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Fortrolighedserklæring for Philips Lumify Appen 

 
Denne Fortrolighedserklæring blev sidst ændret den 24. april 2017. 
 

Philips North America LLC og dets partnere (”Philips”) går på alle måder ind for at holde de personlige 

data, du deler med os, fortrolige. Læs venligst denne Fortrolighedserklæring igennem, eftersom den 

informerer dig om, hvordan Philips bruger og beskytter dine personlige data og om de valg, du har, 

i forbindelse med brugen af dine personlige data. Philips North America LLC er de dataansvarlige 

for formålene som er angivet i denne erklæring. Dette er en erklæring om Philips privatlivspraksis, 

ikke en kontrakt eller aftale. 

 
 

Typen af personlige data, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem  

Appen indsamler eller bruger personlige data i forbindelse med din brug af Appen. Appen bruger 

dine personlige data til følgende formål: 

(1) Til brug for Appen. 
  

 Hvilken betydning har det? 
Når du bruger Appen, behandler vi data for at levere Appens funktionaliteter, 
herunder, men ikke begrænset til, ret til brug af Lumify Servicen, anmeldelse 
af tilbagekaldelser eller opdateringer og indsamling af diagnostiske logfiler for 
at yde en personlig serviceoplevelse og forbedre Lumify Servicen. 
 

 Hvilke personlige data behandler vi til dette formål? 

 Registrering: Som en del af vilkårene og betingelserne for Lumify Servicen er det 
påkrævet, at aplikationen verificerer, om transduceren er forbundet med en aktiv 
konto. Som en del af denne verifikation vil informationen fra din brugerprofil på 
din Philips Lumify-konto tilgås af Appen. Appen bekræfter regelmæssigt denne ret 
ifølge brugeraftalen og de tilhørende vilkår og betingelser for Lumify Servicen. 
 

Philips indsamler ikke personligt identificerbar information med Appen, herunder 
beskyttet sundhedsinformation (PHI). PHI som er indsamlet under brugen af Appen 
vil forblive på værtens tablet-enhed, eller værten kan overføre dataene til en 
placering efter eget valg. 
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(2) For at kontakte dig under levering af Service eller anden kommunikation fra Philips. 
  

 Hvilken betydning har det? 
Philips har brug for App-brugerens kontaktoplysninger for at kunne besvare 
serviceanmodninger eller for at give vigtig kommunikation om produktet. 

 

 Hvilke personlige data behandler vi til dette formål? 
 

 Den følgende information vil indsamles under brugerregistreringsprocesen:  
Navn, e-mailadresse, institution, land. 

 Meddelelse om enheden: For at sikre, at Philips kan underrette dig i tilfælde af 
tilbagekald eller serviceopdateringer, der er specifikke for din enhed, indsamler og 
sender Appen enhedsoplysninger (din unikke enhedsidentifikator, model, version, 
OS-niveau), oplysninger om transduceren, der er registreret på enheden, og 
softwarerevision. 

 Diagnostiske logs: For at sikre, at Philips kan give dig en personlig serviceoplevelse 
og forbedre Lumify Servicen, sendes diagnostiske oplysninger tilbage til Philips. Disse 
oplysninger omfatter: Kontooplysninger indsamlede under registreringsprocessen, 
din unikke enhedsidentifikator, enhedsinformation, diagnosticeringsoplysninger for 
Applikation og hardware. 

 
 

(3) For at sende dig målrettet kommerciel information om nyheder, produkter eller 
kampagner fra Philips. 

  

 Hvilken betydning har det? 
Vi vil gerne holde dig opdateret om vores nyeste produkter og services og andre 
muligheder og udviklinger inden for Philips. Vi vil gøre dette via e-mails. Du kan 
vælge denne mulighed, når du fuldfører skærmbilledet Kontaktpræferencer. 

 
Hvilke personlige data behandler vi til dette formål? 

 

 Den følgende information vil indsamles under brugerregistreringsprocesen:  
Navn, e-mailadresse, institution, land. 

 

 

Sådan deler vi oplysninger med andre  
 
Philips bruger tredjepartsleverandører eller hostingpartnere, der handler på vegne af Philips, for 
at kunne levere den nødvendige hardware, software, netværk, opbevaring, transaktionstjenester  
og/eller relateret teknologi, der kræves for at køre Appen eller de leverede ydelser.  
 
Philips bruger også tredjeparts tjenesteudbydere som hjælper Philips med vores Apps interne funktion. 
Disse tredjeparts tjenesteudbydere indsamler vedvarende identifikatorer, der sendes af din mobile 
enhed, såsom session, brug og logdata. Vores aftaler med disse tredjeparter begrænser de formål, 
som dine data kan bruges til og kræver, at dine data bliver tilstrækkeligt beskyttet. 
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Hvis Philips tillader en tredjepart at overføre dine personlige data uden for dit geografiske område, 
vil vi tage skridt til at beskytte dine privatlivsrettigheder ved brug af kontraktlige arrangementer eller 
andre midler, der giver et tilsvarende beskyttelsesniveau, mens oplysningerne bliver behandlet af 
vores betroede tredjeparter.  
 
Philips vil kun videregive personlige data under denne politik og / eller når loven kræver det. 
 
Philips sælger nogen gange en forretning eller en del af en forretning til en anden virksomhed. En sådan 
overdragelse af ejerskab kan omfatte overførsel af dine personlige data som er direkte relateret til den 
virksomhed, dvs. køberfirmaet.  

 
 
Dine valg og rettigheder 
 
Vi vil gerne lære dig bedre at kende så vi kan give dig en bedre service, mens vi samtidig respekterer 
dine valg omkring, hvordan vi bruger dine personlige data.  
 
Dine data vil eventuelt overføres fra dit hjemland til andre Philips-virksomheder forskellige steder 
i verden. 
 
Du kan til enhver tid rette dine personlige profiloplysninger eller ændre dine præferencer via Appens 
skærmbillede Kontaktpræferencer. For at fravælge vores marketingtjenester kan du til enhver tid gøre 
brug af knappen 'unsubscribe' (afmeld) under hver e-mail, du får tilsendt. 
 
Du kan til enhver tid anmode om adgang til dine personlige data, anmode om rettelser eller stille dig 
tvivlende over for behandlingen af dine personlige data ved at sende os en e-mail på 
privacy@philips.com.  
 

 
Dine datas sikkerhed 
 
Vi anerkender og tager vores ansvar seriøst for at beskytte de data, du overdrager til Philips fra tab, 
misbrug eller uautoriseret adgang. Philips bruger en række sikkerhedsteknologier og organisatoriske 
procedurer til at hjælpe med at beskytte dine data. Vi bruger f.eks. firewalls til at gennemføre kontrol 
med netværksadgang; vi begrænser adgangen til vores produktionsservere og services; vi logger og 
foretager revision af vores systemers infrastruktur; og vi enkrypterer specielle typer af data, herunder 

følsomme personlige og økonomiske data.  
 
Philips vil eventuelt lagre dine data på en sikker cloud-infrastruktur. Dette betyder, at dine data 
behandles af en cloud-tjenesteudbyder og opbevares i Irland på vegne af Philips. [Data fra kunder 
i USA opbevares i USA]. Philips har gennemført organisatoriske og kontraktmæssige foranstaltninger 
for at beskytte dine data og pålægge vores cloud services-udbydere de samme krav, herunder krav 
om, at dine data udelukkende behandles til de formål, der er nævnt i denne Fortrolighedserklæring. 
 

 

mailto:privacy@philips.com


 Side 4 

Særlig information til forældre  
 
Mens Philips Apps generelt ikke er målrettede mod børn under 13 år, er det Philips politik at overholde 
loven, når det kræver tilladelse fra forældre eller værger inden der indsamles, bruges eller videregives 
oplysninger om børn. 
 
Philips anbefaler på det kraftigste, at forældre tager aktivt del i vejledningen af deres børns 
onlineaktiviteter, særligt når de foretager køb via vores Apps.  
 
Hvis en forælder eller værge opdager, at hans eller hendes barn har forsynet os med oplysninger om en 
person under 13 år, bedes du venligst kontakte os på privacy@philips.com. Hvis vi bliver opmærksomme 
på, at et barn under 13 år har forsynet os med Personlige Data uden forældrenes samtykke, vil vi slette 
sådanne oplysninger fra vores optegnelser.  
 

 
Særlig lokal information 

 
Dine Californiske 
Privatlivsrettigheder 
 

 
Californiens Civil Code paragraf 1798.83 tillader vores kunder, som bor 
i Californien, at anmode om og få gratis oplysninger fra os en gang om året 
om hvilke personlige data (hvis der er nogle) vi har oplyst tredjeparter til disse 
tredjeparters direkte markedsføring i det foregående kalenderår. Hvis det er 
relevant, vil denne information inkludere en liste over kategorierne af personlige 
oplysninger, der blev delt, og navnene og adresserne på alle tredjeparter som 
vi har delt oplysninger med i det foregående kalenderår. Hvis du bor i Californien 
og gerne vil foretage en sådan forespørgsel, bedes du sende en e-mail til 
privacy@philips.com. 
 

 
Ændringer til denne Fortrolighedserklæring 
 
Serviceydelserne som Philips leverer er altid under udvikling, og formen og naturen af servicen, Philips 
leverer, kan ændres fra tid til anden uden din forudgående varsel. Af denne grund forbeholder vi os 
rettigheden til at foretage ændringer eller tilføjelser til denne Fortrolighedserklæring fra tid til anden.  
 
Vi opfordrer dig til ofte at gå tilbage og tjekke og gennemgå den nyeste version.  
 
Den nye Fortrolighedserklæring vil træde i kraft, når den udgives. Hvis du ikke accepterer den 
reviderede erklæring, skal du ændre dine præferencer eller overveje at stoppe med at bruge Appen. 
Hvis du fortsætter med at tilgå eller gøre brug af vores services efter at disse ændringer er trådt i kraft, 
indvilliger du i at være bundet af den reviderede Fortrolighedserklæring. 

 
Kontakt os  
 
Hvis du har spørgsmål, klager eller forslag til denne Fortrolighedserklæring, bedes du kontakte os på: 
privacy@philips.com. 
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