Aplikacja Microlife Connected Health — Polityka prywatności
Operatorem aplikacji Microlife Connected Health („aplikacja”) jest Microlife Corporation („nam”, „my” lub
„nasz”). Poprzez dostęp do aplikacji lub korzystanie z niej mogą nam Państwo ujawniać swoje dane. Ta
strona ma na celu poinformowanie Państwa o naszych zasadach dotyczących gromadzenia,
wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, informacji o korzystaniu z aplikacji oraz plików
cookie (zdefiniowanych poniżej i określanych łącznie jako „dane”), które otrzymujemy od Państwa za
pośrednictwem aplikacji. Informacje na temat dostępu do aplikacji i korzystania z niej można znaleźć w
naszych Warunkach użytkowania aplikacji Microlife Connected Health.
Cel i zgoda
Gromadzimy Państwa dane i wykorzystujemy je wyłącznie w celu zapewniania i udoskonalania
aplikacji. Poprzez korzystanie z aplikacji wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie
przez nas swoich danych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.
Dane osobowe
W trakcie korzystania z aplikacji możemy Państwa poprosić o przekazanie nam pewnych osobowych
danych identyfikacyjnych, które mogą być wykorzystywane do kontaktu z Państwem lub Państwa
identyfikacji. Osobowe dane identyfikacyjne mogą obejmować między innymi Państwa imię i nazwisko
(„dane osobowe”).
Informacje o korzystaniu z aplikacji
Podobnie jak wielu innych operatorów, możemy gromadzić informacje, które Państwa przeglądarka
wysyła za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo aplikację („informacje o korzystaniu z aplikacji”).
Informacje o korzystaniu z aplikacji mogą obejmować takie informacje jak adres IP Państwa
komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej witryny, które Państwo odwiedzają,
godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.
Pliki cookie
Pliki cookie to pliki z małą ilością danych, do których może należeć anonimowy, unikalny identyfikator.
Pliki cookie są wysyłane do Państwa przeglądarki z witryny internetowej i są przechowywane na dysku
twardym Państwa komputera. Podobnie jak wiele witryn, możemy wykorzystywać pliki cookie do
gromadzenia informacji. Mogą Państwo ustawić w swojej przeglądarce, aby odrzucała wszystkie pliki
cookie lub wskazywała, kiedy jest wysyłany plik cookie. Jednak nieakceptowanie plików cookie może
wiązać się z brakiem możliwości korzystania z pewnych części naszej witryny.
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Jednak proszę pamiętać, że żadna
metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100%
bezpieczna. Dlatego chociaż staramy się używać komercyjnie przyjętych środków ochrony Państwa
danych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Jednocześnie Państwa
obowiązkiem jest ochrona Państwa danych logowania, aby zabezpieczyć swoje konto w aplikacji przed
jakimkolwiek oszustwem.
Zmiany w Polityce prywatności
Co pewien czas możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Powiadomimy Państwa o
zmianach, publikując w Internecie nową Politykę prywatności. Zaleca się regularne przeglądanie
niniejszej Polityki prywatności w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań na temat niniejszej Polityki prywatności lub swoich danych prosimy
wysłać wiadomość e-mail na adres: ContactUS@Microlife.com.tw
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Warunki użytkowania aplikacji Microlife Connected Health
Poniżej zamieszczone są warunki umowy prawnej między Użytkownikiem a Microlife Corporation.
Poprzez uzyskiwanie dostępu do tej witryny, jej przeglądanie i/lub używanie Użytkownik potwierdza, że
zapoznał się z niniejszymi warunkami, rozumie je i zgadza się być nimi związany oraz przestrzegać
wszystkich odpowiednich przepisów prawa i regulacji, w tym przepisów prawa i regulacji dotyczących
kontroli eksportu i reeksportu. W przypadku braku zgody na niniejsze warunki prosimy o niekorzystanie
z tej witryny.
Niniejsza witryna może zawierać inne oświadczenia o prawach własności intelektualnej i informacje o
prawach autorskich, których warunków należy przestrzegać. Informacje zawarte w tej witrynie mogą
zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne.
Informacje mogą być zmieniane lub aktualizowane bez powiadomienia. Microlife Corporation może
także w dowolnym czasie bez powiadomienia dokonywać ulepszeń i/lub wprowadzać zmiany w
produktach i/lub programach opisanych w niniejszej informacji.
Microlife Corporation nie bierze odpowiedzialności za rzetelność informacji przekazywanych przez
Microlife Corporation i wykorzystywanie takich informacji odbywa się na własne ryzyko odbiorcy.
Microlife Corporation nie udziela żadnych zapewnień, że zgłoszone problemy mogą zostać rozwiązane
z wykorzystaniem jakichkolwiek informacji przekazywanych przez Microlife Corporation. Zapewniając
informacje, Microlife Corporation nie przyznaje żadnych licencji na jakiekolwiek prawa autorskie,
patenty lub jakiekolwiek inne prawa własności intelektualnej. W żadnym razie Microlife Corporation nie
ponosi odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie,
specjalne lub inne szkody wtórne związane z jakimkolwiek użyciem tej witryny lub innej witryny, do
której prowadzi łącze w tej witrynie, w tym, ale nie wyłącznie, za jakiekolwiek utracone zyski,
przerwanie działalności biznesowej, utratę programów lub innych danych w systemie zarządzania
informacjami Użytkownika lub z innych tytułów, nawet jeżeli zostaniemy wyraźnie poinformowani o
możliwości zaistnienia takich szkód.
Wszystkie informacje są przekazywane przez Microlife Corporation bez gwarancji („takie jakie są”).
Microlife Corporation nie zapewnia żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych,
w tym dorozumianych gwarancji przydatności do konkretnego celu, wartości handlowej i nienaruszania
praw stron trzecich.
Microlife Corporation może w dowolnym czasie zmienić niniejsze warunki, aktualizując niniejszą
publikację. Korzystając z tej witryny, użytkownik zgadza się być związany wszelkimi takimi zmianami.
Dlatego powinien regularnie odwiedzać tę stronę, aby ustalić aktualne warunki, którymi jest związany.
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