ABBOTT DIABETES CARE
Voimaanastumispäivä: toukokuu 2018
Abbott LibreView -järjestelmän käyttöä verkossa koskeva potilaan yksityisyydensuojailmoitus
Johdanto
Lue tämä yksityisyydensuojailmoitus (”yksityisyydensuojailmoitus”) huolellisesti, sillä siinä selitetään, miten
käsittelemme henkilötietoja, terveystiedot mukaan lukien, jotka annat meille LibreView-sivuston kautta Abbott
Diabetes Caren ylläpitämässä osoitteessa www.LibreView.com (”sivusto”). Abbott tunnistaa tietosuojan ja
yksityisyydensuojan tärkeyden ja on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi. Kun luot LibreView-järjestelmätilin,
henkilötietosi, muun muassa terveystietosi, tallennetaan omalle seudullesi. HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN
YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSEN JA LUOMALLA LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILIN, VAHVISTAT OLEVASI
TÄYSI-IKÄINEN JA VOIVASI HYVÄKSYÄ TÄMÄN YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSEN JA ETTÄ HYVÄKSYT JOKO
OMASTA PUOLESTASI TAI TOISEN HENKILÖN PUOLESTA, JOLLE SINULLA ON LAIN MUKAAN OIKEUS HYVÄKSYÄ
TÄMÄ YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUS. Tämä yksityisyydensuojailmoitus on täydennys LibreView-sivuston
ilmoituksiin.
Tämä yksityisyydensuojailmoitus kuvaa, miten käsittelemme henkilötietoja, terveystiedot mukaan lukien, jotka
annat meille LibreView-sivustoa käyttämällä. Tämä yksityisyydensuojailmoitus ei koske henkilötietoja, jotka
Abbott Laboratories (mukaan lukien sen tytäryhtiöt tai sidosyritykset) on kerännyt muilla tavoin, kuten Abbottin
verkkosivustojen, asiakaspalvelukeskuksen, FreeStyle LibreLink -sovelluksen tai FreeStyle-ohjelmiston kautta, eikä
tämä yksityisyydensuojailmoitus koske muita kolmannen osapuolen verkkosivustoja.
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 LibreView-järjestelmään siirrettävien tai siinä säilytettävien
henkilötietojesi, mukaan lukien terveystiedot, rekisterinpitäjä.
Newyu, Inc. on LibreView-järjestelmän
myyntiluvan/rekisteröinnin haltija, järjestelmän toimittaja ja Abbottin tietojenkäsittelijä.
Yhdysvaltalaiset käyttäjät: Huomaa, että terveydenhuollon tarjoajasi meille tarjoamia terveystietoja tai tietoja,
jotka olet jakanut terveydenhuollon tarjoajasi kanssa tämän sivuston kautta, koskee lisäksi HIPAA Notice of Privacy
Practices -yksityisyydensuojailmoituksemme (ilmoitus on luettavissa verkkosivustolla). Kaikki henkilötiedot,
mukaan lukien terveystiedot, jotka annat meille suoraan ja joita et jaa terveydenhuollon tarjoajasi kanssa, ovat
tämän yksityisyydensuojailmoituksen alaisia, eikä niitä koske HIPAA Notice of Privacy Practices
-yksityisyydensuojakäytäntömme eivätkä ne ole muutoin Health Insurance Portability and Accountability Act -lain
ja sen käyttöönottoa koskevien säännösten (yhdessä ”HIPAA”) suojaamia.
Euroopan talousalueen (”ETA”) ja sveitsiläiset käyttäjät: Jotta voit käsitellä terveyteen liittyviä henkilötietoja,
sinun on annettava Abbottille erillinen suostumus LibreView-järjestelmän käyttöön. Voit perua suostumuksesi
milloin tahansa kirjautumalla LibreView-järjestelmätilillesi osoitteessa www.libreview.com ja käyttämällä tilin
poistotoimintoa.
Lisätietoja muista oikeusperusteista, joita Abbott käyttää käsitellessään henkilötietoja
LibreView-järjestelmän kautta, on alla olevassa osiossa ”Mitä tietoja tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee?”.
KÄYTTÄMÄLLÄ LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄÄ ILMAISET HYVÄKSYVÄSI TÄMÄN TIETOSUOJAILMOITUKSEN.
JOISSAKIN POIKKEUKSELLISISSA OLOSUHTEISSA ABBOTTIN KÄSITTELIJÖIDEN SAATTAA OLLA TARPEEN KÄYTTÄÄ
HENKILÖTIETOJASI, MUKAAN LUKIEN TERVEYSTIETOJA, ASIAKASPALVELUUN LIITTYVÄN ONGELMAN
RATKAISEMISEKSI. NAPSAUTTAMALLA LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILIN REKISTERÖINTIPAINIKETTA JA
VALITSEMALLA ”HYVÄKSY” TUNNUSTAT ERIKSEEN, ETTÄ TÄMÄ YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUS KOSKEE
LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÄSI JA HENKILÖTIETOJESI, MUKAAN LUKIEN TERVEYSTIEDOT, KÄSITTELYÄ JA
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SIIRTÄMISTÄ TÄSSÄ YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSESSA KUVATULLA TAVALLA.
Tämän yksityisyydensuojailmoituksen indeksi ja otsikot ovat vain käyttömukavuuttasi varten, eivätkä ne rajoita,
määritä tai selitä kattavasti kutakin osiota.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1.

LibreView-järjestelmän taustaa
Ei lääketieteellisiä neuvoja
Mitä tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee?
Mitä tietoja tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee?
Kuinka henkilötietoja käsitellään?
Kuinka kauan Abbott säilyttää henkilötietoja?
Käyttääkö LibreView-sivusto evästeitä ja vastaavia teknologioita?
Jakaako Abbott henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa?
Miten Abbott suojelee henkilötietoja?
Missä Abbott säilyttää ja siirtää henkilötietoja?
Lähettääkö Abbott minulle markkinointimateriaalia?
Miten Abbott suojelee lasten yksityisyydensuojaa?
Miten pääsen käsiksi henkilötietoihini ja/tai miten voin korjata niitä?
Mitä oikeuksia minulla on omiin henkilötietoihini?
Miten poistan LibreView-järjestelmätilini?
Kolmansien osapuolten linkit
Miten voin ottaa yhteyttä Abbottiin?
Tähän yksityisyydensuojailmoitukseen tehtävät muutokset

LibreView-järjestelmän taustaa

LibreView-järjestelmä on turvallinen, pilvipohjainen hallintajärjestelmä, jota yksityishenkilöt, terveydenhuollon
ammattilaiset ja Abbott voivat käyttää aiempien glukoositietojen, glukoositestitulosten ja ketoainetestitulosten
tarkistamiseen, analysointiin ja arviointiin diabeteksen tehokkaan hallintaohjelman tukena.
Huomaa, että muut kolmansien osapuolten glukoosimittarit voivat olla yhteensopivia LibreView-järjestelmän
kanssa. Abbott ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten tuotteiden yhdistämisestä tai päätöksestäsi ladata
tietoa näistä kolmansien osapuolten tuotteista LibreView-järjestelmätilillesi.
Tämä yksityisyydensuojailmoitus kuvaa, miten käsittelemme henkilötietoja, terveystiedot mukaan lukien, jotka
annat meille LibreView-järjestelmää käyttämällä.
Lue tämä yksityisyydensuojailmoitus, ennen kuin luot tilin LibreView-järjestelmässä ja suostut henkilötietojesi,
terveystiedot mukaan lukien, meille luovuttamiseen.
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. KÄYTTÄJIEN ON
AINA OTETTAVA YHTEYTTÄ TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEEN, JOS HEILLÄ ON DIABETEKSEN HOITOA
KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ TAI HUOLENAIHEITA.

2.

Ei lääketieteellisiä neuvoja
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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 JOTA EI OLE
TARKOITETTU KORVAAMAAN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN ANTAMIA NEUVOJA. HENKILÖIDEN ON
AINA KESKUSTELTAVA LÄÄKÄRINSÄ TAI MUUN PÄTEVÄN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN KANSSA, JOS
HEILLÄ ON KYSYMYKSIÄ TERVEYDENTILASTAAN, MUKAAN LUKIEN KYSYMYKSIÄ TAI HUOLENAIHEITA
DIABETEKSEN HALLINNASTA. HENKILÖIDEN EI PIDÄ KOSKAAN OHITTAA AMMATTILAISEN ANTAMIA
LÄÄKETIETEELLISIÄ NEUVOJA TAI LYKÄTÄ NIIDEN PYYTÄMISTÄ LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILILLÄÄN OLEVIEN
TIETOJEN VUOKSI. Sinun tulee noudattaa lääkärisi tai muun terveydenhuollon ammattilaisen antamia
tavanomaisia ohjeita, kun lukemasi ovat liian korkeat tai liian matalat tai jos terveydentilassasi ilmenee muita
diabetekseen liittyviä muutoksia. VAIKKA ABBOTT KÄYTTÄÄ LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄN KAUTTA SAAMIAAN
TIETOJA HOIDONOHJAUKSEN PARANTAMISEEN, ABBOTT EI OLE LÄÄKETIETEELLISEN HOIDON TARJOAJA TAI
VASTUUSSA MITTARILUKEMISSA TAPAHTUVIEN MUUTOSTEN ILMOITTAMISESTA LÄÄKÄRILLESI TAI MUULLE
TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISELLE.
LibreView-järjestelmä on suunniteltu auttamaan Abbottia,
yksityishenkilöitä ja heidän terveydenhuollon ammattilaisiaan hallitsemaan diabetestaan paremmin tietojen,
analyysien ja viestinnän avulla. Sinä ja lääkärisi tai muu pätevä terveydenhuollon ammattilainen olette yksin
vastuussa testi- ja hoitovaihtoehdoista keskustelemisesta ja niiden suosittelemisesta. 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.

3.

Mitä tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee?

Tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee vain henkilötietoja, jotka annat, kun luot tilin LibreView-järjestelmässä,
henkilötietoja, terveystiedot mukaan lukien, jotka vastaanotamme sinulta tai muilta (tämän
yksityisyydensuojailmoituksen mukaisesti) ja joita säilytetään LibreView-järjestelmässä, ja kaikkia mahdollisia
tarjoamiamme asiakaspalveluita, jotka liittyvät LibreView-järjestelmän käyttöösi.
Sinun voi myös olla mahdollista käyttää tiliäsi LibreView-järjestelmässä sivuston toimialueen kautta asuinmaassasi.
LibreView-verkkosivuston käyttö on kuitenkin täydentävän yksityisyydensuojailmoituksen alaista.
Tämä
yksityisyydensuojailmoitus ei koske mitään muita antamiasi tai Abbottin sinulta keräämiä henkilötietoja.
4.

Mitä tietoja tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee?

Tämä yksityisyydensuojailmoitus koskee seuraavia tietoja:
•

•

LibreView-järjestelmätilin profiili, jonka täytät rekisteröityessäsi ja joka sisältää aikuisten potilaiden
kohdalla potilaan nimen, syntymäpäivän, asuinmaan ja sähköpostiosoitteen, joita aikuiset potilaat voivat
itse käyttää tai joita joku toinen aikuinen voi käyttää (mikäli hänellä on tähän oikeus), ja mikäli kyseessä
on lapsipotilas, vanhemman tai huoltajan sähköpostiosoite ja sen lisäksi lapsen nimi, syntymäaika ja
asuinmaa.
Terveystietoja, jotka on luettu FreeStyle Libre -anturistasi, lukulaitteestasi, mittarista tai sovelluksestasi,
esimerkiksi miten usein luet FreeStyle Libre -anturisi, FreeStyle Libre -anturin käyttöäsi, lukulaitteiden tai
mittarien käyttöäsi, glukoositavoitteita, glukoosiarvoja, kirjattua insuliinia, kirjattua ruokaa, kirjattua
liikuntaa ja muita kirjattuja huomautuksia.

Saamme lisäksi tietoa siitä, miten käytät sivustoamme, evästeiden ja muiden teknologioiden kautta: toimialueesi
nimen, selaintyyppisi ja käyttöjärjestelmäsi, katselemasi verkkosivustot, napsauttamasi linkit, IP-osoitteesi, miten
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pitkään viivyt sivustossamme ja sen sivuston URL-osoite, jonka kautta päädyit sivustoomme sekä muita
vianmääritykseen ja analytiikkaan liittyviä tietoja, joiden avulla voimme tarjota LibreView-järjestelmän käyttöösi.
Lisätietoa on alla kohdassa ”Käyttääkö LibreView-sivusto evästeitä ja vastaavia teknologioita”. Voimme yhdistää
näitä automaattisesti kerättyjä tietoja muihin sinusta saamiimme tietoihin.
Jos olet ladannut ja käytät FreeStyle LibreLink -sovellusta ja olet yhdistänyt sovelluksesi muihin kolmannen
osapuolen sovelluksiin, käsittelemme nämä tiedot samaan tapaan kuin kaikki muut tiedot, joita olet ladannut
LibreView-tilillesi tässä tietosuojailmoituksessa mainitulla tavalla.
Lisäksi voimme kerätä tietoja terveydenhuollon tarjoajaltasi tai terveydenhuollon ammattilaisilta, jos he
rekisteröivät sinulle LibreView-järjestelmätilin ja luovat sinusta potilasprofiilin. Jos terveydenhuollon tarjoajasi tai
terveydenhuollon ammattilainen luo sinusta potilasprofiilin, joka tallennetaan LibreView-järjestelmään, saamme
sinusta tämän manuaalisesti lisäämiä tietoja, kuten nimesi ja syntymäaikasi sekä lukulaitteestasi tai mittaristasi
ladattuja tietoja.
Yhdysvaltalaiset käyttäjät: Huomaa, että terveydenhuollon tarjoajasi meille tarjoamia terveystietoja tai tietoja,
jotka olet jakanut terveydenhuollon tarjoajasi kanssa tämän sivuston kautta, koskee lisäksi HIPAA Notice of Privacy
Practices -yksityisyydensuojailmoituksemme (ilmoitus on luettavissa verkkosivustolla). Kaikki henkilötiedot,
mukaan lukien terveystiedot, jotka annat meille suoraan ja joita et jaa terveydenhuollon tarjoajasi kanssa, ovat
tämän yksityisyydensuojailmoituksen alaisia, eikä niitä koske HIPAA Notice of Privacy Practices
-yksityisyydensuojakäytäntömme eivätkä ne ole muutoin Health Insurance Portability and Accountability Act -lain
ja sen käyttöönottoa koskevien säännösten (yhdessä ”HIPAA”) suojaamia.
5.

Kuinka henkilötietojani käsitellään?

Kun rekisteröit LibreView-järjestelmätilin, rekisteröitymistiedot (nimi, syntymäpäivä, sähköpostiosoite) pidetään
erillään tiedoista, jotka lataat sovelluksesta, lukulaitteesta tai mittarista. Abbott käyttää teknisiä ja hallinnollisia
toimia varmistaakseen, että tiedot pysyvät erillään, eikä koskaan yhdistä näitä tietoja.
Henkilötiedot
Abbott käyttää henkilötietoja, mukaan lukien terveystiedot, ja teknisiä tietoja tietokoneesta, jolla käytät sivustoa,
seuraavin tavoin:
•

•
•

•

tarjotakseen sinulle LibreView-järjestelmätilin, jonka avulla tietojasi, mukaan lukien terveystietojasi, voi
käyttää ja katsella helpolla ja tehokkaalla tavalla ja jonka ansiosta voit tallentaa, varmuuskopioida ja
noutaa aikaisempia glukoosiarvojasi ja varmistaa jatkuvan pääsyn tietoihin, jotka osoittavat, kuinka
hallitset diabetestasi.
korjataksemme LibreView-järjestelmässä olevia ongelmia, mukaan lukien tilanteet, joissa vastaamme
kysymyksiin tai tukipyyntöihin, teemme vianmääritystä tai korjaamme suorituskykyongelmia
kun olet ilmoittanut vastaanottohalukkuutesi, laadimme ja lähetämme sinulle räätälöityjä
markkinointitietoja, jotka perustuvat LibreView-järjestelmätilillesi ladattuihin tai siihen liittyviin tietoihin
(terveystiedot mukaan lukien), esimerkiksi paikalliselta Abbott-yritykseltä. Sinun on mahdollista päättää
olla vastaanottamatta näitä viestejä silloin, kun ensimmäisen kerran annat meille henkilötietojasi. Jos
päätät aluksi vastaanottaa viestejä, sinulle tarjotaan myös mahdollisuus olla vastaanottamatta viestejä
kussakin markkinointiviestissä, jonka lähetämme sinulle.
jos olet vanhempi/huoltaja, jotta voisit luoda LibreView-järjestelmätilin lapsesi käyttöön ja hallita tämän
LibreView-järjestelmätilin käyttöä.
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Vain yhdysvaltalaiset käyttäjät: tarjotaksemme parannettua hoidonohjausta sinulle ja terveydenhuollon
tarjoajallesi LibreView-järjestelmän kautta sekä tutkimusta ja Abbottin terveydenhuoltotoimenpiteitä varten siten,
kuin tässä yksityisyydensuojailmoituksessa ja HIPAA Notice of Privacy Practices -yksityisyydensuojailmoituksessa on
kuvattu.
Tietojen analysointi
Abbott käyttää koottuja, anonyymejä, tunnistamattomia ja/tai salanimettyjä tietoja rajattuihin käyttötarkoituksiin.
Emoyhtiömme Abbott Laboratories auttaa meitä tietojen käsittelijänä tässä tietojen analysointiprosessissa, etenkin
prosesseissa, jotka liittyvät tunnistamattomiin, salanimettyihin ja/tai anonyymeihin tietoihin. Nämä ovat tietoja,
joita Abbottilla on suojatusti hallussaan ja joita ei käytetä sinun tunnistamiseesi nimen tai sähköpostiosoitteen
perusteella. 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

LibreView-järjestelmän lisäksi voit käyttää myös FreeStyle Libre -ohjelmistoa: LibreView-järjestelmä ja FreeStyle
Libre -ohjelmisto keräävät tietoa erikseen ja itsenäisesti. Abbott ei koskaan yhdistä näiden kahden palvelun 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. Tämä täydentää FreeStyle Libre -ohjelmiston yksityisyydensuojailmoitusta.
Terveydenhuollon ammattilaisten käyttöoikeus
Yhdysvaltalaiset käyttäjät: Kun annat terveydenhuollon tarjoajillesi pääsyn LibreView-järjestelmätilillesi tai kun
terveydenhuollon tarjoaja määrittää sinulle LibreView-järjestelmätilin, Abbott (LibreView-järjestelmän kautta)
käsittelee henkilötietojasi HIPAA Notice of Privacy Practices -yksityisyydensuojailmoituksen mukaisesti, joka on
luettavissa LibreView-verkkosivustolla osoitteessa www.Libreview.com. Kaikki henkilötiedot, mukaan lukien
terveystiedot, jotka annat meille suoraan ja joita et jaa terveydenhuollon tarjoajasi kanssa, ovat tämän
yksityisyydensuojailmoituksen alaisia,
eikä
niitä koske HIPAA Notice of Privacy Practices
-yksityisyydensuojakäytäntömme eivätkä ne ole muutoin HIPAA:n suojaamia.
ETA:n ja sveitsiläiset käyttäjät: Kun annat terveydenhuollon tarjoajillesi pääsyn LibreView-järjestelmätilillesi tai
kun terveydenhuollon tarjoaja määrittää sinulle LibreView-järjestelmätilin, Abbott (LibreView-järjestelmän kautta)
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käsittelee henkilötietojasi terveydenhuollon tarjoajan puolesta suojellakseen terveydenhuollon tarjoajasi
määrittämiä etujasi. Abbott käsittelee henkilötietojasi, mukaan lukien terveystiedot, ”tietojen käsittelijänä” sinulle
tarjottavaa terveydenhuoltoa varten suojataksesi tärkeitä etujasi, ja tällaisissa tapauksissa terveydenhuollon
tarjoajasi on henkilötietojesi rekisterinpitäjä.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ETA-alueen käyttäjille ja sveitsiläisille käyttäjille: Abbott käsittelee
tietojasi seuraavien oikeusperusteiden pohjalta, jotka on määritetty yleisessä tietosuoja-asetuksessa (”GDPR”):
• Suostumus, kun rekisteröidyt LibreView-järjestelmätiliä varten itsesi tai hoitamasi henkilön puolesta ja/tai
vanhempana tai huoltajana luot LibreView-järjestelmätilin lapsen käyttöön ja lähetät Abbottille
terveyteen liittyviä henkilötietoja, mukaan lukien tapaukset, joissa Abbott vastaa kysymyksiisi tai
tukipyyntöihisi, kuten suorituskykyongelmien vianmääritykset, tai tarvittaessa jakaa tietojasi kolmannen
osapuolen käsittelijöiden kanssa palveluongelman ratkaisemiseksi.
• 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
laatia
ja
lähettää
sinulle
räätälöityjä
markkinointitietoja,
jotka
perustuvat
LibreView-järjestelmätilillesi ladattuihin tai siihen liittyviin tietoihin (terveystiedot mukaan lukien),
esimerkiksi paikalliselta Abbott-yritykseltä, jonka olet valinnut. Sinun on mahdollista päättää vastaanottaa
näitä viestejä silloin, kun ensimmäisen kerran annat meille henkilötietojasi. Jos päätät aluksi vastaanottaa
viestejä, sinulle tarjotaan myös mahdollisuus olla vastaanottamatta viestejä kussakin
markkinointiviestissä, jonka lähetämme sinulle.
• 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.
• Lakisääteiset vaatimukset, jotka liittyvät lääketieteellisten laitteiden sääntelyyn, laatuun ja turvallisuuteen
sekä myynnin jälkeiseen valvontaan.
Euroopan tietosuojavastaavamme
www.eu-dpo.abbott.com.
6.

yhteystiedot

sekä

muita

hyödyllisiä

yhteystietoja

on

osoitteessa

Kuinka kauan Abbott säilyttää henkilötietoja?

Abbott säilyttää henkilötietojasi niin kauan, kuin sinulla on aktiivinen LibreView-järjestelmätili ja sovellettavien
tietojen säilytysvaatimusten mukaisesti.
Alla olevassa osiossa, jonka otsikko on ”Kuinka poistan
LibreView-järjestelmätilini”, kerrotaan, kuinka voit poistaa tilisi ja mitä tapahtuu henkilötiedoillesi sen jälkeen, kun
tilisi on poistettu.
7.

Käyttääkö LibreView-sivusto evästeitä ja vastaavia teknologioita?

Käytämme tässä sivustossa evästeitä.Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät pieniä määriä tietoa, jotka
ladataan tietokoneeseesi, kun vierailet verkkosivustossa. Evästeet ovat hyödyllisiä, sillä niiden avulla tunnistamme
tietokoneesi ja parannamme kokemustasi verkkosivustoissamme.
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Verkkoselaimesi (esimerkiksi Internet Explorer, Firefox tai Chrome) lähettää nämä evästeet sitten takaisin
sivustoon 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).
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.
8.

Jakaako Abbott henkilötietoja 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, terveystiedot mukaan lukien, puolestamme kolmantena osapuolena.
Jos luovutamme
henkilötietojasi kolmansille osapuolille voidaksemme tarjota sinulle LibreView-järjestelmätilisi, näiden on pidettävä
henkilötietosi luottamuksellisina ja suojattuina ja käytettävä henkilötietojasi vain siinä määrin kuin on
välttämätöntä.
Aina kun mahdollista, Abbott käyttää kolmansien osapuolten palveluntarjoajia
järjestelmävirheiden ilmoittamisessa, jotta voimme tukea ja parantaa LibreView-järjestelmää, ja tällaisissa
tapauksissa tällaisille kolmansille osapuolille lähetettäviin tietoihin ei sisälly henkilötietojesi käyttöä.
Jos valitset asuinmaaksesi Ranskan, LibreView-järjestelmätiliäsi isännöi Orange Business Services, jolle ASIP Santé
on myöntänyt valtuudet isännöidä terveystietoja.
Jos valitset asuinmaaksesi Euroopan maan (pois lukien Ranska): LibreView-järjestelmätilisi isännöinnin pilvessä
hoitaa Euroopan unionin alueella Amazon Web Services. Pois lukien poikkeustapaukset, joissa henkilötietojasi
tarvitaan asiakastukipyyntöösi vastaamiseen, siirrämme ETA-alueen ulkopuolelle vain pseudonymisoituja ja
nimettömiä tietoja.
Kun ilmaiset halukkuutesi vastaanottaa lähettämäämme suoramarkkinointiaineistoa, voimme jakaa
henkilötietojasi paikallisten Abbott-yhtiön tytäryhtiöiden kanssa, joiden kanssa markkinoimme tuotetta tai
palvelua yhdessä tai joiden kanssa vedämme ohjelmaa, kyselyä tai tehtävää. Tämä tapahtuu vain silloin, kun
suostut tietojesi jakamiseen, esimerkiksi päättäessäsi vastaanottaa markkinointiviestintää Abbottilta (tai sen
tytäryhtiöiltä) tässä yksityisyydensuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. 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 henkilötietojasi kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin ja voimme jakaa henkilötietojasi kolmansille
osapuolille vain, jos olet antanut tähän suostumuksen tai siinä määrin kuin laki sen sallii.
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Pidätämme oikeuden jakaa henkilötietojasi voidaksemme vastata valtuutettuihin tietopyyntöihin viranomaisilta
kansallista turvallisuutta koskevissa tilanteissa tai jos laki niin edellyttää. Lisäksi voimme lain sallimissa tai
edellyttämissä tilanteissa jakaa sinulta keräämiämme tietoja, 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.

9.

Miten Abbott suojelee henkilötietoja?

Olemme ottaneet käyttöön ylläpidollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä suojellaksemme henkilötietojasi,
terveystiedot mukaan lukien, tahattomalta tai laittomalta häviämiseltä, muuntamiselta, tuhoutumiselta tai
valtuuttamattomalta jakamiselta tai käytöltä 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 terveystietoja, LibreView-järjestelmätilillesi.
Olet vastuussa LibreView-järjestelmätilisi suojaamisesta valtuuttamattomalta pääsyltä.
Suosittelemme
suojaamaan LibreView-järjestelmätilisi 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 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.
10. Missä Abbott säilyttää ja siirtää henkilötietoja?
LibreView-järjestelmään siirrettäviä henkilötietoja säilytetään pilvessä turvallisilla paikallisilla palvelimilla.
•
•
•
•

Jos valitset asuinmaaksesi Ranskan, henkilötietojasi, mukaan lukien terveystietojasi, isännöi Ranskassa
Orange Business Services, jonka ASIP Santé on valtuuttanut isännöimään terveystietoja.
Jos valitset asuinmaaksesi jonkin ETA-alueen maan (pois lukien Ranska) tai Sveitsin, henkilötietojasi,
terveystiedot mukaan lukien, isännöidään palvelimilla Euroopan unionin sisällä.
Jos valitset asuinmaaksesi 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 tietojasi isännöidään
jossain muussa kuin valitsemassasi maassa, ne saattavat tulla sellaisten isäntämaan lakien alaisiksi, jotka
eivät välttämättä ole samoja kuin valitun maan 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 henkilötietojasi, kuten nimeäsi ja
sähköpostiosoitettasi ja tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa terveystietojasi, suojatun verkon kautta
Yhdysvalloista siinä määrin, kuin se on välttämätöntä voidaksemme antaa sinulle
LibreView-järjestelmätiliäsi koskevaa teknistä tukea tai ratkaista sitä koskevia ongelmia. Voimme myös
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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 sinua, tietojen analysointitarkoituksissa edellä olevan Tietojen analysointi
-osion mukaisesti.
Yhdysvalloissa ei välttämättä ole voimassa samoja tietosuoja- tai
yksityisyydensuojalakeja kuin omassa maassasi, mutta olemme ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin
suojellaksemme henkilötietojasi.
KUN LUOT LIBREVIEW-JÄRJESTELMÄTILIN JA HYVÄKSYT TÄMÄN YKSITYISYYDENSUOJAILMOITUKSEN,
ILMOITAMME SINULLE NÄISTÄ HENKILÖTIETOJESI SIIRTÄMISISTÄ YHDYSVALTOIHIN JA HENKILÖTIETOJESI,
TERVEYSTIEDOT MUKAAN LUKIEN, KÄYTTÄMISESTÄ, MIKÄ VOI OLLA POIKKEUKSELLISISSA TILANTEISSA
VÄLTTÄMÄTÖNTÄ LÄHETTÄMIISI TUKIPYYNTÖIHIN VASTAAMISEKSI. YHDYSVALLAT EI VÄLTTÄMÄTTÄ TARJOA
HENKILÖTIEDOILLESI SAMAN TASOISTA SUOJAUSTA KUIN SVEITSI, ETA-ALUEEN MAA TAI JOKIN MUU MAA,
JOSSA SINÄ ASUT JA JOSSA ON KÄYTÖSSÄ TIETOSUOJA- TAI YKSITYISYYDENSUOJALAKEJA.
11. Lähettääkö Abbott minulle markkinointimateriaalia?
Abbott (tai sen tytäryhtiöt) voivat 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 profiilin. Saatat saada markkinointitietoa, joka on
räätälöity juuri sinun tarpeisiisi LibreView-järjestelmätilillesi ladattujen tai siihen liittyvien tietojen (terveystiedot
mukaan lukien) perusteella. 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, muuttamalla LibreView-asetuksiasi tai ottamalla meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen DiabetesCarePrivacy@Abbott.com. Käsittelemme perumispyynnöt ilman kohtuutonta viivettä.
Abbott, sen tytäryhtiöt tai lisenssinantajat eivät lähetä markkinointiin liittyvää tietoa lapsille.
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.
Yhdysvaltalaiset potilaat: Huomaa, että kun jaat henkilötietojasi, mukaan lukien terveystietoja, terveydenhuollon
tarjoajasi kanssa LibreView-järjestelmän kautta ja päätät vastaanottaa markkinointiviestintää Abbottilta, annat
Abbottille valtuudet käyttää ja ilmoittaa henkilötietojasi niin, että Abbott voi lähettää sinulle mainontaa ja
markkinointi-ilmoituksia diabeteksen hoidosta tai muista tuotteista ja palveluista. Ymmärrät, että kun
henkilötiedot on paljastettu tämän valtuutuksen mukaisesti, henkilötietoja voidaan paljastaa uudelleen eivätkä ne
ole enää HIPAA:n suojaamia. Ymmärrät, ettei Abbott eivätkä terveydenhuollon tarjoajasi voi asettaa hoitosi,
vakuutuksen saantisi tai etujen saantimahdollisuudesi ehdoksi päätöstäsi vastaanottaa Abbottin
markkinointiviestejä. Tällainen valtuutus pysyy voimassa niin kauan, kuin jaat henkilötietoja terveydenhuollon
tarjoajasi kanssa LibreView-järjestelmätilin kautta ja olet päättänyt vastaanottaa markkinointiviestintää.
Ymmärrät, että voit perua tämän valtuutuksen milloin tahansa päättämällä olla vastaanottamatta
markkinointiviestintää joko napsauttamalla sinulle 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.
12. Miten Abbott suojelee lasten yksityisyydensuojaa?
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Kunkin käyttäjän on annettava syntymäaikansa ja maansa, jotta voimme määrittää, onko hän maansa lakien
mukaan lapsi. Jos käyttäjä antaa syntymäajan, jonka perusteella hän on lapsi, hänen on annettava
vanhempansa/huoltajansa sähköpostiosoite, ennen kuin LibreView-järjestelmätilin luominen onnistuu.
Vanhemman/huoltajan on suostuttava siihen, että hänen lapsensa käyttää LibreView-järjestelmää. Kun lupa
annetaan, LibreView-järjestelmätili luodaan vanhemmalle/huoltajalle lapsen käytettäväksi.
Vanhempi/huoltaja voi milloin tahansa keskeyttää lapsensa henkilötietojen keräämisen, terveystiedot mukaan
lukien, pyytämällä Abbottia poistamaan lapsen käyttämän LibreView-järjestelmätilin lähettämällä meille
sähköpostia osoitteeseen DiabetesCarePrivacy@Abbott.com. Tällöin lapsen käyttämä tili poistetaan, mutta
säilytämme kerätyt ja tunnistamattomat tiedot ja meidän voi olla lain mukaan pakko säilyttää tiettyjä
henkilötietoja.
13. Miten pääsen käsiksi henkilötietoihini ja/tai miten voin korjata niitä?
Voit korjata profiilitietojasi LibreView-järjestelmätilin asetuksissa. Emme voi korjata tai muokata mitään FreeStyle
Libre -lukulaitteesta, FreeStyle LibreLink -sovelluksesta tai mittarista ladattuja tietoja.
14. Mitä oikeuksia minulla on omiin henkilötietoihini?
Asuinpaikkasi 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 lapsilla saattaa olla oikeus päästä käsiksi heitä koskeviin, LibreView-järjestelmään tallennettuihin tietoihin.
Kun saamme lapsen vanhemmalta tai huoltajalta pyynnön päästä käsiksi lapsen henkilötietoihin, voimme vastata
suoraan lapsen vanhemmalle tai huoltajalle. Pyrimme aina tarkistamaan sen henkilön henkilöllisyyden, joka haluaa
päästä käsiksi lapsen tietoihin, olipa kyseessä sitten lapsi itse tai hänen vanhempansa tai huoltajansa.
Jos haluat pyytää näiden oikeuksien
DiabetesCarePrivacy@Abbott.com.

hyödyntämistä,

lähetä

meille

sähköpostia

osoitteeseen

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 oikeutesi, jotka koskevat terveydenhuollon tarjoajasi meille tarjoamia
terveystietoja tai tietoja, jotka olet jakanut terveydenhuollon tarjoajasi kanssa LibreView-järjestelmän kautta, ovat
HIPAA Notice of Privacy Practices -yksityisyydensuojailmoituksemme alaisia (ilmoitus on luettavissa osoitteessa
www.Libreview.com).

15. Miten poistan LibreView-järjestelmätilini?
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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.
Kun LibreView-järjestelmätilisi ja siihen mahdollisesti liittyvät henkilötiedot on poistettu, sinulla ei ole enää pääsyä
LibreView-järjestelmään, ja tilisi poisto on peruuttamaton.
Et voi sen vuoksi enää aktivoida
LibreView-järjestelmätiliäsi uudelleen tai noutaa mitään henkilötietoja, terveystiedot mukaan lukien, joten voi olla
hyvä idea, että lataat ja tallennat tarvittavat tiedot, ennen kuin pyydät meitä poistamaan tilisi
LibreView-järjestelmästä.
Jos olet päättänyt jakaa LibreView-järjestelmätilisi tietoja terveydenhuollon ammattilaisen, perheenjäsentesi ja/tai
ystäviesi kanssa ja poistat tilisi, kyseiset henkilöt eivät enää voi katsella glukoosilukemiasi.
Huomaa, että mikäli terveydenhuollon tarjoajasi on määrittänyt itselleen tilin LibreView-järjestelmään ja luonut
sinulle oman profiilisi, se, että poistat oman LibreView-järjestelmätilisi, ei välttämättä vaikuta terveydenhuollon
tarjoajasi luomaan tiliin tai potilasprofiiliin.
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.
16. Kolmansien osapuolten linkit

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Tällaisissa linkitetyissä
verkkosivustoissa vierailu ja niiden käyttö ei ole tämän yksityisyydensuojailmoituksen alaista, vaan näiden
kolmansien osapuolten verkkosivustojen yksityisyydensuojailmoitusten alaista. Emme ole vastuussa tällaisten
kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietoja koskevista käytännöistä.
Huomaa, että kolmannet osapuolet voivat tarjota valtuuttamattomia palveluita, ohjelmistoja ja mobiilisovelluksia,
jotka saattavat väittää olevansa yhteensopivia LibreView-järjestelmätilisi kanssa mutta joita Abbott ei ole
valtuuttanut tällaiseen käyttöön. Abbott ei suosittele sivuston käyttämistä tällaisilla valtuuttamattomilla
kolmannen osapuolen tuotteilla, eikä se ole vastuussa, mikäli toimit näin. Jos käytät näitä kolmannen osapuolen
tuotteita tai palveluita, sinua koskevat niiden omat yksityisyydensuojailmoitukset ja käyttöehdot. Kun käytät
tällaisia kolmannen osapuolen tuotteita, palveluita, ohjelmistoja tai sovelluksia ja lataat tietoja
LibreView-järjestelmätilillesi, Abbott vastaanottaa ja käsittelee tällaisia tietoja, mukaan lukien mahdollisesti
ladattuja terveystietoja.
17. 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
Käytä kaikissa meille lähettämissäsi viesteissä samaa sähköpostiosoitetta, jota käytit LibreView-järjestelmätilisi
luomiseen, ja yksityiskohtainen selvitys pyynnöstäsi.
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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.
Ranskalaiset käyttäjät
On tärkeää, että valitset Ranskan asuinmaaksesi, kun määrität LibreView-järjestelmätiliäsi, sillä asuinmaasi
perusteella määritetään sijainti, jonne tietosi tallennetaan. Jos olet vahingossa määrittänyt jonkin muun maan
asuinmaaksesi, älä vie sovelluksen asennusta loppuun. Palaa sen sijaan osoitteeseen www.libreview.com ja
valitse Rekisteröidy.
LibreView-tilisi rekisterinpitäjä on Abbott Diabetes Care, Inc., 1420 Harbor Bay Parkway, Alameda, California
94502 United States. Paikallinen edustajamme on Abbott Diabetes Care France (Diabétologie), Bâtiment
Cologne, 12 Rue de la Couture, BP 20235, 94518 Rungis Cedex.
Abbott Diabetes Care ei käytä tietojasi analytiikkaan, kuten kohdassa ”Miten Abbott käyttää muun tyyppisiä
tietoja?” tarkemmin kuvataan. Kohta ”Lähettääkö Abbott minulle markkinointimateriaalia?” ei koske
Ranskassa olevia käyttäjiä. Suostut arkaluontoisten henkilötietojesi käsittelyyn tässä määritetyllä tavalla.
Tietojen vastaanottajat ovat niiden tietojenkäsittelijöitä, jotka osallistuvat tilisi säilyttämiseen ja isännöintiin,
erityisesti Orange Business Service, Ranskassa sijaitseva, valtuutettu terveystietojen isännöitsijä. Orange voi
tarjota tietojesi isännöintiin liittyvää asiakastukea. Poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa Orange ei kykene
ratkaisemaan asiakastukiongelmaa, Yhdysvalloissa sijaitsevan Newyun voi olla tarpeen käyttää palvelimia
ja/tai tietojasi ratkaistakseen tiliisi liittyvän asiakastukiongelman. Emme jaa tietojasi minkään muiden
kolmansien osapuolten kanssa, kuten muiden Abbott-tytäryhtiöiden kanssa, emmekä siirrä tietojasi mistään
muusta syystä.
Omat oikeutesi on määritetty yllä olevassa osiossa ”Mitä oikeuksia minulla on omiin henkilötietoihini” ja voit
käyttää näitä oikeuksia ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaamme osoitteessa www.eu-dpo.abbott.com.
18. 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.
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