkilön käytös, jonka kanssa uskomme sinun toimivan yhdessä, tai antamasi
käyttäjäsisältö rikkoo näitä käyttöehtoja tai sovellettavaa lakia tai ei ole yhdenmukainen niiden kanssa tai rikkoo
meidän tai tytäryhtiöidemme oikeuksia tai lisenssin antajamme tai sivustomme toisen käyttäjän oikeuksia. Hyväksyt,
että rahallisten vahinkojen korvaus ei välttämättä ole riittävä oikeuskeino näiden käyttöehtojen rikkomisen
yhteydessä, ja annat suostumuksesi kieltotuomioon tai muuhun kohtuulliseen korvaukseen tällaisista rikkomuksista.
Näiden käyttöehtojen tulostettu versio ja minkä tahansa niihin liittyvän ilmoituksen elektroninen versio on pätevä
oikeudenkäynnissä tai viranomaiskäsittelyssä, joka perustuu tai liittyy näihin käyttöehtoihin samassa määrin ja
samoilla ehdoilla kuin muut liiketoiminta-asiakirjat ja tietueet, jotka on alun perin luotu ja ylläpidetty tulostetussa
muodossa.
19. LibreView-järjestelmätilisi päättäminen: Nämä käyttöehdot ovat voimassa siitä lähtien, kun luot LibreViewjärjestelmätilin, ja pysyvät voimassa, kunnes se päätetään. Voit pyytää Abbottia poistamaan LibreViewjärjestelmätilisi milloin tahansa. Abbott voi keskeyttää tai päättää LibreView-järjestelmätilisi mistä tahansa
seuraavista syistä ilman etukäteen annettua ilmoitusta:
• näiden käyttöehtojen rikkominen
• muiden kuin virheettömien, ajantasaisten ja täydellisten LibreView-järjestelmätilitietojen antaminen
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•

turvallisuutta koskevan tapauksen tai salasanan tai LibreView-järjestelmätilin minkä tahansa todellisen tai
epäillyn vaarantumisen raportoimatta jättäminen.

20. Kieli: Osapuolet hyväksyvät, että englannin kieli on näiden käyttöehtojen virallinen kieli. Jos näiden
käyttöehtojen lausekkeiden englanninkielisen ja käännetyn version välillä on jokin ristiriita, ilmeinen ristiriita tai
epäselvyys, englanninkielisen version sanamuoto pätee.
21. Sovellettava laki:
• Näitä käyttöehtoja käytetään ja tulkitaan Illinoisin osavaltion lakien mukaan riippumatta niihin valituista
säännöksistä. Jos ilmenee konflikti ulkomaisten ja Yhdysvaltain lakien, sääntöjen ja säädösten välillä,
Yhdysvaltain lait, säännöt ja säädökset ovat voimassa siinä määrin kuin mahdollista. Hyväksyt, että nämä
käyttöehdot ovat täysin käyttökelpoiset Illinoisin osavaltiossa, ja hyväksyt, että hallintoalue ja oikeuspaikka
ovat asianmukaisia Illinoisissa, Yhdysvalloissa sijaitsevissa osavaltion tuomioistuimissa ja
liittotuomioistuimissa, mitä tulee mihin tahansa näistä käyttöehdoista tai tässä mainittujen osapuolten
välisestä suhteesta seuraaviin oikeudenkäynteihin. Osapuolet hyväksyvät täten, etteivät nämä käyttöehdot
ole kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien
yleissopimuksen alaiset.
•

EUROOPAN TALOUSALUEELLA TAI SVEITSISSÄ SIJAITSEVAT KÄYTTÄJÄT: Näitä käyttöehtoja käytetään ja
tulkitaan Englannin lain mukaan. Osapuolet hyväksyvät täten, etteivät nämä käyttöehdot ole kansainvälistä
tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen alaiset. Mikä
tahansa kiista, joka aiheutuu näistä käyttöehdoista tai liittyy niihin, mukaan lukien kysymykset niiden
olemassa olosta, voimassaolosta tai päättymisestä, saatetaan käsiteltäväksi ja lopulta ratkaistaan
välimiesmenettelyssä LCIA-sääntöjen mukaan, jotka liitetään viitteeksi tähän lausekkeeseen. Välimiehiä on
yksi. Välimiesmenettelyn oikeuspaikka on Lontoo. Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti.

22. Ositettavuus. Jos tuomioistuin, jolla on asianmukainen tuomiovalta, päättää mistä tahansa syystä, että näiden
käyttöehtojen joku osa ei päde tai että sitä ei voida panna täytäntöön, kaikki muut osat pysyvät voimassa.
Pätemätöntä tai täytäntöön panematonta osaa korjataan vain siinä määrin kuin on välttämätöntä sen päteväksi ja
täytäntöön pantavaksi tekemistä varten.
Jotkin hallintoalueet eivät välttämättä salli tiettyjä
vastuuvapauslausekkeita yksittäisten ammattilaiskäyttäjien yhteydessä siitä huolimatta, että tämä on yritysten
välinen eikä kuluttajasopimus, ja tällaisissa tapauksissa vain pätemättömiksi katsotut vastuuvapauslausekkeet
ositetaan pois näistä käyttöehdoista.
23. Ei kolmansien osapuolten oikeuksia. Nämä käyttöehdot ovat sinun ja meidän väliset. Muilla henkilöillä ei ole
oikeutta panna täytäntöön mitään sen ehtoja Ison-Britannian vuoden 1999 oikeustoimilain (kolmansien osapuolten
oikeudet) mukaan tai muuten.
24. Tuki: Ilmaista teknistä tukea on saatavilla osoitteen LibreView.com tukisivustossa Contact Support (Ota yhteyttä
tukeen) -linkin takana. Tiedustelut ohjataan asianmukaisille tukitiimeille.
25. LibreView-järjestelmän käyttöehtojen muuttaminen: Abbott pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja
milloin tahansa oman harkintamme mukaan ja ilman ennakkoilmoitusta. Sivustomme käyttäjien odotetaan
tarkistavat käyttöehdot säännöllisesti muutosten varalta, sillä ne sitovat sinua. Kehotamme sinua lukemaan nämä
käyttöehdot joka kerta, kun käytät sivustoamme. Päivitykset ilmaistaan voimaanastumispäivän muutoksella, ja jos
jatkat sivustomme käyttöä ja LibreView-järjestelmätilisi tarkastelua ammattilaiskäyttäjänä tällaisten muutosten
jälkeen, ilmaiset suostuvasi noudattamaan näiden käyttöehtojen viimeisintä versiota ja sitoutumaan niihin. Voit
tallentaa näiden käyttöehtojen muutokset tai tulostaa ne luettavassa muodossa.
NAPSAUTTAMALLA AGREE (HYVÄKSY) -PAINIKETTA LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILIÄ AMMATTILAISKÄYTTÄJÄNÄ
LUODESSASI ILMAISET JA TAKAAT, ETTÄ SINULLA ON VALTUUDET HYVÄKSYÄ NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT JA
NOUDATTAA NIITÄ JA ETTÄ KATSOT SÄHKÖISELLÄ ALLEKIRJOITUKSELLASI OLEVAN SAMA VOIMA JA TEHO NÄIDEN
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KÄYTTÖEHTOJEN VAHVISTAMISESSA KUIN KÄSIN KIRJOITETULLA ALLEKIRJOITUKSELLA.
Tulosta kopio tästä sopimuksesta tallennusta varten.
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