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Εφαρμογή CONTOUR DIABETES - Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη  
Τελευταία ενημέρωση: 1 Μαρτίου 2019 
 
Η Εφαρμογή για κινητές συσκευές CONTOUR™DIABETES αναπτύχθηκε και λειτουργεί από την 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG, με έδρα στη διεύθυνση Peter Merian-Strasse 90, Τ.Θ. 4052 
Βασιλεία, Ελβετία (εφεξής η «Ascensia», ενώ κάθε χρήση α’ προσώπου πληθυντικού θα αναφέρεται 
επίσης στην εν λόγω εταιρεία).  

Η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη («EULA» ή «Άδεια») είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα 
σε εσάς, τον «Χρήστη», και την Ascensia, η οποία διέπει την από μέρους σας χρήση της Εφαρμογής. 
Ως «Εφαρμογή» νοείται το λογισμικό εφαρμογής για κινητές συσκευές CONTOUR™DIABETES, το 
περιεχόμενο, τα εργαλεία, η τεκμηρίωση βοήθειας και όλες οι υπηρεσίες υπό τον έλεγχο της Ascensia 
που λειτουργούν σε σχέση με την Εφαρμογή (συλλογικά καλούμενες οι «Υπηρεσίες»). Η χρήση της 
Εφαρμογής, που περιλαμβάνει την προσπέλαση, την περιήγηση ή την εγγραφή για τη χρήση της 
Εφαρμογής, υπόκειται στην ακόλουθη EULA (Άδεια) (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτή).  

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ (I) ΕΚΦΡΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΑΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΥΤΗ Η 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΙΣΧΥ ΟΠΩΣ 
ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, (ΙΙ) ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ 
ΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ (ΙΙΙ) ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ 
ΚΑΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΡΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.  

Η Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με έξυπνα τηλέφωνα (smartphone) των συστημάτων iOS 
(Apple) και Android (Google), αλλά μπορεί να μην είναι συμβατή με όλες τις εκδόσεις λειτουργικών 
συστημάτων. Παρακαλούμε ελέγξτε τη συμβατότητα με το λειτουργικό σύστημα και το τηλέφωνό σας 
πριν από τη λήψη. Η Εφαρμογή είναι συμβατή με το χαρτοφυλάκιο μετρητών γλυκόζης αίματος 
CONTOUR™ («Συνδεδεμένος Μετρητής Contour™») και άλλες συσκευές με δυνατότητα υποστήριξης 
Bluetooth ή άλλες συσκευές που έχουν καθοριστεί να είναι συμβατές με την Εφαρμογή Contour.  

1.  Άδεια. Μπορείτε να κάνετε λήψη της Εφαρμογής, καθώς και του λογισμικού της εφαρμογής 
και της σχετικής τεκμηρίωσης βοήθειας που παρέχεται από την Ascensia και να τα εγκαταστήσετε σε 
μία ή περισσότερες κινητές συσκευές για χρήση σε σύνδεση με έναν Συνδεδεμένο Μετρητή Contour, 

συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εργαλείων, εγγράφων βοήθειας και ενημερώσεων. Με την 
επιφύλαξη της συνεχιζόμενης συμμόρφωσής σας με την παρούσα EULA (Άδεια), η Ascensia σάς 
χορηγεί την περιορισμένη, μη αποκλειστική, χωρίς καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών 
δικαιωμάτων, μη μεταβιβάσιμη, μη δυνάμενη να εκχωρηθεί, ανακλητή άδεια να χρησιμοποιήσετε ένα 
αντίγραφο της Εφαρμογής και όλη τη συναφή τεκμηρίωση βοήθειας ανά ατομική κινητή συσκευή που 
έχετε στην κατοχή σας ή υπό τον έλεγχό σας για προσωπική, μη εμπορική χρήση για νόμιμους 
σκοπούς κατά τη Διάρκεια ισχύος της Άδειας. Η Εφαρμογή χορηγείται, αλλά δεν πωλείται, με άδεια 
χρήσης από την Ascensia, για χρήση μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας και η 
Ascensia επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων που δεν εκχωρούνται ρητώς σε εσάς. Η Ascensia 
διατηρεί την ιδιοκτησία όλων των δικαιωμάτων, τίτλων ιδιοκτησίας και συμφερόντων επί της 
Εφαρμογής. Εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα και άδειες που χορηγούνται ρητά δυνάμει της 
παρούσας EULA (Άδεια), καμία διάταξη της παρούσας EULA (Άδεια) δεν χορηγεί σε εσάς ή σε 
τρίτους, μέσω υπαινιγμού, αποποίησης, προϋπάρχοντος δικαιώματος ή με άλλον τρόπο δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί της πνευματικής ιδιοκτησίας της 
Ascensia. 
 
Η Εφαρμογή μπορεί να περιλαμβάνει ή να ενσωματώνει τμήματα λογισμικού τρίτων που διατίθενται 
γενικά δωρεάν στο πλαίσιο αδειών που χορηγούν στους λήπτες ευρέα δικαιώματα αντιγραφής, 
τροποποίησης και διανομής αυτών των τμημάτων («Συστατικά ανοικτού κώδικα»). Παρόλο που η 
Εφαρμογή σας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας EULA (Άδεια), καμία διάταξη της 
παρούσας EULA (Άδεια) δεν θα θεωρείται ότι σας παρεμποδίζει, περιορίζει ή σας παρεμποδίζει ή 
περιορίζει με άλλον τρόπο αναφορικά με τη λήψη των εν λόγω Συστατικών ανοικτού κώδικα στο 
πλαίσιο των ισχυουσών αδειών τρίτων ή ότι περιορίζει την από μέρους σας χρήση των εν λόγω 
Συστατικών ανοικτού κώδικα. 
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2. Επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμοί της Εφαρμογής. Η παρούσα Εφαρμογή 
παρέχεται μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή με 
περισσότερους από έναν Συνδεδεμένο Μετρητή Contour όπου διατηρείτε λογαριασμό χρήστη. Δεν 
επιτρέπεται να διανέμετε, να ενοικιάζετε, να μισθώνετε ή άλλως να μεταβιβάζετε ολόκληρη ή 
οποιοδήποτε μέρος της Εφαρμογής ή της τεκμηρίωσης βοήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την εκ 
των προτέρων γραπτή συναίνεση της Ascensia. Δεν επιτρέπετε να υπο-αδειοδοτείτε, διανέμετε, 
δημοσιεύετε, εκχωρείτε ή άλλως να μεταβιβάζετε ή διαθέτετε το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των 
δικαιωμάτων που εκχωρούνται σε εσάς από την Ascensia στο πλαίσιο της παρούσας EULA (Άδεια), 
χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συναίνεση της Ascensia. Εάν η Εφαρμογή αποτελεί ενημέρωση, 
οποιαδήποτε μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ενημέρωση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 
Δεν επιτρέπεται να τροποποιείτε, προσαρμόζετε ή μεταφράζετε την Εφαρμογή ή τη συνοδευτική 
τεκμηρίωση βοήθειας. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλετε ή να αφαιρείτε κοινοποιήσεις δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες ιδιοκτησιακές κοινοποιήσεις που εμφανίζονται στην Εφαρμογή ή 
αυτής ή στη συνοδευτική τεκμηρίωση βοήθειας. Δεν επιτρέπεται να ενθαρρύνετε, να επιτρέπετε ή να 
αναθέτετε σε τρίτο να αναπαραγάγει, να αποσυμπιλήσει, να ανακατασκευάσει ή να μεταφράσει την 
Εφαρμογή ή να παρεμποδίσει ή να παρακάμψει οποιαδήποτε λειτουργία της Εφαρμογής ή τμήματος 
αυτής, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού ασφαλείας ή ελέγχου πρόσβασης. Εάν σας 
απαγορεύεται, δυνάμει του ισχύοντος δικαίου, να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, δεν μπορείτε να τη 
χρησιμοποιήσετε. 

3. Όροι της Άδειας, Καταγγελία. Η παρούσα EULA (Άδεια) ισχύει έως ότου καταγγελθεί από 
εσάς ή την Ascensia. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή κάνοντας 
χρήση της επιλογής «Διαγραφή Λογαριασμού» στην Εφαρμογή ή επικοινωνώντας με το Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών στο http://contact.ascensia.com. Εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε 
όρο της παρούσας EULA (Άδεια), η άδεια χρήσης της Εφαρμογής που σας έχουμε χορηγήσει θα 
παύσει αμέσως αυτοδίκαια και συμφωνείτε ότι η μη συμμόρφωσή σας με την παρούσα EULA (Άδεια) 
θα συνιστά άμεση, ανεπανόρθωτη βλάβη στην Ascensia και τους δικαιοπαρόχους τους για την οποία 
η χρηματική αποζημίωση θα αποτελούσε ανεπαρκή αποκατάσταση και ότι, στον βαθμό που 
επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, η Ascensia θα δικαιούται δίκαιη αποκατάσταση, εκτός εάν είστε σε 
θέση να αποδείξετε ότι δεν έχει επέλθει ανεπανόρθωτη βλάβη. Επιπλέον, η Ascensia δύναται, κατά τη 
διακριτική της ευχέρεια, να παύσει τον λογαριασμό χρήστη σας στην Υπηρεσία ή να αναστείλει ή να 
παύσει την πρόσβασή σας στην Εφαρμογή ανά πάσα στιγμή εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη 
της παρούσας EULA (Άδεια) και δεν άρετε την παραβίαση εντός 14 ημερών. Μπορούμε επίσης να 
παύσουμε τον λογαριασμό χρήστη σας εάν δεν παρέχουμε πλέον κάποιο τμήμα της Εφαρμογής με ή 
χωρίς ειδοποίηση 30 ημερών. Με την παύσητου λογαριασμού σας για οποιονδήποτε λόγο, η 
Ascensia δύναται, κατά την κρίση της, να διαγράψει μη προσωπικά δεδομένα που έχετε υποβάλει 
μέσω της Εφαρμογής ή που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας. Με την παύση του λογαριασμού σας 
για οποιονδήποτε λόγο, η Ascensia θα διαγράψει προσωπικά δεδομένα που έχετε υποβάλει μέσω 
της Εφαρμογής ή που παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν η Ascensia υποχρεούται από τον 
νόμο να τα διατηρήσει. Μετά την καταγγελία της παρούσας EULA (Άδεια), εσείς, με δική σας ευθύνη 
και έξοδα, θα πρέπει αμέσως να διαγράψετε ή να καταστρέψετε την Εφαρμογή στις συσκευές σας.  

4. Βελτιώσεις και ενημερώσεις. Κατά καιρούς η Ascensia μπορεί, κατά τη διακριτική της 
ευχέρεια, να παρέχει βελτιώσεις, ενημερώσεις ή νέες εκδόσεις της Εφαρμογής με τους εκάστοτε 
τυπικούς όρους και προϋποθέσεις αυτής. Η παρούσα EULA (Άδεια) θα ισχύει και για τις εν λόγω 
βελτιώσεις και ενημερώσεις. 

5. Πρόσβαση στην Εφαρμογή. Δεν εγγυόμαστε ότι η παρούσα Εφαρμογή ή οποιοδήποτε 
χαρακτηριστικό ή περιεχόμενό της, θα είναι πάντα διαθέσιμο ή αδιάλειπτο και ότι η πρόσβασή σας σε 
αυτήν την Εφαρμογή επιτρέπεται σε προσωρινή βάση. Μπορούμε να αναστείλουμε, ανακαλέσουμε, 
διακόψουμε ή αλλάξουμε ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Εφαρμογής, χωρίς 
προειδοποίηση. Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων διευθετήσεων που 
απαιτούνται για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την Εφαρμογή και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν 
εγγενείς κίνδυνοι στο λογισμικό, το υλικό και τη σύνδεση στο διαδίκτυο, οι οποίοι μπορεί να 
προκαλέσουν διακοπές ή σφάλματα στα δεδομένα που μεταδίδονται ή εμφανίζονται κατά τη χρήση 
της Εφαρμογής, ανεξάρτητα από τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό ή την αποφυγή 
τέτοιων περιστατικών. 

http://www.diabetes.ascensia.com/contact-us/
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Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτήν την 
Εφαρμογή μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο έχουν επίγνωση της παρούσας EULA (Άδειας) και 
άλλων ισχυόντων όρων και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.  

6. Εγγραφή. Πρέπει να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε 
την Εφαρμογή. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στο cloud. 
Ένας λογαριασμός αποθήκευσης στο cloud θα σας προσφέρει το όφελος αποθήκευσης των 
δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας 
δεδομένων, των δεδομένων γλυκόζης και των ενδείξεων από τον Συνδεδεμένο Μετρητή Contour που 
διαθέτετε, ώστε να μπορείτε αργότερα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εάν επιλέξετε 
ή παρασχεθεί σε εσάς ένας κωδικός αναγνώρισης χρήστη, συνθηματικό ή οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία, ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας μας, θα πρέπει να χειρίζεστε τις εν λόγω 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε κανένα τρίτο. 

Η παροχή της Υπηρεσίας υπόκειται στη σύμβασή σας και στη συμμόρφωση με τους όρους της 
παρούσας EULA (Άδεια). Επιτρέπεται να δημιουργήσετε μόνο έναν λογαριασμό Υπηρεσιών ανά 
χρήστη και η Ascensia επιφυλάσσεται του δικαιώματος να περιορίσει τον αριθμό των συσκευών που 
συνδέονται με έναν λογαριασμό. Συμφωνείτε ότι η εκπλήρωση αυτών των απαιτήσεων αποτελεί δική 
σας ευθύνη και ότι θα είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση και τη διατήρηση τυχόν συνδέσεων στο 
διαδίκτυο (μπορεί να ισχύουν χρεώσεις), τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τα αναλώσιμα 
που είναι απαραίτητα για να αποκτήσετε, να λάβετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. 
Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο κατά τον τρόπο που επιτρέπεται ρητά σε αυτή. 
Η Ascensia, οι συνδεδεμένες εταιρείες και οι προμηθευτές της κατέχουν όλα τα δικαιώματα, τους 
τίτλους ιδιοκτησίας και τα συμφέροντα επί της Υπηρεσίας.  

Μετά την εγγραφή σας, συμφωνείτε ότι τα δεδομένα που μεταδίδετε χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή 
αφορούν συγκεκριμένα εσάς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί και 
προορίζεται για προσωπική χρήση, σε εξατομικευμένη βάση, και δεν θα πρέπει να γνωστοποιείτε τα 
στοιχεία που αφορούν τον λογαριασμό σας ή/και τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανένα άλλο άτομο. 
Εάν κάποιο άλλο άτομο επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή, το εν λόγω άτομο θα πρέπει να 
λάβει την Εφαρμογή απευθείας στη συσκευή του και να συμφωνήσει ξεχωριστά και εξατομικευμένα με 
την EULA (Άδεια). 

Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του 
λογαριασμού Εφαρμογής σας, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν σε αυτόν ή 
μέσω αυτού. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη 
ή συνθηματικό, είτε επιλεχθεί από εσάς είτε παραχωρηθεί από εμάς, σε οποιαδήποτε στιγμή, εάν 
κατά την εύλογη κρίση μας δεν συμμορφωθήκατε με οποιαδήποτε από τις διατάξεις της παρούσας 
EULA (Άδεια).  

Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος εκτός από εσάς γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης 
χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως, επικοινωνώντας με το 
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη διεύθυνση http://contact.ascensia.com. 

7. Περιορισμοί χρήσης της Υπηρεσίας: Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για 
τους σκοπούς που επιτρέπονται βάσει της παρούσας EULA (Άδεια), και μόνο μέχρι τον βαθμό που 
επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, κανονισμό ή τη γενικά αποδεκτή πρακτική στην αντίστοιχη 
δικαιοδοσία. Εάν χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία ή έχετε άλλη συμπεριφορά που εκούσια ή ακούσια 
διακυβεύει τη δυνατότητά μας να παρέχουμε την Υπηρεσία, επιτρέπεται να λάβουμε όλα τα εύλογα 
μέτρα για την προστασία της Υπηρεσίας, στα οποία μπορεί να συγκαταλέγεται η αναστολή της 
πρόσβασής σας στην Υπηρεσία. Καμία διάταξη της παρούσας EULA (Άδεια) δεν θα πρέπει να 
ερμηνεύεται ότι σας μεταβιβάζει οποιοδήποτε συμφέρον, τίτλο ιδιοκτησίας ή άδεια χρήσης σε 
λογαριασμό Υπηρεσιών ή σε παρόμοιο πόρο που χρησιμοποιείται από εσάς και συνδέεται με την 
Υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαραγάγετε, αντιγράψετε, δημιουργήσετε διπλότυπο αντίγραφο, 
πωλήσετε, μεταπωλήσετε, ενοικιάσετε ή εμπορευτείτε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε τμήμα της) για 
οποιονδήποτε σκοπό. 

8. Χρήση Δεδομένων: Διατηρείτε την ιδιοκτησία όλων των προσωπικών δεδομένων που 
αποστέλλονται μέσω της Εφαρμογής και αποθηκεύονται στην Υπηρεσία και είστε υπεύθυνοι για το 
περιεχόμενο και την ορθότητα των λεπτομερειών που παρέχετε στην Ascensia, όπως και για τη μη 

http://www.diabetes.ascensia.com/contact-us/
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παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων που ενδέχεται να περιλαμβάνονται σε αυτά τα 
δεδομένα. Στις περιπτώσεις που ισχύει σύμφωνα με το τοπικό δίκαιο, χρησιμοποιώντας την 
Υπηρεσία χορηγείτε στην Ascensia παγκόσμια, χωρίς καταβολή τελών εκμετάλλευσης πνευματικών 
δικαιωμάτων, μη αποκλειστική άδεια χρήσης, διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, 
προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας, προσπέλασης και διατήρησης τεχνικών 
δεδομένων και σχετικών πληροφοριών - συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών 
πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογής σας και των 
περιφερειακών - που συλλέγονται κατά καιρούς για τη διευκόλυνση της παροχής ενημερώσεων 
λογισμικού, υποστήριξης προϊόντος και άλλων υπηρεσιών σε εσάς (εάν υπάρχουν) που σχετίζονται 
με την Εφαρμογή και παρακολούθησης και αναφοράς της δραστηριότητάς σας κατά τη χρήση της 
Εφαρμογής, μεταξύ άλλων και για σκοπούς ανάλυσης. Η Ascensia μπορεί να χρησιμοποιεί τις εν 
λόγω πληροφορίες, εφόσον βρίσκονται σε μορφή που δεν εξακριβώνουν την ταυτότητά σας, 
προκειμένου να βελτιώνει τα προϊόντα της ή να σας παρέχει υπηρεσίες ή τεχνολογίες, όπως ορίζεται 
στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Εφαρμογής.   

9. Πληροφορίες τοποθεσίας: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής στην Εφαρμογή θα 
σας ζητήσουμε να ενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες της κινητής συσκευής σας προκειμένου να 
επιτρέψετε στην Ascensia να συλλέξει την ακριβή ή κατά προσέγγιση γεωτοποθεσία σας, που 
αντλείται από τη συσκευή ή τον Συνδεδεμένο Μετρητή Contour που διαθέτετε μέσω της διεύθυνσης IP 
ή του GPS, του σήματος της κινητής συσκευής, του Wi-Fi ή του Bluetooth, κατά περίπτωση. Μπορείτε 
επίσης να μας επιτρέψετε να συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής. 
Εάν συναινέσετε στην εν λόγω συλλογή, θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για να βελτιώνουμε τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μεταξύ άλλων και για τη στρατηγική τοποθέτησης μετρητών μας. 
Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της Εφαρμογής για περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Ascensia και τον τρόπο με τον οποίο τις 
χρησιμοποιεί και τις γνωστοποιεί. 

10. Χρήστες iOS: Κατά τη διαδικασία εγγραφής στην Εφαρμογή, θα σας ζητήσουμε να 
χορηγήσετε στην Ascensia πρόσβαση στη εφαρμογή Υγείας της Apple Inc. («Apple») στη συσκευή 
σας, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης στη βάση δεδομένων της εφαρμογής Υγείας της 
Apple, τη «HealthKit», εντός της εφαρμογής αυτής, για τους σκοπούς της βελτίωσης ή/και 
επαλήθευσης των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία εντός της Εφαρμογής μας. Στην Πολιτική 
Ιδιωτικού Απορρήτου της Εφαρμογής μας αναφέρουμε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά 
δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση η Εφαρμογή μας και με τον τρόπο με τον οποίο η Εφαρμογή τα 
επεξεργάζεται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση ή να ρυθμίσετε ποια δεδομένα 
γνωστοποιούνται από την εφαρμογή Υγείας της Apple και την Εφαρμογή μας ανά πάσα στιγμή, μέσα 
από τις άδειες της εφαρμογής Υγείας της συσκευής σας. 

11. Απαγορεύσεις: Συμφωνείτε ότι ΔΕΝ θα χρησιμοποιείτε αυτήν την Εφαρμογή ή τον 
λογαριασμό Υπηρεσίας σας για να προβείτε άμεσα ή έμμεσα στις ακόλουθες ενέργειες:  

(α) να αναφορτώσετε, κάνετε λήψη, αποστείλετε email, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή να κάνετε με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσιμα οποιαδήποτε δεδομένα που είναι παράνομα, επιβλαβή, 
ζημιογόνα, παραβιάζουν το ιδιωτικό απόρρητο άλλων ατόμων ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
ανάρμοστα.  
 
(β) να διαπράξετε οποιαδήποτε απατηλή ενέργεια, μεταξύ άλλων, προσποιούμενος ότι είστε κάποιος 
άλλος ή παραποιώντας την ταυτότητά σας ή την ηλικία σας ή στέλνοντας δεδομένα από τον μετρητή 
κάποιου άλλου ατόμου ή να βλάψετε κάποιον άλλο ή άλλως να παραποιήσετε τη σχέση σας με 
κάποιο άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένων και των ανηλίκων (η Ascensia επιφυλάσσεται του 
δικαιώματος να απορρίψει ή να αποκλείσει οποιαδήποτε συσκευή ή διεύθυνση email που θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως πλαστοπροσωπία ή παραποίηση της ταυτότητάς σας ή οικειοποίηση του 
ονόματος ή της ταυτότητας κάποιου άλλου ατόμου). 
 
(γ) να αναφορτώσετε, κάνετε λήψη, αποστείλετε email, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή να κάνετε με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσιμα οποιαδήποτε δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από οποιοδήποτε 
άτομο που δεν έχει συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης.  
 
(δ) να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίαση άλλης 
πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης της αναφόρτωσης περιεχομένου για το οποίο δεν 
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έχετε δικαίωμα αναφόρτωσης) ή να αποκαλύψετε εμπορικά μυστικά ή εμπιστευτικές πληροφορίες 
κατά παράβαση σύμβασης εμπιστευτικότητας, εργασίας ή τήρησης του απορρήτου.  
 
(ε) να δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταδώσετε ή να κάνετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσιμα 
οποιαδήποτε άλλα μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα email, ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία ή 
αλυσιδωτές επιστολές, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της μαζικής αποστολής εμπορικών 
διαφημίσεων και πληροφοριακών ανακοινώσεων.  
 
(στ) να αναφορτώσετε, δημοσιεύσετε, αποστείλετε email, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή να κάνετε με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσιμο τυχόν υλικό που περιέχει ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν, να 
παρεμποδίσουν ή να περιορίσουν την κανονική λειτουργία της Εφαρμογής (ή οποιουδήποτε τμήματός 
της), ή οποιοδήποτε άλλο λογισμικό ή υλικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
 
(ζ) να παρεμποδίσετε ή διαταράξετε την Εφαρμογή (μεταξύ άλλων και μέσω της προσπέλασης της 
Εφαρμογής με αυτοματοποιημένα μέσα, όπως δέσμες ενεργειών ή προγράμματα ανίχνευσης του 
Web), ή διακομιστές ή δίκτυα που συνδέονται στην Εφαρμογή, ή τυχόν πολιτικές, απαιτήσεις ή 
κανονισμούς δικτύων που συνδέονται με την Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της μη 
εξουσιοδοτημένης προσπέλασης, χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή κυκλοφορίας αυτών).  
 
(η) να συγκεντρώσετε και να αποθηκεύσετε προσωπικά δεδομένα για άλλους χρήστες της 
Εφαρμογής, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιεσδήποτε από τις προαναφερόμενες 
απαγορευμένες δραστηριότητες. 
 
(θ) να παραβιάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, μεταξύ άλλων μέσω της παραβίασης ή 
οικειοποίησης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή της παραβίασης δικαιώματος ιδιωτικού 
απορρήτου τρίτου.  
 
(ι) να τροποποιήσετε, μεταφράσετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα, προσαρμογές ή προγράμματα 
της Εφαρμογής ή τμήματος αυτής ή βάσει της Εφαρμογής ή τμήματος αυτής ή να χρησιμοποιήσετε, 
αντιγράψετε ή αναπαράγετε την Εφαρμογή ή τμήμα αυτής κατά τρόπο που δεν συμπεριλαμβάνεται 
μεταξύ αυτών που επιτρέπονται ρητά στην παρούσα EULA (Άδεια). 
 
(ια) να εκχωρήσετε, να υπο-αδειοδοτήσετε, να εκμισθώσετε, να πωλήσετε, να παραχωρήσετε 
εμπράγματη ασφάλεια ή άλλως να μεταβιβάσετε την πρόσβαση που χορηγείται δυνάμει της 
παρούσας EULA (Άδεια) ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή δυνατότητα θέασης, προσπέλασης ή χρήσης 
οποιουδήποτε υλικού της Ascensia ή/και 
 
(ιβ) να επιχειρήσετε να διαπράξετε οποιαδήποτε από τις πράξεις που περιγράφονται στο παρόν 
άρθρο 11 η να βοηθήσετε, να ενθαρρύνετε ή να επιτρέψετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο να διαπράξει 
οποιαδήποτε από τις πράξεις που περιγράφονται στο παρόν άρθρο 11.  
 
12. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Όλες οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, τα σχέδια, τα 
προγράμματα, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, ο κώδικας υπολογιστή (συμπεριλαμβανομένου και του 
πηγαίου και του αντικειμενικού κώδικα), τα προϊόντα, το λογισμικό, οι υπηρεσίες, οι λεπτομέρειες, τα 
έγγραφα, οι απεικονίσεις, το περιεχόμενο που δημοσιεύονται στην Εφαρμογή και όλα τα άλλα 
στοιχεία της Εφαρμογής («Υλικό») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Ascensia και των τρίτων 
δικαιοπαρόχων μας και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους 
νόμους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κανένα Υλικό για εμπορικούς σκοπούς εάν δεν έχετε λάβει 
άδεια να το κάνετε αυτό από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους μας. Οποιαδήποτε άδεια χρήσης του 
Υλικού παραχωρείται με την προϋπόθεση ότι το σχετικό σημείωμα του δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα αποκλειστικά σήματα εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα, ότι το εν λόγω Υλικό θα 
χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπικούς σκοπούς, δεν θα τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και δεν θα 
τροποποιηθεί με κανένα τρόπο και ότι όλες οι εικόνες που αποκτήθηκαν από την Εφαρμογή θα 
χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με το συνοδευτικό κείμενο. 

Η Ascensia είναι ο δικαιοπάροχος ή ο δικαιοδόχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε 
αυτήν την Εφαρμογή και στο Υλικό, εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά ή εάν εκλαμβάνονται με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο ως δικαιώματα τρίτων. Η Εφαρμογή και το Υλικό προστατεύονται από τους 
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νόμους και τις συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο και οποιαδήποτε μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών απαγορεύεται ρητά. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. 

13. Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων. Η Ascensia δεν έχει καμία ευθύνη για τη 
διατήρηση/αποθήκευση ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων οποιωνδήποτε πληροφοριών ή 
δεδομένων που δημιουργείτε με χρήση της Εφαρμογής. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη 
διατήρηση/συντήρηση/αποθήκευση και δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων (ηλεκτρονικά ή/και 
χειρόγραφα) οποιωνδήποτε δεδομένων θέλετε να διατηρήσετε για μελλοντική ή άλλη χρήση. Εάν 
επιλέξετε να μοιραστείτε τις πληροφορίες σας μέσω email, δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων ή με 
άλλο τρόπο με τρίτα μέρη, αυτές οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι κρυπτογραφημένες και η 
Ascensia δεν θα έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί το ιδιωτικό απόρρητο ή την ασφάλεια αυτών των 
πληροφοριών. Θα πρέπει να λάβετε τα μέτρα που κρίνετε κατάλληλα για την προστασία της 
ασφάλειας των πληροφοριών σας. Εάν επιλέξετε να τερματίσετε τον λογαριασμό της Υπηρεσίας σας, 
μπορεί να χρειαστούν έως και 30 ημέρες για τη διαγραφή του λογαριασμού σας και είτε τη διαγραφή 
είτε την ανωνυμοποίηση των πληροφοριών σας ή την αδυναμία ταυτοποίησής σας από αυτά. Εκτός 
εάν απαιτείται διαφορετικά από τη νομοθεσία, συμφωνείτε ότι ο λογαριασμός Υπηρεσίας σας δεν 
μπορεί να μεταβιβαστεί και οποιοδήποτε δικαίωμα σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στον 
λογαριασμό σας θα παύσει μετά τον θάνατό σας. Μετά τη λήψη του πιστοποιητικού θανάτου, ο 
λογαριασμός σας μπορεί να τερματιστεί και όλα τα δεδομένα σας θα διαγραφούν. 

14. Μη εξάρτηση από πληροφορίες. Η Ascensia έχει συλλέξει τις λεπτομερείς πληροφορίες 
που παρέχονται σε αυτήν την Εφαρμογή από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, σύμφωνα με όσα 
γνωρίζει και πιστεύει, επιδεικνύοντας επαγγελματική επιμέλεια. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες 
για την επέκταση και ενημέρωση αυτού του φάσματος πληροφοριών σε συνεχή βάση. Οι 
πληροφορίες σχετικά με αυτήν την Εφαρμογή προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς 
παρουσίασης της Ascensia, των προϊόντων και υπηρεσιών της και για γενικές πληροφορίες. Δεν 
προορίζονται να αποτελούν συμβουλές στις οποίες θα πρέπει να βασιστείτε. Σας συστήνουμε να 
λάβετε επαγγελματικές συμβουλές ή συμβουλές ειδικού πριν τη λήψη ή να αποφύγετε οποιαδήποτε 
ενέργεια με βάση το περιεχόμενο σε αυτήν την Εφαρμογή.  

Η Ascensia δεν κάνει προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) ότι το περιεχόμενο σε 
αυτήν την Εφαρμογή είναι ακριβές, πλήρες ή επικαιροποιημένο. Συνεπώς, σας συνιστούμε να 
επιβεβαιώσετε την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που λαμβάνετε από αυτήν την 
Εφαρμογή πριν από τη χρήση τους σε οποιαδήποτε μορφή. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην 
Εφαρμογή δεν σας απαλλάσσουν από την ευθύνη να διεξάγετε τους δικούς σας ελέγχους στην 
Εφαρμογή ή/και τα προϊόντα μας, ειδικά των φύλλων δεδομένων ασφαλείας και των τεχνικών 
προδιαγραφών, αναφορικά με την καταλληλότητά τους για τους προτιθέμενους σκοπούς και 
διεργασίες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε συμβουλές ή οδηγίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα. Συμφωνείτε ότι θα προσπελάσετε την 
Εφαρμογή και το περιεχόμενό της με δική σας ευθύνη.  

15. Ιδιωτικό Απόρρητο και Ασφάλεια. Η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου ισχύει για τη χρήση της 
Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων που διαβιβάζετε και των πληροφοριών 
σχετικά με εσάς που εμφανίζονται στην Εφαρμογή. Με τη χρήση της Εφαρμογής αναγνωρίζετε και 
συμφωνείτε ότι οι μεταδόσεις μέσω διαδικτύου δεν είναι ποτέ εντελώς απόρρητες ή ασφαλείς. 
Κατανοείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που στέλνετε ή εμφανίζετε χρησιμοποιώντας την 
Εφαρμογή, μπορεί να διαβαστούν ή να υποκλαπούν από άλλους, ακόμη και αν μια συγκεκριμένη 
μετάδοση είναι κρυπτογραφημένη. 

16. Καμία ιατρική συμβουλή. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ 
ΣΚΟΠΟΥΣ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ή ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ 
ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Είναι 
πιθανό τα επίπεδα της γλυκόζης ενός χρήστη να αυξηθούν ή μειωθούν σε επίπεδα πολύ υψηλά ή 
πολύ χαμηλά. Είναι επίσης πιθανό για κάποια άτομα να εμφανίσουν άλλες αλλαγές που σχετίζονται 
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με τον διαβήτη στην ιατρική τους πάθηση. Οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τις συμβουλές των 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψής τους σχετικά με τις ενδείξεις των μετρήσεων της γλυκόζης στο 
αίμα τους που είναι υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές και για οποιεσδήποτε άλλες σχετικές με το διαβήτη 
αλλαγές στην κατάσταση της υγείας τους. Η Εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους χρήστες 
να διαχειρίζονται καλύτερα τη διαβητική τους κατάσταση. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη 
γνωστοποίηση των επιπέδων και άλλων σχετικών με το διαβήτη πληροφοριών και για την αναζήτηση 
της κατάλληλης ιατρικής συμβουλής. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ 
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΟΥΤΕ Η ASCENSIA, ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ή ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Ή ΦΕΡΟΥΝ 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ Ή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΝΑΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ Ή ΠΟΥ 
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.  

17. Αποποίηση. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ 
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ 
ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ», ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ 
ΨΕΥΔΗ ΔΗΛΩΣΗ. Η ASCENSIA, ΟΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ 
ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ, 
ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Ή ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ, 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΙΩΝ, ΜΗ 
ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΑΣ. Η ASCENSIA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΟΤΙ ΟΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ, 
ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ 
ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ASCENSIA, ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΧΟΥΣ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΑΝ Η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΕ 
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΟΠΟΤΕ Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΣΑΣ. Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΤΡΗΤΗ CONTOUR. ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ CONTOUR 
ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ. 

18. Για χρήστες εντός της ΕΕ ισχύουν τα εξής: Η Εφαρμογή παρέχεται «ως έχει» και η 
υπηρεσία «όταν είναι διαθέσιμη» με ορισμένες προσωρινές διακοπές. Η Ascensia δεν υπόσχεται 
συγκεκριμένα επίπεδα εξυπηρέτησης υπό τους παρόντες όρους. Η Ascensia καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τις διακοπές όσον αφορά την Εφαρμογή και την Υπηρεσία. Η 
Ascensia αποκλείει όλες τις εγγυήσεις και θα είναι υπεύθυνη μόνο για ελαττώματα που αποκρύφτηκαν 
με δόλιο τρόπο. 
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19. Περιορισμένη Νομική Ευθύνη: Κανένα στοιχείο στην παρούσα EULA (Άδεια) δεν αποκλείει 
ούτε περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από δική μας αμέλεια ή 
απάτη ή ψευδή δήλωσή μας ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να 
περιοριστεί από τον νόμο. Εκτός εάν απαγορεύεται άλλως βάσει του ισχύοντος δικαίου, η νομική 
ευθύνη της Ascensia, των συνδεδεμένων εταιρειών, των διευθυντών, των αξιωματούχων, των 
υπαλλήλων, των προμηθευτών, των δικαιοδόχων και των εκπροσώπων της για τυχόν άμεσες ή 
έμμεσες, προβλέψιμες ή μη προβλέψιμες, παρεµπίπτουσες, ειδικές, ποινικές, τυπικές ή μη τυπικές ή 
επακόλουθες ζημίες ή απώλεια κερδών, είτε προέρχονται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης 
και της αμέλειας), αθετήσεις συμβολαίου, νομική διάταξη, ευθύνη κατά τις διαπραγματεύσεις (culpa in 
contrahendo), θετική παράβαση καθήκοντος ή οποιαδήποτε άλλη νομική έννοια, που προκύπτουν 
από ή συνδέονται με:  

• την προσπέλαση ή χρήση ή αδυναμία χρήσης της παρούσας Εφαρμογής ή 

• την προσπέλαση ή χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υλικό 
που εμφανίζεται ή διατίθεται μέσω της Εφαρμογής  

εξαιρείται ρητά δια του παρόντος, εκτός εάν η ζημία έχει προκληθεί από την Ascensia από πρόθεση ή 
βαριά αμέλεια.  

Η παρούσα Εφαρμογή παρέχεται μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην 
χρησιμοποιήσετε την παρούσα Εφαρμογή για οποιουσδήποτε εμπορικούς ή επαγγελματικούς 
σκοπούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους, απώλεια 
επιχειρηματικών εργασιών, διακοπή επιχειρηματικών εργασιών, επιχειρηματική ευκαιρία ή 
επιχειρηματικές πληροφορίες και ούτε οι συνδεδεμένες εταιρείες, προμηθευτές, δικαιοδόχοι ή 
εκπρόσωποι της Ascensia θα φέρουν νομική ευθύνη για οποιεσδήποτε παρεµπίπτουσες, 
παραδειγματικές, επακόλουθες, ποινικές, ειδικές ή έμμεσες ζημιές οποιουδήποτε είδους.  

Οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι προμηθευτές, δικαιοδόχοι ή εκπρόσωποι της Ascensia δεν θα φέρουν 
την ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από ιό, μη εξουσιοδοτημένη χρήση 
του λογαριασμού σας, κατανεμημένη επίθεση άρνησης υπηρεσίας (distributed denial-of-service 
attack) ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει την κινητή σας συσκευή, τον 
υπολογιστή tablet σας ή άλλο εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγράμματα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό, που οφείλεται στη χρήση της παρούσας Εφαρμογής 
ή τη λήψη από εσάς οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτήν ή από οποιαδήποτε ιστοσελίδα που 
συνδέεται με αυτήν, ούτε για οποιαδήποτε πράξη ή γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου μας, 
συμπεριλαμβανομένης της αστοχίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων, εκτός από την περίπτωση σοβαρής 
αμέλειας ή εκ προθέσεως παραπτώματος της Ascensia. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το 
ισχύον δίκαιο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντί σας εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η παρούσα 
Εφαρμογή (ή οποιαδήποτε λειτουργία αυτής) δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για 
οποιαδήποτε περίοδο. 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ASCENSIA, ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΔΙΑΔΟΧΩΝ, 
ΑΔΕΙΟΔΟΧΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ EULA (ΑΔΕΙΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΘΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΥΧΟΝ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΡΗΤΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ 
ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ Ή ΝΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ή ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΗΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΤΗ. 

ΚΑΘΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA (ΑΔΕΙΑ) ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ, 
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΕΙ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΜΕΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA 
(ΑΔΕΙΑ). Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA (ΑΔΕΙΑ). 
ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ. 
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Για χρήστες στη Γερμανία:  

Η Ascensia θα ευθύνεται μόνο για ζημίες που προκλήθηκαν από βαριά αμέλεια ή πρόθεση. Κάθε 
άλλη ευθύνη της Ascensia για ζημίες αποκλείεται. Οι ανωτέρω περιορισμοί ευθύνης δεν θα ισχύουν 
στην υποχρεωτική εκ του νόμου ευθύνη, ειδικότερα στην ευθύνη δυνάμει του γερμανικού Νόμου περί 
Ευθύνης Προϊόντων (Produkthaftungsgesetz). Επιπλέον, οι περιορισμοί ευθύνης δεν θα ισχύουν εάν 
και στον βαθμό που η Ascensia έχει αναλάβει ειδική εγγύηση. 

20. Ανακοίνωση για την προστασία των καταναλωτών. Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν 
είστε καταναλωτής, οι περιορισμοί της παρούσας EULA (Άδεια) προορίζονται να είναι ευρείς και 
περιεκτικοί στον βαθμό μόνο που επιτρέπεται από τους νόμους του τόπου δωσιδικίας σας. 

• Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κατοίκους του Νιού Τζέρσεϊ. Καμία 
διάταξη της παρούσας EULA (Άδεια) δεν θα ισχύει για τους καταναλωτές στο Νιού 
Τζέρσεϊ εάν η διάταξη περιορίζει τα ένδικα μέσα για/σύμφωνα με: (i) αδικοπραξίες της 
Ascensia (π.χ. αμέλεια, μη επίδειξη βασικού βαθμού επιμέλειας, μη αποφυγή 
πρόκλησης παράλογου κινδύνου βλάβης), (ii) τον Νόμο του Νιού Τζέρσεϊ περί 
Ευθύνης Προϊόντων, N.J.S.A. 2A:58C-1, επ. (ήτοι, το εκ του νόμου επιβαλλόμενο 
καθήκον μη κατασκευής και πώλησης επικίνδυνων προϊόντων, με την πιθανότητα 
επιδίκασης αποζημίωσης ποινικού χαρακτήρα για παραβάσεις αυτού), (iii) τον Νόμο 
του Νιού Τζέρσεϊ περί αποζημιώσεων ποινικού χαρακτήρα, N.J.S.A. 2A:15-5.9, επ. 
(ήτοι, το έννομο δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης ποινικού χαρακτήρα σε 
περίπτωση ζημίας που προκαλείται από πραγματικό δόλο, απρόκλητα και με 
ηθελημένη αμέλεια, παράτολμη αδιαφορία), (iv) τον Κοινό Εμπορικό Κώδικα του Νιού 
Τζέρσεϊ (ήτοι, γενικό νομικό καθεστώς που διέπει τα δικαιώματα και τα καθήκοντα 
των αγοραστών και των πωλητών ως προς τις συμβάσεις πώλησης αγαθών, με την 
πιθανότητα αποζημίωσης για οικονομική και περιουσιακή ζημία) και (v) την αδυναμία 
της Ascensia να παρέχει εύλογη προστασία κατά των ζημιών που προκύπτουν από 
ορισμένες εγκληματικές ενέργειες τρίτων (π.χ. δικτυοπαραβίαση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και κλοπή ταυτότητας, που ρυθμίζεται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή 
Εμπορίου και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών και από τον Νόμο του Νιού 
Τζέρσεϊ περί προστασίας από κλοπή ταυτότητας, N.J.S.A.56:8-161, επ. και τον Νόμο 
του Νιού Τζέρσεϊ περί εξαπάτησης καταναλωτών, N.J.S.A. 56:8-3, επ.). Ως προς την 
EULA (Άδεια), οι διατάξεις που αφορούν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό 
ορισμένων ζημιών δεν ισχύουν στο Νιού Τζέρσεϊ όσον αφορά την εκ του νόμου ζημία, 
την ζημία ποινικού χαρακτήρα, την απώλεια δεδομένων και την απώλεια ή ζημία 
περιουσίας. 

• Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κατοίκους της Καλιφόρνια. Εάν 
είστε κάτοικος της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το άρθρο 1789.3 του Αστικού Κώδικα της 
Καλιφόρνια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Υποστήριξης Παραπόνων της 
Διεύθυνσης Καταναλωτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Καταναλωτικών Θεμάτων 
της Καλιφόρνια γραπτώς στη διεύθυνση 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, 
Sacramento, California 95834, ή τηλεφωνικώς στον αριθμό (800) 952-5210 
προκειμένου να επιλύσετε κάποιο παράπονο σχετικά με την Εφαρμογή ή να λάβετε 
περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση της Εφαρμογής. 

21. Ιστότοπος με σύνδεση: δικαιώματα πρόσβασης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι είστε 
υποχρεωμένοι να προστατεύετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από 
τρίτους και ότι θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από άλλους 
χωρίς την άδειά σας. Πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Ascensia εάν πληροφορηθείτε ότι η 
ασφάλεια έχει παραβιαστεί σε σχέση με οποιεσδήποτε λεπτομέρειες διαθέσιμες στην Εφαρμογή ή εάν 
μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα πρόσβασής σας ή αν έχετε 
διαπιστώσει από ενδείξεις ότι η εν λόγω πρόσβαση θα μπορούσε να γίνει δυνατή. 

22. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνδέσετε την 
Εφαρμογή με ιστοσελίδα ή σύνδεσμο τρίτου, η Ascensia δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για το 
περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή των άλλων επιγραμμικών υπηρεσιών που συνδέονται με την 
Εφαρμογή. Οι εν λόγω συνδέσεις δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως εγκρίσεις από εμάς για τους εν 
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λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους και η Ascensia δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή ζημία που 
μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους. 

23. Διεθνείς χρήστες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η Εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε 
χρήστες σε ορισμένες χώρες λόγω κανονιστικών περιορισμών. Εάν επιχειρήσετε να λάβετε την 
Εφαρμογή ενώ κατοικείτε σε χώρα όπου η συγκεκριμένη Εφαρμογή δεν έχει εγκριθεί για χρήση, 
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η λήψη της Εφαρμογής. Προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα 
Εφαρμογή μπορεί να διατίθενται σε διάφορες συσκευασίες, σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών ή με 
διαφορετικά γράμματα ή σημάνσεις, ανάλογα με τη χώρα. Η Ascensia δεν προβαίνει σε καμία 
δήλωση, εγγύηση ή εγγυήσεις (ρητές ή σιωπηρές) ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμα 
με την ίδια εμφάνιση, στα ίδια μεγέθη ή υπό τις ίδιες προϋποθέσεις σε διαφορετικές περιοχές ή χώρες 
και τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να υπόκεινται σε διαφορετικές κανονιστικές απαιτήσεις. 
Εάν επιχειρήσετε να λάβετε ή να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω Εφαρμογή σε μια χώρα ή περιοχή 
όπου δεν έχει εγκριθεί για χρήση, το κάνετε με δική σας ευθύνη και η Ascensia δεν θα αναλάβει καμία 
ευθύνη για τέτοιου είδους χρήση.  

24. Αποζημίωση. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, συμφωνείτε ότι θα 
αποζημιώσετε, θα υπερασπιστείτε και θα απαλλάξετε την Ascensia, τις συνδεδεμένες εταιρείες της και 
τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και εντολοδόχους της από και για όλες τις απαιτήσεις, 
ευθύνες, απώλειες, ζημίες, δαπάνες και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών δικηγόρων 
και πραγματογνωμόνων) που προέκυψαν για οποιονδήποτε εξ αυτών σε σχέση με (α) την από 
μέρους σας προσπέλαση, χρήση ή υποτιθέμενη χρήση της Εφαρμογής, (β) οποιαδήποτε υπαίτια 
παραβίαση της Άδειας από εσάς ή άλλους στην οικία ή στον οργανισμό σας ή αλλού σε σχέση με την 
από μέρους σας ή από μέρους τους χρήση της Εφαρμογής και (γ) απάτη, υπαίτια άδικη πράξη, 
εγκληματικές ενέργειες ή βαριά αμέλεια από πλευράς σας. Το ποσό της αποζημίωσης σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο 24 θα περιορίζεται στο υψηλότερο ποσό που δύναται να ανακτηθεί σύμφωνα με τους 
νόμους του τόπου δωσιδικίας σας.  

25. Εμπορικά σήματα. Οι ονομασίες «Ascensia», «Contour» και οποιαδήποτε άλλα εμπορικά 
σήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την παρούσα Εφαρμογή, αποτελούν εμπορικά σήματα 
της Ascensia. Συμφωνείτε να μην εμφανίζετε ή χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τα εν λόγω 
εμπορικά σήματα χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή άδεια της Ascensia.  

26. Αλλαγές στην παρούσα EULA (Άδεια). Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος, κατά τη 
διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε την παρούσα EULA (Άδεια) σε συνεχιζόμενη βάση ανά 
πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που αναθεωρήσουμε την παρούσα EULA (Άδεια) κατά τρόπο που 
μεταβάλλει ουσιωδώς τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας δοθεί η ευκαιρία να αποδεχτείτε 
τους νέους όρους και προϋποθέσεις. Εάν συμφωνήσετε, τότε η αναθεωρημένη EULA (Άδεια) θα 
ισχύσει για τη χρήση της Εφαρμογής και θα είναι δεσμευτική για εσάς. Επουσιώδεις τροποποιήσεις 
της παρούσας EULA (Άδεια) ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. Οι διαφορές που προκύπτουν από 
την παρούσα EULA (Άδεια) θα επιλύονται σύμφωνα με την έκδοση της παρούσας EULA (Άδεια) που 
βρισκόταν σε ισχύ κατά τον χρόνο εμφάνισης της διαφοράς. Μπορούμε να ενημερώνουμε την 
παρούσα Εφαρμογή κατά καιρούς και μπορούμε να αλλάξουμε το περιεχόμενό της ανά πάσα στιγμή. 
Ωστόσο, παρακαλούμε σημειώστε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο στην παρούσα Εφαρμογή μπορεί να 
μην είναι επικαιροποιημένο σε οποιαδήποτε στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το 
επικαιροποιούμε. Δεν εγγυόμαστε ότι η παρούσα Εφαρμογή ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτής θα 
είναι απαλλαγμένο από λάθη ή παραλείψεις. 

27. Γενικά. Η παρούσα Άδεια αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Ascensia 
σχετικά με την Εφαρμογή και υπερισχύει έναντι όλων των προηγούμενων προτάσεων, 
διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και συμφωνιών ανάμεσα σε εσάς και την Ascensia σχετικά με την 
Εφαρμογή. Κανένα στοιχείο που περιέχεται στην παρούσα Άδεια δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι 
δημιουργεί σχέση ιατρού-ασθενούς, συνεργασίας, πρακτόρευσης ή απασχόλησης ανάμεσα σε εσάς 
και την Ascensia. Κατόπιν της καταγγελίας της Άδειας για οποιονδήποτε λόγο, τα άρθρα 8 (Χρήση 
Δεδομένων), 12 (Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας), 13 (Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων) 14 
(Μη εξάρτηση από πληροφορίες), 17 (Αποποίηση), 19 (Περιορισμένη Νομική Ευθύνη), 24 
(Αποζημίωση), 25 (Εμπορικά σήματα) και 30 (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία) θα παραμείνουν σε 
πλήρη ισχύ. Η παραίτηση ή η παράλειψη άσκησης, από οποιαδήποτε άποψη, οποιωνδήποτε 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην παρούσα Άδεια, δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιοδήποτε 
περαιτέρω δικαίωμα βάσει της παρούσας Άδειας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Άδειας 
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κριθεί τελεσίδικα παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η εν λόγω διάταξη θα 
θεωρείται διαχωρισμένη από την παρούσα Άδεια και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την 
εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων. Η παρούσα EULA (Άδεια) είναι προσωπική για το Χρήστη 
και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί, εκχωρηθεί, υπο-αδειοδοτηθεί ή αναθεωρηθεί για οποιονδήποτε 
λόγο. Οποιαδήποτε μετάφραση της παρούσας Άδειας πραγματοποιείται για λόγους τοπικών αναγκών 
και στον βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ της αγγλικής 
έκδοσης και οποιασδήποτε μη αγγλικής έκδοσης, η αγγλική έκδοση θα υπερισχύει. Μπορούμε να 
μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την παρούσα EULA 
(Άδεια) σε έναν άλλο οργανισμό, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας ή τις δικές μας 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα EULA (Άδεια). 

28. Φόροι και δασμοί. Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, δασμών ή 
εισφορών που μπορεί να επιβληθούν τώρα ή στο μέλλον από οποιαδήποτε αρχή δυνάμει της 
παρούσας EULA (Άδεια) για την προμήθεια, χρήση ή συντήρηση της Εφαρμογής ή/και για 
οποιαδήποτε χρήση της Εφαρμογής, όπως και σχετικά με φόρους, δασμούς ή εισφορές που αφορούν 
στη σύνδεση με και χρήση του διαδικτύου και στον βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, εάν 
οποιοιδήποτε από τους προαναφερόμενους φόρους, δασμούς ή εισφορές καταβληθούν σε 
οποιαδήποτε στιγμή από τη Ascensia, θα αποζημιώσετε την Ascensia πλήρως και κατ' απαίτησή της. 

29. Εκχώρηση. Η Ascensia μπορεί να εκχωρήσει, μεταβιβάσει, αναθεωρήσει ή υπο-εκχωρήσει 
οποιαδήποτε ή όλα τα δικαιώματά της ή να μεταβιβάσει οποιεσδήποτε ή όλες τις υποχρεώσεις της 
που απορρέουν από την παρούσα EULA (Άδεια), χωρίς εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση, εάν 
η εν λόγω εκχώρηση ή/και ανάθεση γίνεται σε μια θυγατρική εντός του ομίλου εταιρειών της Ascensia 
ή προς οποιονδήποτε διάδοχο της Ascensia Diabetes Care Holdings AG, μέσω της αγοράς του 
συνόλου ή ουσιαστικά του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων. 

30. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία. Η παρούσα EULA (Άδεια), το αντικείμενο και η σύστασή 
της, διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελβετίας, χωρίς να ισχύουν οι αρχές 
σύγκρουσης κανόνων δικαίου. Οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις περί προστασίας καταναλωτών που 
προκύπτουν από τη δικαιοδοσία του συνήθη τόπου κατοικίας του χρήστη ισχύουν και δεν 
αποκλείονται από την παρούσα επιλογή δικαίου. Η παρούσα EULA (Άδεια) δεν θα διέπεται από τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, η εφαρμογή της 
οποίας εξαιρείται ρητά. Με την εξαίρεση των Ρώσων χρηστών, όπως ορίζεται παρακάτω, το 
δικαστήριο της πόλης της Βασιλείας στην Ελβετία θα έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία σε περίπτωση 
που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά που οφείλεται ή συνδέεται με την παρούσα EULA (Άδεια). 

Για Ρώσους χρήστες ισχύουν τα εξής: Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την 
παρούσα EULA (Άδεια) θα επιλύεται είτε από τα δικαστήρια της έδρας της Ascensia είτε από τα 
δικαστήρια του τόπου κατοικίας σας ανάλογα με την επιλογή του αντίστοιχου ενάγοντος. 

31. Σχόλια. Εάν επιλέξετε να υποβάλετε σχόλια ή προτάσεις σχετικά με την εμπειρία σας με την 
Εφαρμογή («Σχόλια»), τότε δια του παρόντος παρέχετε στην Ascensia απεριόριστο, διηνεκές, 
αμετάκλητο, μη αποκλειστικό, πλήρως καταβεβλημένο, χωρίς καταβολή τελών εκμετάλλευσης 
πνευματικών δικαιωμάτων δικαίωμα να εκμεταλλευτεί τα εν λόγω Σχόλια με οποιονδήποτε τρόπο και 
για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων και για τη βελτίωση της Εφαρμογής και τη δημιουργία άλλων 
προϊόντων και υπηρεσιών.  

32. Ανωτέρα βία. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται δυνάμει του ισχύοντος δικαίου, η 
Ascensia θα απαλλάσσεται από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας EULA 
(Άδεια) για όσο διάστημα παρεμποδίζεται ή καθυστερεί να εκπληρώσει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις 
δυνάμει της παρούσας EULA (Άδεια), εν όλω ή εν μέρει, λόγω γεγονότος ή σειράς γεγονότων 
ανωτέρας βίας, που προκαλείται ή προέρχεται από: (α) καιρικές συνθήκες ή άλλα στοιχεία της φύσης 
ή θεομηνίες, (β) πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, ανταρσίες, εξεγέρσεις, εμφύλιες αναταραχές ή 
επανάσταση, (γ) καραντίνα ή εμπορικό αποκλεισμό (δ) διακοπή ή βλάβη τηλεπικοινωνιών, δικτύου, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακομιστή ή διαδικτύου ή (ε) άλλες αιτίες που βρίσκονται πέραν του 
εύλογου ελέγχου της Ascensia.  

33. Ανακοίνωση σχετικά με την Apple. Το παρόν άρθρο 33 ισχύει μόνο εφόσον χρησιμοποιείτε 

την Εφαρμογή σε συσκευή με λειτουργικό σύστημα iOS. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα EULA (Άδεια) 
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έχει συμφωνηθεί μόνο ανάμεσα σε εσάς και την Ascensia και όχι με την Apple και η Apple δεν φέρει 
ευθύνη για την Εφαρμογή και για το περιεχόμενο αυτής. Η Apple δεν έχει απολύτως καμία 
υποχρέωση να σας παράσχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης αναφορικά με την Εφαρμογή. 
Σε περίπτωση αδυναμίας της Εφαρμογής να τηρήσει ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ειδοποιήσετε 
την Apple και η Apple θα σας επιστρέψει το τίμημα αγοράς αυτής της Εφαρμογής και στον μέγιστο 
βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, η Apple δεν έχει απολύτως καμία άλλη υποχρέωση 
εγγύησης αναφορικά με την Εφαρμογή. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη να επιληφθεί των απαιτήσεων 
που προβάλλονται από εσάς ή τρίτους σχετικά με την Εφαρμογή ή την από μέρους σας κατοχή ή/και 
χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων: (α) των απαιτήσεων περί ευθύνης προϊόντος, (β) των 
ισχυρισμών ότι η Εφαρμογή δεν τηρεί κάποια ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση και (γ) των 
απαιτήσεων που προκύπτουν από νομοθεσία προστασίας καταναλωτών, ιδιωτικού απορρήτου ή 
παρόμοια νομοθεσία. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για την διερεύνηση, υπεράσπιση, διακανονισμό και 
άρση ισχυρισμών τρίτων ότι η Εφαρμογή ή/και η από πλευράς σας κατοχή και χρήση της Εφαρμογής 
παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με 
ισχύοντες όρους τρίτων ενώ χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. Η Apple και οι θυγατρικές της Apple είναι 
δικαιούχοι τρίτοι της παρούσας EULA (Άδεια) και κατόπιν της αποδοχής της παρούσας EULA (Άδεια) 
από εσάς, η Apple θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να εκτελέσει 
την παρούσα EULA (Άδεια) κατά εσάς ως δικαιούχου τρίτου της παρούσας EULA (Άδεια). Δια του 
παρόντος δηλώνετε και εγγυάστε ότι (α) δεν είστε εγκατεστημένος σε χώρα που υπόκειται σε 
εμπορικό αποκλεισμό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ή που έχει χαρακτηρισθεί από την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ ως χώρα «που υποστηρίζει την τρομοκρατία» και (β) δεν έχετε καταγραφεί σε κατάλογο 
απαγορευμένων ή περιορισμένων μερών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. 

34. Επικοινωνία. Εάν έχετε απορίες, σχόλια, παράπονα ή/και απαιτήσεις σχετικά με την 
παρούσα EULA (Άδεια), θα πρέπει να απευθυνθείτε στη διεύθυνση Ascensia Diabetes Care Holdings 
AG, Peter Merian-Strasse 90, Ταχ. Θυρίδα 4052 Βασιλεία, Ελβετία.  

 

 


