Versiune 1.2
Politică de Confidențialitate
Biocorp acordă o atenție deosebită protecției datelor cu caracter personal. Aceasta este o condiție
esențială a relației de încredere pe care Biocorp dorește să o stabilească cu toți utilizatorii dispozitivului
medical Mallya (în continuare « DM »).
Politica de confidențialitate prezentă (în continuare « Politica ») indică practicile și condițiile prin care
Biocorp (în continuare « Societate ») procesează datele dumneavoastră personale (în continuare
« Date »).
Această Politică se aplică atunci când datele dumneavoastră sunt colectate de către DM și de către
aplicația mobilă Mallya® al cărei editor este insăși Societatea.

1.

Care sunt datele colectate?

Când se utilizează DM Mallya, Datele colectate sunt datele de livrare a insulinei, și anume:
• Doza selecționată,
• Data livrării,
• Ora livrării.
Datele anonimizate prin rețea pot fi, de asemenea, colectate de către aplicația mobilă.
Pentru smartphone-uri cu sistemul de operare Android, funcțiile de reconectare la DM și recuperarea
automată a noilor doze de insuline injectate prin aplicația mobilă necesită permisiunea de a utiliza locația,
și acest lucru chiar și atunci când aplicația este în fundal. Nu sunt înregistrate coordonate geografice de
localizare, locația fiind utilizată exclusiv de către aplicație în scopul funcțiilor descrise mai sus. Drept
urmare, datele de localizare nu sunt utilizate în scop comercial sau de istorizare.

2.

Cum sunt colectate datele dumneavostră?

Datele privind administrarea insulinei sunt colectate atunci atunci când se utilizează DM Mallya.

3.

Cum sunt stocate și protejate datele dumneavostră?

Datele colectate sunt stocate în memoria internă a DM și sunt, de asemenea, stocate în aplicația mobilă
atunci când sunt transferate de la DM către aplicația mobilă respectivă.
DM și aplicația mobilă Mallya® integrează măsurile de securitate tehnice corespunzătoare pentru a
proteja securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, în special pentru a preveni denaturarea,
deteriorarea, divulgarea și accesul terților neautorizați la acestea.

4.

De ce sunt colectate datele dumneavoastră și cui sunt destinate?

Datele sunt colectate pentru a fi transmise în siguranță către aplicația mobilă pe care ați conectat-o
anterior la DM, astfel încât această aplicație mobilă să poată permite monitorizarea medicală.
Datele anonimizate prin rețea pot fi, de asemenea, colectate, exclusiv în scopuri statistice, permițând
monitorizarea tehnică a funcționării corecte și/sau a oricăror erori prezente în aplicație. De altfel, ca parte
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a acestei monitorizări tehnice, Biocorp utilizează, de asemenea, serviciile furnizate de Google (în special
pentru instrumentele lor Google Analytics; Crashlytics, config. la distanță) și își rezervă dreptul de a
transmite datele de navigare către acesta în calitate de furnizor de servicii. Orice transmitere se face în
deplină conformitate cu legislația și reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter
personal și numai în scopul îndeplinirii scopurilor descrise.
Am încheiat cu această companie, pentru atunci când ar putea să folosească servere situate în afara
Uniunii Europene pentru prelucrarea acestor date de navigare, contracte în cadrul cărora apar clauze
contractuale specifice, cum sunt sau bazate pe cele stabilite de către Comisia Europeană, pentru a
supraveghea și asigura transferul datelor dvs. către acest furnizor. Puteți solicita o copie a acestor clauze
scriind la rgpd@biocorp.fr.
Datele de localizare fiind utilizate numai pentru a menține sau restabili o conexiune Bluetooth cu DM,
întru permiterea transmiterii datelor de administrare a insulinei, nu se va efectua nicio altă utilizare a
acestor date de localizare.

5.

Pentru cât timp sunt conservate datele dumneavostră?

DM reține ultimele 100 livrări de insulină.
Toate datele colectate în memoria internă DM sunt șterse prin resetarea DM.
Datele conținute în aplicația mobilă Mallya® sunt stocate în aceasta până când veți șterge aplicația de pe
smartphone, în conformitate cu paragraful 6 de mai jos.

6.

Care sunt drepturile dumneavostră?

În conformitate cu reglementarea aplicabilă și în condițiile pe care le definește, vă puteți exersa drepturile
în orice moment (acces la date, rectificarea datelor, ștergerea datelor, opoziția, portabilitatea și limitarea
prelucrării datelor) prin debifarea opțiunii dedicate din aplicația mobilă referitor la datele de navigație,
sau prin resetarea DM sau ștergerea completă a aplicației mobile de pe smartphone, cu privire la toate
celelalte date.

7.

Modificarea Politicii de Confidențialitate prezente

Orice modificare adusă acestei Politici de către Societate va fi actualizate pe siteul web al Societății:
https://my-mallya.com
Utilizatorul este invitat să consulte această politică în mod regulat pentru a fi conștient de orice
actualizare sau modificare.
Dacă oricare dintre clauzele acestei politici este declarată nulă sau contrară reglementărilor, aceasta va
fi considerată nescrisă, dar nu va conduce la nulitatea celorlalte clauze ale Politicii.
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