
Dane i zasady dotyczące prywatności
Czym jest menedżer programu LIFELINKcentral do zarządzania defibrylatorami AED?

Menedżer programu LIFELINKcentral AED to platforma internetowa, za pośrednictwem której użytkownik otrzymuje 

informacje o stanie gotowości podłączonych defibrylatorów LIFEPAK CR2 oraz powiadomienia w przypadku użycia 

aparatu lub konieczności wykonania jego konserwacji. Ponadto menedżer programu LIFELINKcentral AED informuje o 

lokalizacji podłączonych defibrylatorów LIFEPAK CR2. 

Użytkownik, jako klient, sprawuje kontrolę: decyduje o aktywacji konta w menedżerze programu LIFELINKcentral AED, o 

podłączeniu lub nie aparatów do menedżera LIFELINKcentral AED, jakie dane mają być uwzględnione w oprogramowaniu 

(np. dane dotyczące lokalizacji - patrz trzeci akapit) oraz kontroluje dane wprowadzone do LIFELINKcentral. 

Physio-Control jako jednostka przetwarzania danych

Physio-Control, jako dostawca platformy internetowej:

a) zapewnia licencję dla użytkownika platformy internetowej, 

b) utrzymuje platformę internetową oraz 

c) działa wyłącznie w oparciu o instrukcje przekazywane przez użytkownika jako klienta. 

W zakresie danych osobowych zawartych w LIFELINKcentral obowiązują następujące warunki:

Firma Physio-Control jest jedynie tzw. „jednostką do przetwarzania danych” (zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 

europejskiej 95/46/EC Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 24 października 1995 r. dotyczącej ochrony osób w zakresie 

przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przesyłania tych danych), w związku z czym działa ona wyłącznie 

na podstawie instrukcji przekazanych przez użytkownika. Jeżeli użytkownik zamówi od Physio-Control dodatkowe usługi 

związane z oprogramowaniem LIFELINKcentral, firma Physio-Control wykona je oraz przetworzy powiązane dane wyłącznie 

na podstawie instrukcji przekazanych przez użytkownika. Użytkownik, jako klient, sprawuje kontrolę nad danymi.

Firma Physio-Control - w roli jednostki do przetwarzania danych - opracowała odpowiednie środki techniczne i 

organizacyjne mające na celu ochronę danych użytkownika przed:

-  przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub przypadkową ich utratą; 

-  wprowadzeniem zmian do danych;

- nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich, w szczególności w sytuacjach, gdy przetwarzanie  

danych obejmuje ich transmisję za pośrednictwem sieci; 

-  wszelkimi innymi niedozwolonymi sposobami ich przetwarzania. 

W celu zapewnienia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych, firma Physio-Control stosuje określone standardowe 

zabezpieczenia, procedury i systemy branżowe, w tym, między innymi, kilka poziomów zabezpieczeń i technologie 

szyfrujące. W przypadku klientów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, zarządzane przez Physio-Control serwery 

z menedżerem programu LIFELINKcentral AED znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przepływ 

danych ma następujący przebieg: defibrylator LIFEPAK CR2  zaszyfrowany kanał  serwer w Europie  platforma 

internetowa LIFELINKcentral.

Jeżeli defibrylator LIFEPAK CR2 został zakupiony od autoryzowanego dystrybutora lub sprzedawcy produktów Physio-

Control, to ten dystrybutor lub sprzedawca będzie miał dostęp do konta menedżera programu LIFELINKcentral i może 

otrzymywać powiadomienia wyzwalane przez defibrylator LIFEPAK CR2. Informujemy, że ustawienie to można wyłączyć 

w DOWOLNEJ chwili: jeżeli użytkownik chce je wyłączyć, należy wysłać prośbę do działu obsługi klienta Physio-Control w 

celu dokonania zmiany ustawienia „Dystrybutor” na „Zarządzane przez klienta”. 
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Usługi lokalizacyjne za pośrednictwem platformy internetowej Menedżer programu LIFELINKcentral AED

Po dokonaniu aktywacji konta menedżera LIFELINKcentral użytkownik zadecyduje, czy do oprogramowania 

LIFELINKcentral chce włączyć dane dotyczące lokalizacji swoich urządzeń oraz czy chce korzystać z usług 

lokalizacyjnych za pośrednictwem menedżera LIFELINKcentral. Jeżeli tak, konieczne będzie wyrażenie przez użytkownika 

wyraźnej zgody. Zgodę można wycofać w DOWOLNEJ chwili. Usługi związane z lokalizacją można wyłączyć poprzez 

anulowanie wyboru w polu przy usługach lokalizacyjnych na stronie konta. 

Usługi związane z danymi AED ze zdarzeń za pośrednictwem platformy internetowej Menedżer programu 
LIFELINKcentral AED

Po aktywacji konta menedżera programu LIFELINKcentral AED użytkownik zadecyduje, czy chce korzystać z usług w 

zakresie danych AED związanych ze zdarzeniami. Jeżeli tak, użytkownik nie musi podejmować żadnych działań. 

Czym jest usługa związana z danymi ze zdarzeń AED?

De brylator LIFEPAK CR2 posiada zdolność automatycznego przesyłania danych AED ze zdarzeń, tylko i wyłącznie, 

do lokalnych medycznych służb ratunkowych, które wyraziły zgodę na świadczenie użytkownikowi na swoim obszarze 

usług medycznych w nagłych sytuacjach. Zgoda na świadczenie usług medycznych oznacza, że służby te potwierdziły, 

iż zapewnią opiekę medyczną w przypadku zaistnienia nagłej sytuacji. Bez takiego potwierdzenia nie będą one mogły 

uzyskać danych. 

Dane AED ze zdarzenia mogą obejmować w pełni anonimową krzywą rytmu serca zmierzoną przez urządzenie u osoby, 

w przypadku której zostało ono użyte. Dane te mają zapewnić poprawę jakości leczenia takiej osoby. 

ŻADNE dane osobowe właściciela lub użytkownika de brylatora LIFEPAK CR2, ani ŻADNE dane osobowe osoby 

podłączonej do de brylatora CR2 nie zostaną przesłane ani nie będą widoczne.

Jeżeli użytkownik nie ma zamiaru korzystć z usług związanych z danymi AED ze zdarzenia, może przejść do pozycji 

’Equipment’ (’Urządzenie’), wybrać aparat, dokonać edycji jego szczegółów i zaznaczyć agę ’Keep AED Event Private’ 

(’Zachowaj prywatność zdarzenia AED’). Przesyłanie danych można wyłączyć w DOWOLNEJ chwili.
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