Aplikace CONTOUR DIABETES – Licenční smlouva s koncovým uživatelem
Datum účinnosti: říjen 2018
Mobilní aplikaci CONTOUR™DIABETES vytvořila a provozuje společnost Ascensia Diabetes Care
Holdings AG se sídlem na adrese Peter Merian-Strasse 90, P. O. Box, 4052 Basilej, Švýcarsko (dále
„Ascensia“, „my“, „nás“ nebo „naše“ apod.).
Licenční smlouva s koncovým uživatelem (End User License Agreement, dále „EULA“ nebo
„Licence“) je právní dohodou mezi vámi, tedy „Uživatelem“, a společností Ascensia, kterou se řídí
používání této aplikace. „Aplikace“ znamená mobilní softwarová aplikace CONTOUR™DIABETES,
včetně jejího obsahu, nástrojů, podpůrné dokumentace a všech služeb pod kontrolou společnosti
Ascensia, které jsou provozovány v souvislosti s touto aplikací (dále souhrnně jako „Služby“).
Používání této Aplikace, které zahrnuje přístup k této Aplikaci, její procházení či registraci k ní,
podléhá následujícím podmínkám licenční smlouvy s koncovým uživatelem (včetně dokumentů, na
které smlouva odkazuje).
KLIKNUTÍM NA „SOUHLASÍM“ (I) UVÁDÍTE, ŽE SI PŘEJETE, ABY MĚL VÁŠ ELEKTRONICKÝ
PODPIS TÉTO LICENCE STEJNOU PLATNOST A ÚČINNOST JAKO PODPIS VLASTNÍ RUKOU,
(II) PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE DOSÁHL(A) ZLETILOSTI, ABYSTE DISPONOVAL(A)
ZPŮSOBILOSTÍ K PŘIJETÍ TÉTO LICENCE, A (III) PROHLAŠUJETE, ŽE VAŠE REGISTRACE A
POUŽÍVÁNÍ TÉTO APLIKACE JE V SOULADU SE VŠEMI OBECNĚ ZÁVAZNÝMI ZÁKONY A
PŘEDPISY, KTERÉ SE NA VÁS VZTAHUJÍ.
Tuto Aplikaci lze používat v chytrých telefonech vybavených operačními systémy iOS (Apple) a
Android (Google), ovšem nemusí být kompatibilní se všemi verzemi operačních systémů. Před
stažením Aplikace si prosím ověřte její kompatibilitu s vaším operačním systémem a telefonem. Tato
Aplikace je kompatibilní se systémy pro monitorování hladiny glukózy v krvi CONTOUR™NEXT ONE
a CONTOUR™PLUS ONE.
1.
Licence. Aplikaci, včetně softwaru aplikace a související podpůrné dokumentace
poskytované společností Ascensia, lze pro účely použití s řadou glukometrů CONTOUR™ONE
(každý dále „glukometr“), a to včetně veškerých nástrojů, podpůrné dokumentace a aktualizací,
stáhnout a instalovat na jedno nebo více mobilních zařízení. Pod podmínkou průběžného dodržování
této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem vám společnost Ascensia uděluje omezenou,
nevýhradní, bezplatnou, nepřenosnou a odvolatelnou licenci, kterou nesmíte postupovat jiným na
základě dílčí licence, k používání jedné kopie Aplikace a veškeré související podpůrné dokumentace
na jednom mobilním zařízení, které vlastníte či máte pod kontrolou pro soukromé nekomerční použití
pro zákonné účely během trvání licence. Společnost Ascensia neprodává tuto Aplikaci, nýbrž
poskytuje licenci k jejímu používání, a to výhradně za podmínek této Licence. Společnost Ascensia si
vyhrazuje veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena. Společnost Ascensia si ponechává
vlastnictví veškerých práv, titulů a nároků na tuto Aplikaci. Kromě omezených práv a licencí výslovně
udělených touto Licenční smlouvou s koncovým uživatelem, žádné z ustanovení této Licenční
smlouvy s koncovým uživatelem neuděluje vám ani jiné třetí straně práva duševního vlastnictví či jiné
právo, titul či nárok v souvislosti s duševním vlastnictvím společnosti Ascensia, a to ani implicitně,
vzdáním se práv či na základě zásady estoppel.
Tato Aplikace může zahrnovat či obsahovat součásti softwaru třetích stran, které jsou obecně zdarma
dostupné v rámci licencí, které udělují příjemcům široká práva kopírovat, upravovat a distribuovat
takové součásti (dále jen „komponenty Open Source“). Přestože je vám tato Aplikace poskytována na
základě této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, žádné z ustanovení této Licenční smlouvy s
koncovým uživatelem nebude bránit, omezovat či vám jinak bránit či vás omezovat v získání takových
komponent Open Source dle příslušných licencí třetích stran ani omezovat používání takových
komponent Open Source z nich vyplývající.
2.
Povolená použití a omezení vztahující se na aplikaci. Tato Aplikace je poskytována pouze
pro domácí a soukromé použití. Pokud máte uživatelský účet, můžete tuto Aplikaci používat s více
než jedním glukometrem. Tuto Aplikaci ani žádnou její část ani podpůrnou dokumentaci nesmíte

distribuovat, pronajímat, půjčovat ani jinak převádět na třetí stranu bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Ascensia. Práva, která vám byla udělena společností Ascensia dle této Licenční
smlouvy s koncovým uživatelem, nesmíte, bez předchozího písemného souhlasu společnosti
Ascensia, poskytovat na základě dílčí licence, distribuovat, publikovat, postupovat ani jinak převádět
nebo dávat k dispozici. Pokud je tato Aplikace aktualizovaná, musí každý její převod zahrnovat
aktualizaci a všechny předchozí verze. Tuto Aplikaci ani průvodní podpůrnou dokumentaci nesmíte
upravovat, uzpůsobovat ani překládat. Nesmíte měnit ani odstraňovat oznámení o autorských
právech ani jiných vlastnických informacích, která jsou uvedena v této Aplikaci nebo v její průvodní
podpůrné dokumentaci. Třetí strany nesmíte nabádat, aby prováděly zpětnou analýzu (reverzní
inženýrství), dekompilaci, rozložení nebo překlad aplikace, zasahovaly do funkcí této Aplikace nebo je
obcházely, a to včetně mechanismu kontroly přístupu, ani k takovým činnostem nesvolovali či je
třetím stranám zadávali. Zakazují-li vám obecně závazné zákony používat tuto Aplikaci, pak ji nesmíte
používat.
3.
Licenční podmínky a ukončení smlouvy. Tato Licenční smlouvu s koncovým uživatelem
bude účinná, dokud ji neukončíte vy nebo společnost Ascensia. Váš účet můžete kdykoliv ukončit
použitím možnosti Odstranit účet (Delete Account) nebo se obraťte na služby zákazníkům, jejichž
kontakt naleznete na webu http://contact.ascensia.com. Pokud nedodržíte některou z podmínek této
Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, vaší licence a námi uděleného povolení používat tuto
Aplikaci, pak bude smlouva ukončena automaticky, přičemž souhlasíte s tím, že vaše nedodržení této
Licenční smlouvy s koncovým uživatelem bude představovat okamžitou a nenapravitelnou újmu vůči
společnosti Ascensia a jejím poskytovatelům licencí, pro něž by bylo peněžní odškodnění
neadekvátním opravným prostředkem, a že v rozsahu povoleném obecně závaznými zákony bude
mít společnost Ascensia nárok na nápravu podle ekvity, neprokážete-li, že k nevratné újmě nedošlo.
Kromě toho může společnost Ascensia dle svého vlastního uvážení kdykoliv ukončit váš uživatelský
účet ve Službě nebo pozastavit či ukončit váš přístup k této Aplikaci, pokud porušíte některé
z ustanovení této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, pokud ve vztahu k takovému porušení
nezjednáte nápravu do 14 dnů. Váš uživatelský účet můžeme také ukončit v případě, že nebudeme
nadále poskytovat některou část této Aplikace, a to s 30denní výpovědní lhůtou anebo bez ní. Po
ukončení vašeho účtu, z jakéhokoliv důvodu, může společnost Ascensia dle svého vlastního uvážení
odstranit případné údaje neosobní povahy, které jste prostřednictvím této Aplikace nebo Služby
poskytl(a). Po ukončení vašeho účtu, z jakéhokoliv důvodu, společnost Ascensia odstraní veškeré
osobní údaje, které jste prostřednictvím této Aplikace nebo Služby poskytl(a), a to s výjimkou údajů,
u kterých má společnost Ascensia zákonnou povinnost údaje uchovat. Po ukončení této Licenční
smlouvy s koncovým uživatelem na svou vlastní odpovědnost a náklady okamžitě odstraníte tuto
Aplikaci ze svých zařízení nebo ji zničíte.
4.
Vylepšení a aktualizace. Společnost Ascensia může příležitostně, dle svého vlastního
uvážení, vydávat vylepšení, aktualizace nebo nové verze této Aplikace, a to za standardních
podmínek a ustanovení platných v té době. Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem se
vztahuje také na všechna taková vylepšení a aktualizace.
5.
Přístup k této aplikaci. Nezaručujeme, že tato aplikace, její funkce či obsah budou vždy k
dispozici nebo že nebudou rušeny. Přístup k této aplikaci je povolen na dočasném základě. Bez
oznámení můžeme celou Aplikaci nebo její část pozastavit, zrušit, ukončit nebo změnit. Nesete
odpovědnost za provedení všech opatření nezbytných pro přístup k této aplikaci a berete na vědomí,
že existují rizika spojená se softwarem, hardwarem a připojením k internetu, která mohou mít za
následek přerušení nebo chyby v údajích přenášených nebo zobrazovaných pomocí této Aplikace, a
to bez ohledu na opatření přijatá s cílem zmírnit tyto události nebo jim zabránit.
Nesete také odpovědnost za zajištění, že jsou všechny osoby, které mají přístup k této aplikaci
prostřednictvím vašeho připojení k internetu, informovány o této Licenční smlouvě s koncovým
uživatelem a jiných příslušných podmínkách, a že tuto smlouvu a podmínky dodržují.
6.
Registrace. Chcete-li tuto Aplikaci používat, musíte se registrovat a založit si účet. Po
založení účtu budou vaše údaje uchovávány v cloudovém úložišti. Cloudový účet úložiště vám
poskytuje výhodu ukládání dat shromážděných prostřednictvím této Aplikace, včetně osobních údajů,
údajů o hladině glukózy a údajů o zjištěných hodnotách z glukometru, a možného pozdějšího přístupu
k nim. Pokud si zvolíte nebo vám budou jako součást našich bezpečnostních postupů poskytnuty
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identifikační kód uživatele, heslo nebo jakékoli jiné informace, musíte s takovými informacemi
nakládat jako s důvěrnými. Nesmíte je sdělovat žádné třetí straně.
Poskytování Služeb závisí na vašem souhlasu s podmínkami této Licenční smlouvy s koncovým
uživatelem a jejich dodržování. Založit si můžete pouze jeden účet Služeb na uživatele a společnost
Ascensia si vyhrazuje právo omezit počet zařízení spojených s účtem. Souhlasíte, že plnění těchto
podmínek je vaší odpovědností a že odpovídáte za zajištění a udržování internetového připojení
(může být zpoplatněno), počítačového vybavení a spotřebních materiálů potřebných k tomu, abyste
mohli přijímat Službu, mít k ní přístup a používat ji. Souhlasíte, že Službu budete používat pouze tak,
jak je zde výslovně povoleno. Společnost Ascensia a její přidružené subjekty a dodavatelé vlastní
všechna práva, vlastnické tituly a nároky ve vztahu ke Službě.
Souhlasíte s tím, že jakmile budete zaregistrováni, údaje, které při používání této aplikace budete
předávat, se budou týkat konkrétně vás. Uznáváte a souhlasíte, že tato Služba je určena a zamýšlena
k osobnímu použití jednotlivců a váš účet a/nebo heslo nesmíte sdílet s žádnou jinou osobou. Pokud
bude chtít tuto Aplikaci používat jiná osoba, musí si stáhnout tuto Aplikaci přímo do svého zařízení a
samostatně a individuálně odsouhlasit Licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
Udržování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho účtu v Aplikaci je vaší výhradní odpovědností a rovněž
nesete výhradní odpovědnost za všechny aktivity, které se na něm nebo jeho prostřednictvím
uskuteční. Máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli identifikační kód nebo heslo uživatele, ať už vámi
zvolené nebo námi přidělené, pokud se budeme důvodně domnívat, že jste nesplnili některé z
ustanovení Licenční smlouvy s koncovým uživatelem.
Pokud se dozvíte nebo budete mít podezření, že kdokoli jiný než vy sami zná váš identifikační kód
nebo heslo uživatele, obraťte se na služby zákazníkům, jejichž kontakt naleznete na webu
http://contact.ascensia.com.
7.
Omezení použití této služby. Souhlasíte s používáním Služby pouze pro účely povolené
Licenční smlouvou s koncovým uživatelem a pouze v rozsahu platných zákonů, předpisů nebo
obecně uznávané praxe v dané jurisdikci. Pokud vaším používáním Služby nebo jiným chováním
dojde úmyslně nebo neúmyslně k ohrožení naší schopnosti poskytovat Službu, můžeme přijmout
veškerá přiměřená opatření na ochranu Služby, která mohou zahrnovat i pozastavení vašeho přístupu
ke Službě. Žádné z ustanovení této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem nebude vykládáno tak,
že vám je převáděn jakýkoli podíl, vlastnický titul nebo licence v souvislosti s účtem Služby nebo
podobným zdrojem, který používáte společně se Službou. Souhlasíte, že nebudete reprodukovat,
kopírovat, duplikovat, prodávat, distribuovat, pronajímat nebo vyměňovat Službu (ani žádnou její
část), a to za jakýmkoli účelem.
8.
Používání dat. Nadále zůstanete vlastníkem všech osobních údajů načtených
prostřednictvím této Aplikace a uložených ve Službě a nesete odpovědnost za jejich obsah a
správnost údajů, které poskytnete společnosti Ascensia, i za to, že neporušíte žádná práva třetích
stran, která mohou být součástí těchto údajů. Kde to místní obecně závazné zákony umožňují, tam
používáním této Služby udělujete společnosti Ascensia celosvětovou, bezplatnou a nevýhradní licenci
k používání, distribuci, reprodukci, úpravě, přizpůsobení, zveřejnění, překladu, vytváření, přístupu a
uchování technických údajů a technických informací o vašem zařízení, systému, softwaru aplikace a
periferních zařízeních, které budou pravidelně shromažďovány pro účely poskytování aktualizací
softwaru, podpory produktů a ostatních služeb vaší osobě (budou-li takové) souvisejících s Aplikací a
také ke sledování a vykazování vašich aktivit při používání Aplikace, a to včetně analytických účelů.
Společnost Ascensia může tyto informace využít, pokud se jedná o podobu neztotožňující vaši osobu,
ke zlepšování produktů nebo poskytování služeb či technologií vaší osobě, jak je uvedeno
v příslušných Zásadách ochrany osobních údajů.
9.
Informace o geografické poloze. Během registrace do Aplikace vás požádáme o aktivaci
určitých funkcí na vašem mobilním zařízení, abyste společnosti Ascensia umožnili shromažďovat
údaje o přesné a přibližné geografické poloze, která se odvozuje ze zařízení nebo glukometrů
Ascensia prostřednictvím adresy IP, GPS, mobilního, Wi-Fi nebo Bluetooth signálu, podle toho, která
informace je k dispozici. Shromažďování údajů o zjišťování polohy můžete také povolit
prostřednictvím nastavení zařízení. Udělíte-li nám souhlas se shromažďováním takových údajů,
budeme je využívat ke zlepšování našich produktů a služeb včetně strategie umisťování glukometrů.
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Bližší informace o informacích, které společnost Ascensia shromažďuje, a o způsobech jejich využití a
sdělování najdete v Zásadách ochrany osobních údajů aplikace.
10.
Uživatelé operačního systému iOS: Během procesu registrace vás požádáme, abyste
společnosti Ascensia udělili přístup k aplikaci Health společnosti Apple Inc. („Apple“) ve vašem
zařízení, a to včetně přístupu k databázi aplikace Health společnosti Apple, „HealthKit“, v rámci
Aplikace pro účely zlepšování a/nebo ověřování údajů. V našich Zásadách ochrany osobních údajů
aplikace jsou uvedeny bližší informace o osobních údajích, ke kterým má Aplikace přístup a jak je
Aplikace zpracovává. Přístup můžete kdykoliv zakázat nebo upravit, které údaje aplikace Health
společnosti Apple a naše Aplikace sdílejí, v rámci oprávnění aplikace Health ve vašem zařízení.
11.
Zakázané činnosti. Vyjadřujete souhlas s tím, že tuto Aplikaci ani její účet Služby
NEBUDETE využívat přímo ani nepřímo k následujícím aktivitám:
(a) načtení, stažení, posílání e-mailem, převádění, ukládání nebo jinému zpřístupnění dat, která jsou
nezákonná, škodlivá, nepovolená, porušují soukromí třetí osoby nebo jsou jinak nevhodná,
(b) realizaci podvodných aktivit včetně předstírání, že jste někdo jiný, nebo nepřesnému informování o
vaší osobě a věku, posílání dat z glukometru jiné osoby, poškození jiné osoby nebo jinému
zkreslování vašeho spojení s jakoukoli osobou, včetně nezletilých osob (společnost Ascensia si
vyhrazuje právo odmítnout nebo zablokovat jakékoli zařízení nebo e-mailovou adresu, které mohou
být považovány za imitování nebo zkreslování vaší identity nebo zneužití jména nebo totožnosti jiné
osoby),
(c) načítání, stahování, posílání e-mailem, převádění, ukládání nebo jiné zpřístupnění dat nebo jiných
informací nezletilé osoby,
(d) podílení se na jakémkoliv porušení autorských práv nebo jiných práv duševního vlastnictví (včetně
načítání obsahu, k jehož načítání nemáte právo), nebo zveřejňování obchodního tajemství nebo
důvěrných informací v rozporu se smlouvou o zachování důvěrnosti, pracovní smlouvou nebo
smlouvou o utajení informací,
(e) zveřejňování, posílání, přenášení nebo jiné zpřístupnění neautorizovaných e-mailových zpráv,
nevyžádané pošty nebo řetězových dopisů, kromě jiného včetně hromadné komerční reklamy a
informativních oznámení,
(f) načítání, zveřejňování, posílání e-mailem, přenášení, ukládání nebo jiné zpřístupnění materiálů
obsahujících viry nebo jakékoli jiné škodlivé počítačové kódy, souborů nebo programů určených k
poškozování, narušování nebo omezování normálního provozu Aplikace (nebo jakékoli její části) nebo
jakéhokoli jiného počítačového softwaru nebo hardwaru,
(g) narušení nebo porušení Aplikace (včetně přístupu k Aplikaci prostřednictvím automatizovaných
prostředků, např. skript nebo webové prohledávací moduly) nebo jakýchkoli serverů nebo sítí
připojených k Aplikaci, nebo jakýchkoli zásad, požadavků nebo předpisů sítí připojených k Aplikaci
(včetně neoprávněného přístupu k datům, neoprávněného používání nebo monitorování a
neoprávněného dat a provozu na těchto sítích),
(h) shromažďování a ukládání osobních informací jiných uživatelů Aplikace k použití v souvislosti s
některou z výše uvedených zakázaných aktivit,
(i) porušení práv třetí strany, a to včetně porušení, zneužití práv duševního vlastnictví třetí strany
nebo porušení práva na soukromí třetí strany,
(j) upravení, překlad nebo tvorba odvozených děl, adaptací či kompilací této Aplikace či její části nebo
na základě nich, nebo použití, kopírování nebo reprodukce této Aplikace či její části jiným způsobem,
než jaký výslovně povoluje tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem,
(k) postoupení, poskytnutí na základě dílčí licence, pronájem, prodej, udělení zástavního nároku nebo
jiný přenos přístupu uděleného touto Licenční smlouvou s koncovým uživatelem nebo práva či
schopnosti zobrazovat materiály společnosti Ascensia, přistupovat k nim nebo je používat,
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(l) pokus realizovat některý z úkonů popsaných v tomto článku 11, nebo součinnost s jinou osobou,
nabádání či svolení k tomu, aby jiná osoba prováděla úkony popsané v článku 11.
12.
Práva duševního vlastnictví. Veškerá vizuální rozhraní, grafika, design, kompilace,
informace, data, počítačový kód (včetně zdrojového kódu a kódu objektu), produkty, software, služby,
podrobnosti, dokumenty, ilustrace a obsah zveřejněný v této Aplikaci a veškeré další prvky této
Aplikace (dále jen „Materiály“) jsou výhradním majetkem společnosti Ascensia a poskytovatelů licencí
z řad třetích stran a jsou jako takové chráněny zákony na ochranu duševního vlastnictví a dalšími
zákony. Žádné Materiály nesmíte využívat ke komerčním účelům, aniž byste k tomu získali licenci od
nás nebo od našich poskytovatelů licence. Jakékoliv povolení použít Materiály bude uděleno za
předpokladu, že na všech kopiích budou uvedeny příslušné poznámky o autorských právech a
chráněných značkách, že tyto Materiály budou použity pouze k osobním účelům, že Materiály
nebudou komerčně využívány, že Materiály nebudou žádným způsobem upravovány a že všechny
ilustrace získané z této Aplikace budou používány pouze ve spojení s průvodním textem.
Společnost Ascensia je poskytovatelem nebo příjemcem licence ke všem právům duševního
vlastnictví k této Aplikaci a k Materiálům, není-li uvedeno jinak nebo nelze-li taková práva vnímat jako
práva třetích stran. Tato Aplikace a Materiály jsou celosvětově chráněny zákony na ochranu
duševního vlastnictví a jejich neoprávněné použití se tímto výslovně zakazuje. Všechna taková práva
jsou vyhrazena.
13.
Zálohování. Společnost Ascensia nenese odpovědnost za uchovávání/ukládání nebo
zálohování jakýchkoli informací nebo dat, které vytvoříte při používání této Aplikace. Nesete výhradní
odpovědnost za uchovávání, udržování, ukládání a zálohování (elektronicky a/nebo v listinné podobě)
všech dat, která si chcete uchovat pro budoucí použití nebo jinak. Rozhodnete-li se sdílet své
informace e-mailem, zálohovat je nebo jinak předávat třetím stranám, nemusí být tyto informace
zašifrovány a společnost Ascensia nemůže spravovat ochranu soukromí a bezpečnost takových
informací. Musíte proto podniknout kroky, které jsou podle vašeho rozhodnutí vhodné, abyste zajistili
bezpečnosti vašich informací. Rozhodnete-li se svůj účet Služby ukončit, odstranění vašeho účtu
může trvat až 30 dnů a informace můžeme buď odstranit, nebo z nich můžeme udělat anonymní nebo
nesledovatelné informace. Pokud zákon nevyžaduje jinak, souhlasíte s tím, že váš účet Služby je
nepřenosný a že všechna práva k datům uloženým na vašem účtu po vaší smrti zaniknou. Po
obdržení kopie vašeho úmrtního listu může být váš účet ukončen a všechna data z něj odstraněna.
14.
Nemožnost spoléhat se na informace. Společnost Ascensia sestavila podrobné informace
o této Aplikaci poskytnuté vnitřními a vnějšími zdroji dle jejich nejlepšího vědomí a svědomí a při
uplatnění odborné péče. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom tento rozsah informací průběžně
rozšiřovali a aktualizovali. Informace uvedené v této Aplikaci jsou určeny výlučně a pouze pro účely
prezentace společnosti Ascensia, jejích produktů a služeb a pro účely poskytnutí obecných informací.
Jejich záměrem není poskytovat rady, na které byste se měli spoléhat. Před provedením či
neprovedením jakéhokoli opatření na základě obsahu této Aplikace byste si měli vyžádat radu
odborníka nebo specialisty.
Společnost Ascensia neposkytuje žádná prohlášení, ujištění ani záruky, ať už výslovné nebo
předpokládané, že obsah této Aplikace je přesný, úplný nebo aktuální. Doporučujeme proto, abyste si
přesnost a úplnost veškerých informací, které získáte z této Aplikace, před jejich použitím v jakékoli
formě ověřili. Informace o této Aplikaci vás nezbavují povinnosti provádění vlastních kontrol této
Aplikace a/nebo našich bezpečnostních listů a technických parametrů našich produktů s ohledem na
jejich vhodnost pro zamýšlené procesy a účely. Pokud byste potřebovali jakékoli rady nebo pokyny
týkající se našich produktů či služeb, neváhejte nás kontaktovat přímo. Souhlasíte s tím, že budete
k této Aplikaci a jejímu obsahu přistupovat na vlastní riziko.
15.
Ochrana soukromí a bezpečnost. Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání
této Aplikace včetně veškerých údajů, které předáte, a informací, které budou zobrazeny v této
Aplikaci. Používáním této Aplikace berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přenos údajů přes internet
není nikdy zcela soukromý a zabezpečený. Jste srozuměni s tím, že veškeré informace, které
odešlete nebo zobrazíte pomocí této Aplikace, mohou číst nebo zachytit i jiní uživatelé, a to i v
případě, že je konkrétní přenos zašifrován.
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16.
Absence lékařského poradenství. TATO APLIKACE JE URČENA POUZE PRO
INFORMATIVNÍ ÚČELY. TATO APLIKACE NENAHRAZUJE ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ RADY,
DIAGNÓZU, LÉČBU NEBO NALÉHAVÝ ZÁKROK ČI PŘENOS ČASOVĚ KRITICKÝCH DAT.
POKUD MAJÍ UŽIVATELÉ JAKÉKOLI DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE JEJICH ZDRAVOTNÍHO STAVU,
MĚLI BY VŽDY VYHLEDAT SVÉHO POSKYTOVATELE LÉKAŘSKÉ PÉČE. SOUHLASÍTE S TÍM,
ŽE TATO APLIKACE NEMÁ BÝT POUŽÍVÁNA ZA ÚČELEM PŘIJÍMÁNÍ ZDRAVOTNÍCH
ROZHODNUTÍ. UŽIVATELÉ NESMÍ NIKDY IGNOROVAT ODBORNOU LÉKAŘSKOU RADU ANI
VYČKÁVAT S JEJÍM VYHLEDÁNÍM PROTO, ŽE MAJÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ
PROSTŘEDNICTVÍM TÉTO APLIKACE. Je možné, že se hladina glukózy uživatele zvýší nebo sníží
na úroveň, která je velmi vysoká nebo velmi nízká. Je také možné, že někteří jednotlivci mohou pocítit
i jiné změny svého zdravotního stavu, které souvisejí s diabetem. Uživatelé musejí dodržovat pokyny
svého poskytovatele zdravotní péče, pokud jde o velmi vysoké nebo velmi nízké zjištěné hodnoty
glukózy v krvi, a pokud jde o další změny jejich zdravotního stavu v souvislosti s diabetem. Tato
Aplikace je určena k tomu, aby uživatelům pomáhala lépe řídit jejich zdravotní stav při diabetu.
Uživatelé jsou odpovědní za sdělování svých úrovní glukózy a dalších informací souvisejících s
diabetem svému lékaři a za vyhledání vhodné lékařské péče. PŘEBÍRÁTE VEŠKEROU
ODPOVĚDNOST ZA POUŽÍVÁNÍ TÉTO APLIKACE A ZA VŠECHNA ROZHODNUTÍ PŘIJMOUT
NEBO NEPŘIJMOUT JAKÁKOLI OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH
TOUTO APLIKACÍ NEBO V NÍ ZOBRAZENÝCH. POUŽÍVÁNÍ TÉTO APLIKACE JE VÝHRADNĚ
NA VAŠE VLASTNÍ UVÁŽENÍ A RIZIKO. SPOLEČNOST ASCENSIA ANI ŽÁDNÁ Z JEJÍCH
PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ ČI POSKYTOVATELŮ LICENCE NENESOU ODPOVĚDNOST ANI
NERUČÍ ZA JAKOUKOLI DIAGNÓZU, ROZHODNUTÍ NEBO HODNOCENÍ PROVEDENÉ
UŽIVATELEM ANI ZA ÚJMU, KTEROU UŽIVATEL MŮŽE UTRPĚT V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI
ROZHODNUTÍ ZALOŽENÉHO NA INFORMACÍCH POSKYTNUTÝCH APLIKACÍ NEBO V NÍ
ZOBRAZENÝCH, NA ZÁKLADĚ JINÉHO OBSAHU TÉTO APLIKACE A SOUVISEJÍCÍ
DOKUMENTACE.
17.
Odmítnutí odpovědnosti. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE
POUŽÍVÁTE TUTO APLIKACI NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A ŽE PŘIJÍMÁTE VEŠKERÁ RIZIKA,
POKUD JDE O USPOKOJIVOU KVALITU, VÝSLEDKY, PŘESNOST A ÚSILÍ. INSTALACE TÉTO
APLIKACE MŮŽE OVLIVNIT POUŽITELNOST APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN. TATO APLIKACE JE
POSKYTOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A SLUŽBA JE K DISPOZICI SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ
JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, A TO S VÝJIMKOU
PODVODU A PODVODNÉHO ZKRESLENÍ. SPOLEČNOST ASCENSIA, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ
SUBJEKTY, DODAVATELÉ, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A JEJÍ ZÁSTUPCI, TÍMTO VÝSLOVNĚ
ODMÍTAJÍ – A VY SE VÝSLOVNĚ VZDÁVÁTE – VEŠKERÝCH PODMÍNEK, ZÁRUK A
PROHLÁŠENÍ, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH ČI ZÁKONEM STANOVENÝCH,
KTERÉ SE MOHOU TÝKAT TÉTO APLIKACE NEBO JAKÝCHKOLI INFORMACÍ, KTERÉ V NÍ
BUDOU UVEDENY, NEBO JEJÍHO OBSAHU, COŽ ZAHRNUJE MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL,
PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NEEXISTENCE VIRŮ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH
STRAN A JAKÉKOLIV ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z JEDNÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ ČI OBORU.
SPOLEČNOST ASCENSIA NEZARUČUJE, ŽE NEBUDE DOCHÁZET K RUŠENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ
TÉTO APLIKACE NEBO ŽE FUNKCE TÉTO APLIKACE USPOKOJÍ VAŠE POŽADAVKY, ŽE
PROVOZ TÉTO APLIKACE BUDE BEZ PŘERUŠENÍ, BEZPEČNÝ NEBO BEZ CHYB ANI ŽE
NEDOSTATKY TÉTO APLIKACE BUDOU NAPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ
INFORMACE ČI RADY, PŘEDANÉ SPOLEČNOSTÍ ASCENSIA, JEJÍMI PŘIDRUŽENÝMI
SUBJEKTY, DODAVATELI, POSKYTOVATELI LICENCE NEBO JEJÍMI ZÁSTUPCI,
NEPŘEDSTAVUJÍ POSKYTNUTÍ ZÁRUKY. POKUD BY TATO APLIKACE VYKAZOVALA VADY,
PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, ÚPRAVU ČI OPRAVU. NĚKTERÉ
JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ
PLATNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELE, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ
VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. VÝŠE UVEDENÁ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK SE
VZTAHUJÍ NA TUTO APLIKACI A NIKOLI NA GLUKOMETR. NA GLUKOMETR SE VZTAHUJÍ
PODMÍNKY A USTANOVENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V SOUVISLOSTI
S GLUKOMETREM.
18.
Na uživatele z EU se vztahují následující ustanovení: Aplikace je poskytována „jak stojí a
leží“ a služba je k dispozici „jak je dostupná“ s určitými prostoji. Společnost Ascensia neslibuje v rámci
těchto podmínek konkrétní úrovně služby. Společnost Ascensia se zavazuje vzhledem k Aplikaci a
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Službě vynaložit maximální úsilí. Společnost Ascensia vylučuje veškeré záruky a ponese
odpovědnost pouze za podvodně skryté vady.
19.
Omezení odpovědnosti. Žádné z ustanovení Licenční smlouvy s koncovým uživatelem
nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost za úmrtí nebo újmu vyplývající z naší nedbalosti nebo
podvodu či podvodně učiněného zkresleného prohlášení, ani jinou odpovědnost, kterou nelze vyloučit
nebo omezit zákonem. Nezakazují-li to obecně závazné zákony, odpovědnost společnosti Ascensia,
jejích přidružených subjektů, jednatelů, představitelů, zaměstnanců, dodavatelů, držitelů licence a
zástupců za jakékoli přímé nebo nepřímé, předvídatelné nebo nepředvídatelné, typické nebo
netypické nebo následné škody nebo ztráty zisku způsobené deliktem (včetně nedbalosti) nebo
smlouvy, zákona, culpa in contrahendo, porušením povinnosti nebo na základě jiného právního
konceptu, vzniklé v rámci nebo v souvislosti s:
•
•

přístupem k této Aplikaci, jejím používáním nebo nemožností ji používat nebo
přístupem k obsahu nebo materiálu zobrazovanému nebo dostupnému
prostřednictvím této Aplikace nebo používáním či spoléháním se na takový obsah či
materiál

se tímto výslovně vylučuje, pokud škoda nebyla způsobena společností Ascensia ve zlém úmyslu
nebo z hrubé nedbalosti.
Tato Aplikace je poskytována pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že tuto Aplikaci
nebudete používat pro komerční či obchodní účely. Neneseme žádnou odpovědnost za jakýkoli ušlý
zisk, ztrátu zakázek, přerušení obchodní činnosti, ztrátu obchodních příležitostí nebo obchodních
informací a společnost Ascensia, její přidružené subjekty, dodavatelé, držitelé licence nebo zástupci
neponesou odpovědnost za jakékoli náhodné, exemplární, následné, sankční náhrady škod, zvláštní
nebo nepřímé škody jakéhokoli druhu.
Společnost Ascensia, její přidružené subjekty, dodavatelé, držitelé licence nebo zástupci nenesou
odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené virem, neoprávněným použitím vašeho účtu,
útokem DoS (odmítnutí služby) nebo jiným technicky škodlivým materiálem, který může infikovat vaše
mobilní zařízení, tablet nebo jiné počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné chráněné
materiály v souvislosti s používáním této Aplikace vaší osobou nebo stahováním jakéhokoli obsahu v
rámci Aplikace nebo na webových stránkách souvisejících s aplikací, ani za jednání nebo události
mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně selhání telekomunikačních sítí, s výjimkou hrubé nedbalosti
nebo úmyslného zlovolného jednání na straně společnosti Ascensia. V maximálním rozsahu
povoleném obecně závaznými zákony neponeseme vůči vám žádnou odpovědnost v případě, že tato
Aplikace (nebo její funkce) nebude z jakéhokoli důvodu v jakékoli době nebo na jakkoli dlouhou dobu
dostupná.
BEZ OHLEDU NA PŘÍPADNOU ZTRÁTU, KTERÁ VÁM MŮŽE VZNIKNOUT, JSOU VEŠKERÁ
ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ASCENSIA, JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ, NÁSTUPCŮ,
DRŽITELŮ LICENCE, DODAVATELŮ NEBO ZÁSTUPCŮ PODLE JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ
TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM A VAŠE VÝHRADNÍ OPRAVNÉ
PROSTŘEDKY OMEZENY NA ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ, OPRAVU NEBO JINÉ NAPRAVENÍ
VAD APLIKACE. ŽÁDNÁ SOUČÁST TOHOTO USTANOVENÍ NEVYLUČUJE ODPOVĚDNOST,
KTEROU NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT NEBO KTERÁ JE DÁNA UŽIVATELŮM NA ZÁKLADĚ
JEJICH VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA.
ÚČELEM KAŽDÉHO USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM,
KTERÉ OMEZUJE ODPOVĚDNOST, ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO VYLOUČENÍ
ODŠKODNĚNÍ, JE ROZLOŽIT RIZIKA MEZI SMLUVNÍ STRANY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY
S KONCOVÝM UŽIVATELEM. TOTO ROZDĚLENÍ JE NEZBYTNÝM PRVKEM ZÁKLADU
VYJEDNÁVÁNÍ MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI. KAŽDÉ Z TĚCHTO USTANOVENÍ JE
ODDĚLITELNÉ A NEZÁVISLÉ NA VŠECH OSTATNÍCH USTANOVENÍCH TÉTO LICENČNÍ
SMLOUVY S KONCOVÝM UŽIVATELEM. OMEZENÍ UVEDENÁ V ČLÁNKU 19 SE BUDOU
VZTAHOVAT I NA SITUACE, KDY OMEZENÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ÚČEL.
Pro uživatele v Německu:
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Společnost Ascensia ponese odpovědnost pouze za škody způsobené hrubou nedbalostí nebo
úmyslně. Veškerá jiná odpovědnost společnosti Ascensia za škody je vyloučena. Výše uvedená
omezení se nesmí vztahovat na žádnou povinnou zákonnou odpovědnost, a to zejména na
odpovědnost
stanovenou
německým
zákonem
o odpovědnosti
za
produkt
(tzv.
Produkthaftungsgesetz). Kromě toho se nesmí omezení odpovědnosti vztahovat na situace a
v rozsahu, kdy společnost Ascensia převzala konkrétní záruky.
20.
Oznámení o ochraně spotřebitele. Vezměte prosím na vědomí, že jste-li spotřebitelem, je
účelem omezení uvedených v této Licenční smlouvě s koncovým uživatelem, aby měla pouze rozsah
a zahrnovala pouze omezení povolená zákony jurisdikce vašeho bydliště.
•

Právní prohlášení pro rezidenty státu New Jersey. Žádné z ustanovení této
Licenční smlouvy s koncovým uživatelem se nebude vztahovat na spotřebitele ve
státě New Jersey, pokud by takové ustanovení omezovalo nápravu týkající se/dle: (i)
úkonů společnosti Ascensia občanskoprávní povahy (např. nedbalost, neuplatňování
základních norem péče, nezajištění prevence nepřiměřeného rizika újmy), (ii) zákona
o odpovědnosti za produkty státu New Jersey (New Jersey Products Liability Act, tj.
N.J.S.A., ustanovení 2A:58C-1 a násl. (tj. stanovená zákonná povinnost vyvarovat se
výrobě a prodeji nebezpečných produktů s možností sankční náhrady za její
porušení), (iii) zákona o odpovědnosti za produkty státu New Jersey (New Jersey
Products Liability Act, tj. N.J.S.A., ustanovení 2A:15-5.9 a násl. (tj. zákonné právo
žádat sankční náhradu v případě újmy způsobené zlovolnou, bezohlednou a
úmyslnou nedbalostí, bezohlednou lhostejností), (iv) nového jednotného obchodního
zákoníku (New Jersey Uniform Commercial Code) (tj. komplexní zákonný režim,
kterým se řídí práva a povinnosti kupujících a prodávajících s ohledem na smlouvy
o prodeji zboží, s možností odškodnění za hospodářskou újmu a škody na majetku) a
(v) nedostatečné ochrany společnosti Ascensia proti újmě v důsledku určitých
trestných činů třetích stran (např. počítačové hackerství a krádež identity, což
podléhá pravomoci Federální obchodní komise (Federal Trade Commission),
Federální komise pro komunikaci (Federal Communications Commission), zákonu
o ochraně před krádeží identity (New Jersey Identity Theft Protection Act, N.J.S.A.),
ustanovení 56:8-161 a násl., a zákonu o podvodech na spotřebitelích (New Jersey
Consumer Fraud Act, N.J.S.A.) ustanovení 56:8-3 a násl.). Ve vztahu k této Licenční
smlouvě s koncovým uživatelem se ustanovení týkající se vyloučení či omezení
určitého odškodnění nevztahují ve státě New Jersey na zákonná odškodnění,
sankční náhrady, ztráty dat, ztráty majetku a škody na majetku.

•

Právní prohlášení pro rezidenty státu Kalifornie. Jste-li rezidentem státu
Kalifornie, pak dle ustanovení 1789.3 občanského zákoníku (California Civil Code),
se můžete písemně obránit na úřad Complaint Assistance Unit of the Division of
Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs na adrese 1625
N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, nebo telefonicky na čísle
(800) 952-5210 za účelem řešení stížností týkajících se této Aplikace nebo žádosti
o další informace ve vztahu k používání této Aplikace.

21.
Stránka s přihlášením: přístupová práva. Vezměte prosím na vědomí, že jste povinni
chránit svá přístupová práva před neoprávněným použitím třetími stranami a musíte zajistit, aby
nebyla bez vašeho povolení použita. Pokud zjistíte, že došlo s ohledem na jakékoli informace
dostupné v této Aplikaci k narušení bezpečnosti, nebo že se vaše přístupová práva dostala do rukou
neoprávněných osob, nebo pokud máte podezření, že k tomu mohlo dojít, musíte neprodleně
informovat společnost Ascensia.
22.
Weby na odkazech třetích stran. Rozhodnete-li se připojit tuto Aplikaci k webu či odkazu
třetích stran, společnost Ascensia neponese odpovědnost za obsah webu nebo jiných online služeb
připojených k této Aplikaci. Takové odkazy nelze považovat za vyjádření našeho souhlasu s obsahem
takto odkazovaných webových stránek a společnost Ascensia nenese odpovědnost za ztráty nebo
škody, které mohou vzniknout z toho, že tyto stránky budete používat.
23.
Mezinárodní uživatelé. Vezměte prosím na vědomí, že tato Aplikace nemusí být vzhledem
k regulačním omezením k dispozici uživatelům v určitých zemích. Pokusíte-li se stáhnout si tuto
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Aplikaci a žijete-li v zemi, kde používání aplikace není povoleno, Aplikace se nemusí stáhnout.
Produkty uvedené v této Aplikaci mohou být v různých zemích dodávány v odlišných baleních, v
odlišných velikostech balení nebo s odlišným popisem či označením. Společnost Ascensia nečiní
žádná prohlášení, záruky ani garance (ať výslovné nebo předpokládané), že produkty nebo služby
budou v různých oblastech nebo zemích k dispozici ve stejné podobě, ve stejné velikosti nebo za
stejných podmínek, a takové produkty nebo služby mohou podléhat různým regulačním požadavkům.
Pokud byste se pokusili stáhnout nebo používat tuto aplikaci v zemi nebo oblasti, kde její používání
nebylo schváleno, činíte tak na vlastní riziko a společnost Ascensia nenese za takové používání
žádnou zodpovědnost.
24.
Odškodnění. V maximálním rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že ochráníte,
odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost Ascensia, její přidružené subjekty a jejich funkcionáře,
členy představenstva, zaměstnance a zástupce, a to ve vztahu ke všem nárokům, odpovědnosti,
ztrátám, škodám, nákladům a výlohám (včetně poplatků za právní zastoupení a odborné
poradenství), které komukoliv z nich vzniknou v souvislosti s (a) přístupem k této Aplikaci, jejím
používáním či údajným používáním vaší osobou, (b) zaviněným porušením Licence vaší osobou či
jinými osobami ve vaší domácnosti či organizaci nebo jinak v souvislosti s vaším či jejich používáním
této Aplikace a (d) podvodem, úmyslnou nedbalostí, trestnými činy či hrubou nedbalostí spáchanou
vaší osobou. Výše náhrady v souladu s tímto článkem 24 bude omezena na nejvyšší částku
vymahatelnou dle práva jurisdikce, ve které jste rezidentem.
25.
Ochranné známky. „Ascensia“, „Contour“ a jakékoli jiné ochranné známky používané v
souvislosti s touto aplikací jsou ochrannými známkami společnosti Ascensia. Souhlasíte s tím, že
takové ochranné známky nebudete bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ascensia
vyobrazovat ani jakkoli používat.
26.
Změny této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem. Vyhrazujeme si právo kdykoliv
průběžně a dle svého uvážení tuto Licenční smlouvu s koncovým uživatelem měnit. Dojde-li
k přepracování Licenční smlouvy s koncovým uživatelem způsobem, který významně upravuje práva
či povinnosti, budete mít příležitost nové podmínky odsouhlasit. Pokud budete souhlasit, bude
upravené znění Licenční smlouvy s koncovým uživatelem platné ve vztahu k používání této Aplikace
a bude pro vás závazné. Úpravy této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem nevýznamné povahy
vstupují v platnosti zveřejněním. Spory vzniklé na základě této Licenční smlouvy s koncovým
uživatelem budou vypořádány dle verze této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která byla
platná v okamžiku, kdy spor vznikl. Aplikaci můžeme příležitostně aktualizovat a její obsah kdykoli
měnit. Vezměte však prosím na vědomí, že obsah této Aplikace může být kdykoli neaktuální a
v žádném případě nejsme povinni jej aktualizovat. Nezaručujeme, že tato Aplikace nebo její obsah
budou prosty jakýchkoli chyb či opomenutí.
27.
Obecné. Tato Licence představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Ascensia ve
vztahu k této Aplikaci a nahrazuje veškeré předchozí návrhy, vyjednávání, rozhovory, diskuse a
dohody uzavřené ohledně této Aplikace mezi vámi a společností Ascensia. Žádné ustanovení této
Licence nebude vykládáno tak, že zakládá mezi vámi a společností Ascensia vztah lékař-pacient,
partnerství, zastupitelský či zaměstnanecký vztah. Po ukončení platnosti této Licence, ať už
z jakéhokoliv důvodu, zůstanou následující články nedotčeny, v plném rozsahu platné a účinné: 8
(Používání dat), 12 (Práva duševního vlastnictví), 13 (Zálohování) 14 (Nemožnost spoléhat se na
informace), 17(Odmítnutí odpovědnosti), 19 (Omezení odpovědnosti), 24 (Odškodnění), 25
(Ochranné známky) a 30 (Rozhodné právo a soudní příslušnost). Zřeknutí se nebo neuplatnění
jakýchkoli práv dle této Licence se nepovažuje za zřeknutí se jakéhokoli dalšího práva dle této
Licence. Pokud bude některé z ustanovení této Licence pravomocně považováno z jakéhokoliv
důvodu za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za
oddělitelné od této Licence a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.
Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem je uzavřena výhradně s Uživatelem a nelze ji
z jakéhokoli důvodu převést, postoupit, předat na základě dílčí licence ani nahradit. Jakýkoli překlad
této Licence je realizován pouze na základě místních požadavků, v rozsahu povoleném obecně
závaznými zákony, a v případě rozporu mezi anglickou a jinou jazykovou verzí bude mít přednost
anglická verze této Licence. Naše práva a povinnosti podle této Licenční smlouvy s koncovým
uživatelem můžeme převést na jinou organizaci. Takové převedení nebude mít vliv na vaše práva a
povinnosti podle této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem.
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28.
Daně a poplatky. Nesete odpovědnost za úhradu veškerých daní, cel nebo poplatků, které
mohou být nyní nebo v budoucnosti uloženy jakýmkoli orgánem na základě této Licenční smlouvy
s koncovým uživatelem za dodání, používání nebo údržbu této Aplikace a/nebo jakékoli využívání této
aplikace, včetně daní, cel nebo poplatků souvisejících s připojením k internetu a jeho využíváním
v rozsahu povoleném obecně závaznými zákony. Pokud budou jakékoliv z výše uvedených daní, cel
nebo poplatků kdykoli uhrazeny společností Ascensia, jste povinni společnosti Ascensia takovou
částku na její žádost v plné výši uhradit.
29.
Postoupení. Společnost Ascensia může některá nebo všechna svá práva postoupit, převést,
obnovit nebo delegovat nebo může delegovat některé nebo všechny své závazky podle této Licenční
smlouvy s koncovým uživatelem bez předchozího písemného souhlasu, pokud je postoupí nebo
deleguje na svou přidružený subjekt v rámci skupiny společností Ascensia nebo na jakéhokoli
nástupce společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG na základě koupě veškerého nebo
v podstatě veškerého jejího majetku.
30.
Rozhodné právo a soudní příslušnost. Tato Licenční smlouva s koncovým uživatelem, její
předmět a vznik se řídí švýcarským právem a bude podle něho interpretována bez možnosti uplatnění
zásad o konfliktu práva. Závazná ustanovení týkající se ochrany spotřebitele vyplývající z jurisdikce
obvyklého bydliště uživatele jsou platná a nejsou touto volbou rozhodného práva dotčena. Tato
Licenční smlouva s koncovým uživatelem se neřídí Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží, jejíž použití se tímto výslovně vylučuje. S výjimkou vztahující se na uživatele z Ruska
uvedenou níže bude mít výhradní soudní příslušnost ve vztahu ke všem sporům vzniklým z této
Licence nebo v souvislosti s ní Městský soud Basileje, Švýcarsko.
Na uživatele z Ruska se vztahují následující ustanovení: Spory vzniklé na základě této Licenční
smlouvy s koncovým uživatelem nebo v souvislosti s ní budou vypořádány buď soudem v sídle
společnosti Ascensia nebo vašeho bydliště, a to v závislosti na rozhodnutí stěžovatele.
31.
Zpětná vazba. Chcete-li nám sdělit podněty nebo návrhy týkající se používání této Aplikace
(dále „Zpětná vazba“), pak tímto společnosti Ascensia udělujete neomezené, neodvolatelné,
nevýhradní, plně splacené, bezplatné právo využít takovou Zpětnou vazbu libovolným způsobem a
pro libovolný účel, a to včetně zlepšování této Aplikace a tvorbě dalších produktů a služeb.
32.
Vyšší moc. V maximálním možném rozsahu povoleném obecně závaznými zákony bude
společnost Ascensia zproštěna povinnost plnění z této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem po
dobu, kdy plnění povinností z této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem bráněno či zabráněno či
zpožděno, ať už zcela či částečně, v důsledku události vyšší moci nebo několika takových událostí
způsobených nebo vyplývajících z: (a) povětrnostních vlivů nebo jiných přírodních jevů či zásahů
vyšší vůle, (b) válečných činů, teroristických činů, povstání, nepokojů, občanských nepokojů či
vzpoury, (c) karantén či embarg, (d) poruch či prostojů telekomunikačních prostředků, sítí, počítačové
technologie, serverů či Internetu, (e) jiných příčin mimo možnou kontrolu společnosti Ascensia.
33.
Informace týkající se produktů Apple. Tento článek 33 platí pouze v případě, že tuto
Aplikaci používáte v zařízení s operačním systémem iOS. Tímto berete na vědomí, že tato Licenční
smlouva s koncovým uživatelem je uzavírána pouze mezi vámi a společností Ascensia, ne se
společností Apple, a že společnost Apple není za tuto Aplikaci ani její obsah zodpovědná. Společnost
Apple nemá povinnost žádným způsobem zajišťovat údržbu či podporu této Aplikace. Nebude-li tato
Aplikace v souladu s příslušnou zárukou, můžete informovat společnost Apple, která vám uhradí
příslušnou nákupní cenu této Aplikace, přičemž společnost Apple nemá v maximálním možném
rozsahu povoleném obecně závaznými zákony ve vztahu k této Aplikaci jinou záruční povinnost.
Společnost Apple nenese odpovědnost za řešení nároků vaší osoby či třetích stran vztahujících se
k této Aplikaci, jejímu vlastnictví a/nebo používání, a to včetně: (a) nároků ve vztahu k odpovědnosti
za produkt, (b) prohlášení, že tato Aplikace není v souladu s obecně závaznými právními či
regulačními požadavky, (c) nároků vyplývajících z ochrany spotřebitele, soukromí nebo obdobných
zákonů. Společnost Apple nenese odpovědnost za vyšetřování, obranu, vypořádání a zproštění
prohlášení třetí strany, že tato Aplikace a/nebo její vlastnictví či používání porušuje práva duševního
vlastnictví třetích osob. Souhlasíte s tím, že při používání Aplikace budete respektovat podmínky
třetích stran. Společnost Apple a dceřiné společnosti společnosti Apple jsou příjemci této Licenční
smlouvy s koncovým uživatelem z řad třetích stran a poté, co tuto Licenční smlouvu s koncovým
uživatelem odsouhlasíte, bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijala)
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tuto Licenční smlouvu s koncovým uživatelem vůči vám prosazovat jako příjemce této Licenční
smlouvy s koncovým uživatelem z řad třetích stran. Tímto prohlašujete a zaručujete se, že (x) se
nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA, že vaše země nebyla vládou USA
označena jako země „podporující terorismus“ a že (y) nejste uveden(a) na seznamu zakázaných
subjektů či subjektů, na které se vztahují omezení.
34.
Kontaktujte nás. V případě dotazů, komentářů, stížností a/nebo nároků ve vztahu k této
Licenční smlouvě s koncovým uživatelem se prosím obracejte na adresu Ascensia Diabetes Care
Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basilej, Švýcarsko.
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