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Aplicația CONTOUR DIABETES – Acord de licență pentru utilizatorul final  
Ultima actualizare: 1 martie 2019 
 
Această aplicație mobilă CONTOUR™DIABETES a fost dezvoltată și este operată de Ascensia 
Diabetes Care Holdings AG, cu sediul în Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, Elveția 
(„Ascensia”, „noi”, „nouă” sau „noastră”).  

Acordul de licență pentru utilizatorul final („EULA” sau „Licența”) este un acord legal între dvs., 
„Utilizatorul” și Ascensia, care reglementează utilizarea Aplicației de către dvs. „Aplicația” înseamnă 
aplicația mobilă CONTOUR™DIABETES, orice conținut, instrumente, documentația auxiliară și toate 
serviciile controlate de Ascensia care sunt operate în legătură cu Aplicația (împreună „Serviciile”). 
Utilizarea aceste Aplicații , care include accesarea, răsfoirea sau înregistrarea în vederea utilizării 
acestei Aplicații, este reglementată de următorul Acord EULA (împreună cu documentele la care se 
face referire în el).  

FĂCÂND CLIC PE „ACCEPT”, (I) INDICAȚI CĂ INTENȚIONAȚI CA ACȚIUNEA DVS. SĂ 
SERVEASCĂ DREPT SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ PENTRU ACEASTĂ LICENȚĂ, CU ACEEAȘI 
VALABILITATE ȘI ACELEAȘI EFECTE JURIDICE CA SEMNĂTURA OLOGRAFĂ ȘI (II) 
DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ AVEȚI PESTE VÂRSTA LEGALĂ A MAJORATULUI ȘI CĂ 
AVEȚI ASTFEL CAPACITATEA PENTRU A CONSIMȚI LA ACEASTĂ LICENȚĂ, ȘI (III) 
DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTEI 
APLICAȚII ESTE ÎN CONFORMITATE CU TOATE LEGILE APLICABILE ȘI REGLEMENTĂRILE 
CARE VI SE APLICĂ.  

Această Aplicație poate fi utilizată cu smartphone-urile cu sistem iOS (Apple) și Android (Google), dar 
este posibil să nu fie compatibilă cu toate versiunile sistemelor de operare. Vă rugăm să verificați 
dacă este compatibilă cu sistemul dvs. de operare și telefonul dvs. înainte de a o descărca. Această 
aplicație este compatibilă cu portofoliul de glucometre CONTOUR™ („glucometrul conectat 
Contour™”) și cu alte dispozitive cu Bluetooth sau cu alte produse desemnate pentru a fi compatibile 
cu Aplicația Contour.  

1.  Licența. Aplicația, inclusiv software-ul aplicației și documentația auxiliară furnizate de 
Ascensia, pot fi descărcate și instalate pe unul sau mai multe dispozitive mobile, pentru a fi utilizate în 
asociere cu Glucometrul conectat Contour, inclusiv toate instrumentele, documentația auxiliară și 
actualizările. Cu condiția respectării permanente de către dvs. a acestui Acord EULA, Ascensia vă 
acordă dreptul limitat, fără caracter exclusiv, fără obligația de a plăti redevențe, netransferabil, fără 
posibilitatea de a acorda sublicențe și revocabil de a utiliza un exemplar din Aplicație și din întreaga 
documentație auxiliară, pentru un singur dispozitiv mobil care se află în proprietatea sau sub controlul 
dvs., în vederea utilizării dvs. personale în scopuri non-comerciale legale pe Durata Licenței. Această 
aplicație este licențiată, nu vândută, de către Ascensia pentru a fi utilizată exclusiv în condițiile 
prevăzute de această Licență, iar Ascensia își rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate în 
mod expres. Ascensia păstrează dreptul de proprietate asupra tuturor drepturilor, titlurilor de 
proprietate și intereselor asociate cu această Aplicație. Cu excepția drepturilor și licențelor limitate 
acordate expres în conformitate cu acest Acord EULA, nimic din acest Acord EULA nu conferă, nici 
prin implicație, nici prin renunțare, estoppel sau altă modalitate, dvs. sau vreunui terț vreun drept de 
proprietate intelectuală sau alt drept, titlu sau interes asociat cu proprietatea intelectuală Ascensia. 
 
Această Aplicație poate include sau încorpora componente ale unor software-uri terțe care sunt în 
general disponibile gratuit conform licențelor care conferă destinatarilor drepturi vaste de a copia, 
modifica și distribui componentele („componente cu sursă deschisă”). Deși această Aplicație vă este 
acordată în conformitate cu acest Acord EULA, despre nimic din prezentul Acord EULA nu se poate 
considera că vă împiedică, limitează sau altfel vă împiedică sau vă limitează în obținerea acestor 
componente cu sursă deschisă în cadrul licențelor aplicabile ale părților terțe sau că vă limitează 
utilizarea acestor componente cu sursă deschisă în cadrul acelor licențe. 

2. Utilizările permise și restricțiile Aplicației. Această Aplicație este acordată doar în vederea 
utilizării casnice și private. Puteți utiliza această Aplicație cu mai mult de un Glucometru conectat 
Contour dacă aveți cont de utilizator. Este interzis să distribuiți, să închiriați sau să transferați către 
terți, fie integral, fie parțial, această Aplicație sau documentația auxiliară, fără a obține în prealabil 
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aprobarea scrisă din partea Ascensia. Este interzis să sublicențiați, să distribuiți, să postați, să 
cesionați sau să transferați ori să puneți la dispoziție, fie integral, fie parțial, drepturile pe care vi le 
conferă Ascensia prin acest Acord EULA, fără a obține în prealabil aprobarea scrisă din partea 
Ascensia. Dacă această Aplicație este o actualizare, transferul trebuie să includă actualizarea și toate 
versiunile anterioare. Este interzis să modificați, să adaptați sau să traduceți această Aplicație sau 
documentația auxiliară care o însoțește. Este interzis să modificați sau să ștergeți mențiunile privind 
drepturile de autor și alte mențiuni privind drepturile de proprietate care apar pe această Aplicație, în 
aceasta sau în documentația auxiliară care o însoțește. Este interzis să încurajați, să permiteți sau să 
determinați ca o terță parte să le realizeze: inginerie inversă, decompilarea, dezasamblarea sau 
traducerea acestei Aplicații, interferență sau dejucarea oricărei funcții a acestei Aplicații sau vreunei 
părți din ea, inclusiv mecanismul de securitate sau control al accesului. Dacă legea aplicabilă vă 
interzice utilizarea Aplicației, nu o puteți utiliza. 

3. Durata Licenței; Reziliere. Acest Acord EULA este în vigoare până când îl reziliați dvs. sau 
Ascensia. Puteți oricând să vă desființați contul, folosind opțiunea „Ștergere cont” din Aplicație sau 
contactând serviciul pentru clienți la adresa http://contact.ascensia.com. Dacă nu respectați clauzele 
acestui Acord EULA, încetează imediat și în mod automat licența dvs. șu permisiunea din partea 
noastră de a folosi aplicația, ți sunteți de acord cu faptul că nerespectarea acestui acord EULA va 
constitui un prejudiciu imediat și ireparabil pentru Ascensia și licențiatorii săi, pentru care daunele-
interese financiare ar fi o măsură reparatorie insuficientă și că, în măsura permisă de legea aplicabilă, 
Ascensia va avea dreptul la măsuri reparatorii echitabile, cu excepția situației în care puteți dovedi că 
nu a avut loc un prejudiciu ireparabil. În plus, Ascensia poate la discreția sa exclusivă să desființeze 
contul dvs. de utilizator pentru Serviciu sau să vă suspende sau desființeze accesul la Aplicație 
oricând dacă încălcați orice prevedere a prezentului Acord EULA, în condițiile în care nu remediați 
încălcarea în termen de 14 zile. Vă putem desființa contul de utilizator și dacă nu mai oferim această 
parte a Aplicației sau cu o notificare prealabilă de 30 de zile. În cazul desființării contului dvs. din orice 
motiv, Ascensia poate, la alegerea sa, să șteargă orice date fără caracter personal pe care le-ați 
transmis prin Aplicație sau le-ați furnizat prin Serviciu. În cazul desființării contului dvs. din orice motiv, 
Ascensia va șterge toate datele dvs. cu caracter personal pe care le-ați transmis prin Aplicație sau le-
ați furnizat prin Serviciu, cu excepția cazului în care Ascensia are o obligație legală de a le păstra. La 
încetarea acestui Acord EULA, pe răspunderea și cheltuiala dvs., veți șterge sau veți distruge imediat 
această Aplicație pe dispozitivele dvs.  

4. Îmbunătățiri și actualizări. Periodic, la discreția sa exclusivă, Ascensia poate furniza 
optimizări, actualizări sau noi versiuni ale acestei Aplicații, cu aplicarea termenilor și condițiilor 
standard aferente la momentul respectiv. Acest Acord EULA se va aplica de asemenea tuturor 
optimizărilor și actualizărilor respective. 

5. Accesul la Aplicație. Nu garantăm că această Aplicație sau vreo funcție a ei sau conținutul 
acesteia va fi întotdeauna disponibilă sau neîntreruptă, iar accesul dvs. la această Aplicație este 
permis temporar. Putem suspenda, retrage, întrerupe sau modifica integral sau parțial această 
Aplicație, fără preaviz. Sunteți responsabil pentru toate demersurile necesare pentru ca dvs. să aveți 
acces la această Aplicație și luați la cunoștință că există riscuri inerente asociate cu software-ul, 
hardware-ul și conexiunea la internet, care pot determina întreruperi sau erori ale datelor transmise 
sau afișate prin intermediul acestei Aplicații, indiferent de măsurile luate pentru a atenua sau evita 
aceste situații. 

Vă revine responsabilitatea de a vă asigura că toate persoanele care accesează această Aplicație 
prin conexiunea dvs. la internet cunosc prevederile acestui Acord EULA și alte condiții aplicabile și că 
le respectă.  

6. Înregistrare. Trebuie să vă înregistrați și să vă creați un cont pentru a utiliza Aplicația. Dacă 
alegeți să creați un cont, datele dvs. vor fi stocate în sistemul cloud. Un cont de stocare în cloud vă va 
oferi beneficiul stocării datelor colectate prin intermediul acestei Aplicații, inclusiv informații cu 
caracter personal, date referitoare la glicemie și măsurătorile de pe Glucometrul conectat Contour, 
pentru a putea să accesați ulterior datele respective. Dacă vă alegeți sau vi se furnizează un cod de 
identificare a utilizatorului, o parolă sau altă informație în cadrul procedurilor noastre de securitate, 
trebuie să tratați informațiile respective ca fiind confidențiale. Este interzis să le divulgați vreunei terțe 
părți. 

http://www.diabetes.ascensia.com/contact-us/
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Prestarea Serviciilor face subiectul acordului și respectării de către dvs. a condițiilor prezentului Acord 
EULA. Vi se permite să creați un singur cont de Servicii per utilizator, iar Ascensia își rezervă dreptul 
de a limita numărul de dispozitive asociate unui cont. Sunteți de acord cu faptul că este 
responsabilitatea dvs. să respectați aceste condiții și că veți fi responsabil cu obținerea și menținerea 
oricăror conexiuni la internet (este posibil să se aplice tarife), echipamente computerizate și materiale 
necesare în scopul recepției, accesării și utilizării Serviciilor. Sunteți de acord să utilizați Serviciile 
numai așa cum se permite în mod explicit în prezentul document. Ascensia și afiliații și furnizorii 
acesteia dețin toate drepturile, titlurile și interesele asupra Serviciilor.  

După ce v-ați înregistrat, sunteți de acord cu faptul că datele pe care le transmiteți utilizând această 
Aplicație sunt specifice dvs. Luați cunoștință și sunteți de acord cu faptul că acest Serviciu este 
conceput și destinat utilizării personale, în nume propriu, și că nu trebuie să divulgați detaliile 
referitoare la contul dvs. și/sau la parolă niciunei alte persoane. Dacă altă persoană dorește să 
utilizeze această Aplicație, persoana respectivă trebuie să descarce această Aplicație direct pe 
dispozitivul său și să consimtă separat, în nume propriu, la Acordul EULA. 

Sunteți singurul responsabil pentru menținerea confidențialității și securității contului dvs. aferent 
Aplicației și pentru toate activitățile produse pe acesta sau prin intermediul acestuia. Avem dreptul de 
a dezactiva în orice moment orice cod de identificare a utilizatorului sau orice parole, indiferent dacă 
le-ați ales dvs. sau vi le-am alocat noi, dacă, în opinia noastră întemeiată pe motive rezonabile, nu ați 
respectat vreuna dintre prevederile acestui Acord EULA.  

Dacă știți sau suspectați că altă persoană decât dvs. cunoaște codul dvs. de identificare a 
utilizatorului sau parola dvs., trebuie să ne informați imediat, contactând serviciul pentru clienți la 
adresa http://contact.ascensia.com. 

7. Limitări privind utilizarea Serviciului: Sunteți de acord să utilizați Serviciul numai în 
scopurile permise prin acest Acord EULA și numai în măsura permisă de orice legislație, 
reglementare sau practică general acceptată aflate în vigoare în jurisdicția aplicabilă. Dacă utilizarea 
Serviciului de către dvs. sau alt comportament al dvs. amenință, cu sau fără intenție, posibilitatea 
noastră de a furniza Serviciul, putem lua toate măsurile rezonabile pentru protejarea Serviciului, care 
pot include suspendarea accesului dvs. la Serviciu. Nimic din cuprinsul acestui Acord EULA nu va fi 
interpretat ca și cum vă acordă vreun interes, titlu sau licență asupra unui cont de Servicii sau altei 
resurse similare pe care o utilizați în legătură cu Serviciul. Sunteți de acord cu faptul că nu veți 
reproduce, copia, duplica, vinde, revinde, închiria sau comercializa Serviciul (sau orice parte a 
acestuia) în niciun scop. 

8. Folosirea datelor: Dvs. păstrați dreptul de proprietate asupra tuturor datelor cu caracter 
personal încărcate prin intermediul acestei Aplicații și stocate în Serviciu și sunteți responsabil pentru 
conținutul și corectitudinea detaliilor oferite Ascensia, precum și pentru neîncălcarea drepturilor 
oricăror terțe părți, care ar putea fi incluse în datele respective. Dacă e cazul conform legislației 
locale, prin utilizarea Serviciului acordați lui Ascensia un drept global, fără obligația de a plăti 
redevențe, neexclusiv, de a utiliza, distribui, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea, 
accesa și păstra datele tehnice și informațiile aferente – inclusiv, dar fără a se limita la, informațiile 
tehnice despre dispozitivul, sistemul și aplicația software și perifericele dvs. – colectate periodic cu 
scopul de a facilita furnizarea actualizărilor software-ului, suportului pentru produs și altor servicii 
către dvs. (dacă e cazul) în legătură cu Aplicația, și pentru a urmări și raporta activitatea dvs. în 
momentul utilizării Aplicației, inclusiv în scopuri analitice. Ascensia poate utiliza aceste informații, cu 
condiția să fie într-un format care nu vă identifică personal, pentru a îmbunătăți produsele sale sau 
pentru a vă furniza servicii sau tehnologii, așa cum este prevăzut în Politica de confidențialitate a 
Aplicației.   

9. Informații privind localizarea: În timpul procesului de înregistrare a Aplicației, vă vom cere 
să activați anumite funcții ale dispozitivului dvs. mobil pentru a-i permite lui Ascensia posibilitatea de a 
colecta informații privind geolocalizarea exactă sau aproximativă a dvs., obținute din dispozitiv sau 
Glucometrul conectat Contour prin adresa IP sau semnalele GPS, mobile, Wi-Fi sau Bluetooth, după 
cum e cazul. Puteți activa colectarea de către noi a datelor de localizare și prin setările dispozitivului. 
Dacă vă dați consimțământul la colectare, folosim aceste informații ca să ne îmbunătățim produsele și 
serviciile, inclusiv în scopul strategiei noastre de plasare a glucometrelor. Citiți Politica de 

http://www.diabetes.ascensia.com/contact-us/
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confidențialitate a Aplicației pentru mai multe detalii privind informațiile pe care Ascensia le colectează 
și modul în care folosește și comunică aceste informații. 

10. Utilizatori iOS: În timpul procesului de înregistrare a Aplicației, vă vom cere să acordați 
Ascensia acces la aplicația Health a Apple Inc. („Apple”) pe dispozitivul dvs., inclusiv acces la baza de 
date Health a Apple, „HealthKit”, în cadrul acelei aplicații, cu scopul îmbunătățirii și/sau verificării 
datelor prelucrate în cadrul Aplicației noastre. Am prevăzut în Politica de confidențialitate a Aplicației 
noastre detaliile privind datele cu caracter personal pe care le accesează Aplicația noastră și modul în 
care Aplicația le prelucrează. Puteți dezactiva accesul sau ajusta ce date partajează aplicația Apple 
Health și Aplicația noastră, oricând prin permisiunile aplicației Health de pe dispozitivul dvs. 

11. Interdicții: Sunteți de acord să NU folosiți această Aplicație sau contul dvs. pentru Servicii, 
nici direct, nici indirect:  

(a) pentru a încărca, descărca, trimite prin e-mail, transmite, stoca sau face disponibile prin alte 
mijloace orice fel de date cu caracter ilegal, dăunător, delictual, invaziv la adresa vieții private a altei 
persoane sau cu caracter inacceptabil de altă natură;  
 
(b) pentru a desfășura activități frauduloase, inclusiv prin pretinderea de a fi altcineva sau pentru a 
prezenta în mod fals propria persoană sau vârsta dvs.,pentru a trimite date de pe glucometrul altei 
persoane pentru a face rău altcuiva, sau pentru a prezenta în mod fals afilierea dvs. cu orice 
persoană, inclusiv cu un minor (Ascensia își rezervă dreptul de a respinge sau de a bloca orice 
dispozitiv sau adresă de e-mail care ar putea fi considerat o impersonare sau o falsă reprezentare a 
identității dvs. sau o apropriere inadecvată a numelui sau identității altei persoane); 
 
(c) pentru a încărca, descărca, trimite prin e-mail, transmite, stoca sau face disponibile prin alte 
mijloace orice fel de date sau alte informații de la altă persoană care nu a împlinit vârsta legală a 
majoratului;  
 
(d) pentru a vă angaja în orice încălcare a drepturilor de autor sau altă încălcare a drepturilor de 
proprietate intelectuală (inclusiv încărcarea oricărui conținut asupra căruia nu dețineți dreptul pentru 
încărcare), sau pentru a divulga orice secret comercial sau informație confidențială care încalcă un 
acord de confidențialitate, de angajare sau de nedivulgare;  
 
(e) pentru a posta, trimite, transmite sau pune la dispoziție într-un alt mod orice mesaje de e-mail 
neautorizate, mesaje spam sau scrisori în lanț, inclusiv, fără limitare, materiale publicitare comerciale 
en gros și anunțuri informative;  
 
(f) pentru a încărca, posta, trimite prin e-mail, transmite, stoca sau pune la dispoziție într-un alt mod 
orice material care conține viruși sau alte coduri computerizate, fișiere sau programe concepute 
pentru a vătăma, interfera sau limita funcționarea normală a Aplicației (sau a oricărei părți a acesteia), 
sau a oricărei componente computerizate de tip software sau hardware;  
 
(g) pentru a interfera cu sau a perturba Aplicația (inclusiv accesarea Aplicației prin orice mijloace 
automate, precum programe de tip script sau web crawler), sau orice servere sau rețele conectate la 
Aplicație, sau orice politici, cerințe sau reglementări ale rețelelor conectate la Aplicație (inclusiv orice 
accesare, utilizare sau monitorizare neautorizată a datelor sau traficului pe acestea);  
 
(h) pentru a colecta și stoca informații cu caracter personal ale altor utilizatori ai Aplicației, pentru a fi 
utilizate în legătură cu oricare dintre activitățile interzise menționate mai sus; 
 
(i) pentru a încălca dreptul unei părți terțe, inclusiv prin încălcarea sau însușirea neautorizată a 
oricărui drept de proprietate intelectuală al unui terț, sau cu încălcarea dreptului unui terț la viața 
privată;  
 
(j) pentru a modifica, traduce sau crea lucrări derivate, adaptări sau compilări ale sau bazate pe 
această Aplicație sau o parte din ea, sau pentru a folosi, copia sau reproduce această Aplicație sau 
orice parte a ei în afară de cele permise în mod expres în acest acord EULA; 
 
(k) pentru a cesiona, acorda o sublicență, închiria, vinde, conferi un drept de garanție sau transfera în 
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alt fel accesul acordat prin acest Acord EULA sau orice drept sau capacitate de a vizualiza, accesa 
sau utiliza materialele Ascensia; și/sau 
 
(l) pentru a încerca să efectuați oricare dintre acțiunile descrise la acest Capitol 11, sau pentru a 
asista în, încuraja sau permite unei persoane să se angajeze în oricare dintre acțiunile descrise în 
acest Capitol 11.  
 
12. Drepturi de proprietate intelectuală. Toate interfețele vizuale, grafica, designul, compilările, 
informațiile, datele, codurile de calculator (inclusiv codul sursă sau codul de obiect), produsele, 
software-urile, serviciile, detaliile, documentele, ilustrațiile, conținutul publicat pe această Aplicație și 
toate celelalte elemente ale acestei Aplicații („Materialele”) reprezintă proprietatea exclusivă a 
Ascensia și a licențiatorilor noștri terți, fiind protejată de legislația privind proprietatea intelectuală și 
alte legi. Este interzis să utilizați vreo porțiune din Materiale în scop comercial fără a obține în 
prealabil licența corespunzătoare din partea noastră sau a licențiatorilor noștri. Orice permisiune de a 
utiliza Materialele se acordă cu condiția ca notele relevante privind drepturile de autor și marcajele de 
proprietate să fie afișate pe toate exemplarele, ca respectivele Materiale să fie utilizate exclusiv în 
scop personal, ca acestea să nu fie exploatate comercial, ca Materialele să nu fie modificate în niciun 
fel și ca toate ilustrațiile obținute din această Aplicație să fie utilizate exclusiv împreună cu textul care 
le însoțește. 

Ascensia este licențiatorul sau deține licența pentru toate drepturile de proprietate intelectuală din 
această Aplicație și pentru Materiale, cu excepția cazurilor semnalate sau a celor care pot fi 
percepute ca fiind drepturi ale unor terți. Această Aplicație și Materialele sunt protejate prin legislația 
și tratatele privind drepturile de proprietate intelectuală de la nivel mondial, iar utilizarea lor 
neautorizată este interzisă în mod expres. Toate aceste drepturi sunt rezervate. 

13. Copii de rezervă. Ascensia nu poartă nicio răspundere pentru reținerea/stocarea sau 
copierea de rezervă a informațiilor sau datelor pe care le generați utilizând această Aplicație. Sunteți 
singurul responsabil pentru reținerea/menținerea/stocarea și copierea de rezervă (prin copii pe suport 
electronic și/sau fizic) a oricăror date pe care doriți să le păstrați pentru utilizare viitoare sau în alt 
scop. Dacă alegeți să vă comunicați informațiile prin e-mail, să le copiați de rezervă sau să 
întreprindeți alte acțiuni în legătură cu acestea recurgând la terți, informațiile respective este posibil să 
nu fie criptate, iar Ascensia nu va avea posibilitatea de a gestiona confidențialitatea sau securitatea 
informațiilor respective. Trebuie să luați măsurile pe care le considerați necesare pentru a proteja 
securitatea informațiilor dvs. Dacă alegeți să vă închideți contul de Servicii, ștergerea contului și 
ștergerea sau anonimizarea sau anularea trasabilității informațiilor către dvs. pot dura până la 30 de 
zile. Cu excepția cazurilor în care legea impune altminteri, sunteți de acord cu faptul că contul dvs. de 
Servicii este netransferabil și orice drept la datele stocate în contul dvs. va înceta la decesul dvs. La 
primirea unei copii a certificatului de deces, contul dvs. poate fi închis și toate datele din acesta pot fi 
șterse. 

14. Informațiile nu constituie temei de acțiune. Ascensia a compilat informațiile detaliate 
furnizate în această Aplicație din surse interne și externe, după cunoștințele și convingerile sale, 
depunând toate diligențele profesionale. Facem eforturi rezonabile de a extinde și actualiza în 
permanență această gamă de informații. Informațiile din această Aplicație au exclusiv scopul de a 
prezenta Ascensia, produsele și serviciile sale, și de a furniza informații generale. Nu sunt destinate 
să servească drept recomandări pe care să vă bazați. Vă recomandăm să obțineți avizul unui 
profesionist sau specialist înainte de a acționa sau a nu acționa într-un anumit mod pe baza 
conținutului acestei Aplicații.  

Ascensia nu oferă niciun fel de declarații sau garanții (fie exprese, fie implicite) cu privire la caracterul 
corect, complet sau actual al conținutului acestei Aplicații. Prin urmare, vă recomandăm să confirmați 
acuratețea și completitudinea informațiilor pe care le obțineți din această Aplicație înainte de a le 
utiliza, indiferent de modul de utilizare. Informațiile furnizate în această Aplicație nu vă scutesc de 
îndatorirea de a verifica personal această Aplicație și/sau fișele noastre cu date de siguranță și 
specificațiile tehnice referitoare la produse, pentru a vedea dacă sunt compatibile cu procesele și 
scopurile în care intenționați să le folosiți. Dacă aveți nevoie de recomandări sau instrucțiuni privind 
produsele sau serviciile noastre, vă rugăm să ne contactați direct. Sunteți de acord să accesați 
această Aplicație și conținutul acesteia pe riscul dvs.  
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15. Confidențialitatea și securitatea. Politica de confidențialitate se aplică utilizării acestei 
Aplicații, inclusiv tuturor datelor pe care le transmiteți și tuturor informațiilor despre dvs. afișate pe 
această Aplicație. Prin utilizarea acestei Aplicații, luați cunoștință de faptul și sunteți de acord că 
transmisiile prin internet nu sunt niciodată complet confidențiale și sigure. Înțelegeți că orice informații 
pe care le trimiteți sau le afișați utilizând această Aplicație pot fi citite sau interceptate de alții, chiar 
dacă o anumită transmisie este criptată. 

16. Nu constituie recomandări medicale. ACEASTĂ APLICAȚIE ARE SCOP STRICT 
INFORMATIV. ACEASTĂAPLICAȚIE NU ÎNLOCUIEȘTE RECOMANDĂRILE MEDICALE 
CALIFICATE, DIAGNOSTICUL, TRATAMENTUL SAU INTERVENȚIA DE URGENȚĂ, NICI 
TRANSMITEREA DATELOR PENTRU CARE TIMPUL ESTE ESENȚIAL. UTILIZATORII TREBUIE 
SĂ SE ADRESEZE ÎNTOTDEAUNA FURNIZORILOR LOR DE SERVICII MEDICALE PENTRU 
ORICE ÎNTREBĂRI LEGATE DE AFECȚIUNILE LOR MEDICALE. SUNTEȚI DE ACORD CU 
FAPTUL CĂ ACEASTĂ APLICAȚIE NU TREBUIE UTILIZATĂ PENTRU A LUA DECIZII 
MEDICALE. UTILIZATORII NU TREBUIE SĂ IGNORE NICIODATĂ RECOMANDĂRILE MEDICALE 
CALIFICATE SAU SĂ AMÂNE SĂ LE CEARĂ, DIN CAUZA INFORMAȚIILOR FURNIZATE PRIN 
ACEASTĂ APLICAȚIE. Este posibil ca glicemia unui utilizator să crească sau să scadă până la valori 
foarte înalte sau foarte reduse. De asemenea, este posibil ca persoanele să prezinte alte modificări 
ale afecțiunilor medicale, asociate cu diabetul. Utilizatorii trebuie să urmeze recomandările primite de 
la furnizorii lor de servicii medicale în ce privește valorile prea înalte sau prea scăzute ale glicemiei, 
precum și în ce privește orice alte modificări ale afecțiunilor medicale, asociate cu diabetul. Această 
Aplicație este destinată să îi ajute pe utilizatori să își gestioneze mai bine boala diabetică. Utilizatorii 
au responsabilitatea de a comunica valorile glicemiei și alte informații despre diabet și de a cere 
recomandări medicale calificate. VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU 
UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A ACESTEI APLICAȚII ȘI PENTRU TOATE DECIZIILE DE A 
ACȚIONA SAU NU PE BAZA INFORMAȚIILOR FURNIZATE SAU AFIȘATE PRIN INTERMEDIUL 
ACESTEI APLICAȚII. UTILIZAȚI ACEASTĂAPLICAȚIE LA DISCREȚIA DVS. EXCLUSIVĂ ȘI 
EXCLUSIV PE RISCUL DVS. NICI ASCENSIA, NICI VREUNA DINTRE SOCIETĂȚILE SALE 
AFILIATE, NICI LICENȚIATORII SĂI NU SUNT RESPONSABILI SAU RĂSPUNZĂTORI PENTRU 
NICIUN DIAGNOSTIC, NICIO DECIZIE ȘI NICIO EVALUARE REALIZATE DE UN UTILIZATOR, 
NICI PENTRU VĂTĂMĂRILE PE CARE LE POATE SUFERI UTILIZATORUL ÎN URMA 
DECIZIILOR LUATE PE BAZA INFORMAȚIILOR FURNIZATE SAU AFIȘATE PRIN INTERMEDIUL 
ACESTEI APLICAȚII SAU PE BAZA ALTUI CONȚINUT AL ACESTEI APLICAȚII ȘI AL 
DOCUMENTAȚIEI.  

17. Denegare. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ ȘI CONVENIȚI ÎN MOD EXPRES CĂ UTILIZAREA DE 
CĂTRE DVS. A ACESTEI APLICAȚII SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC ȘI CĂ VĂ ASUMAȚI 
ÎNTREGUL RISC ASOCIAT CU CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, FUNCȚIONAREA, 
EXACTITATEA ȘI EFORTUL. ESTE POSIBIL CA INSTALAREA ACESTEI SĂ AFECTEZE 
CAPACITATEA DE A UTILIZA APLICAȚII TERȚE. ACEASTĂ APLICAȚIE ESTE FURNIZATĂ AȘA 
CUM SE PREZINTĂ, IAR SERVICIUL, ÎN FORMA DISPONIBILĂ, CU TOATE EVENTUALELE 
DEFECTE ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, CU EXCEPȚIA 
CAZURILOR DE FRAUDĂ ȘI FALSĂ REPREZENTARE FRAUDULOASĂ. ASCENSIA, AFILIAȚII, 
FURNIZORII, DEȚINĂTORII LICENȚELOR ȘI REPREZENTANȚII SĂI DENEAGĂ ÎN MOD 
EXPRES, ȘI DVS. PRIN PREZENTUL RENUNȚAȚI ÎN MOD EXPRES, LA TOATE CONDIȚIILE, 
GARANȚIILE, DECLARAȚIILE, FIE EXPRESE, FIE IMPLICITE, FIE LEGALE, CARE POT VIZA 
ACEASTĂ APLICAȚIE SAU ORICARE DINTRE INFORMAȚIILE AFIȘATE SAU CONȚINUTUL 
APLICAȚIEI, CEEA CE INCLUDE, FĂRĂ ÎNSĂ A SE LIMITA LA DECLARAȚIILE IMPLICITE 
PRIVIND VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN 
ANUMIT SCOP, EXACTITATEA, CAPACITATEA DE UTILIZARE SILENȚIOASĂ, ABSENȚA 
VIRUȘILOR, NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR, ȘI ORICE GARANȚIE NĂSCUTĂ DIN 
TRANZACȚIONĂRI, UTILIZARE SAU COMERȚ. ASCENSIA NU GARANTEAZĂ CĂ VEȚI UTILIZA 
NETULBURAT APLICAȚIA, CĂ VEȚI BENEFICIA DE FOLOSINȚĂ LINIȘTITĂ, FĂRĂ 
INTERFERENȚE AACESTEI APLICAȚII SAU CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE ÎNACEASTĂ 
APLICAȚIE VOR CORESPUNDE CERINȚELOR DVS., CĂ ACEASTĂ APLICAȚIE VA FUNCȚIONA 
FĂRĂ ÎNTRERUPERI, ÎN SIGURANȚĂ, SAU FĂRĂ ERORI, SAU CĂ DEFECTELEACESTEI 
APLICAȚII VOR FI REMEDIATE. NICIO INFORMAȚIE ȘI NICIO RECOMANDARE, ÎN FORMĂ 
ORALĂ SAU SCRISĂ, FURNIZATĂ DE ASCENSIA, AFILIAȚII, FURNIZORII, DEȚINĂTORII 
LICENȚELOR SAU REPREZENTANȚII SĂI NU VA CONSTITUI O GARANȚIE. 
DACĂACEASTĂAPLICAȚIE SE DOVEDEȘTE A AVEA DEFECTE, VĂ ASUMAȚI COSTUL 
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INTEGRAL AL TUTUROR OPERAȚIUNILOR DE SERVICE, REPARAȚII SAU CORECTURI 
NECESARE. ÎN UNELE JURISDICȚII NU ESTE PERMISĂ EXCLUDEREA GARANȚIILOR 
IMPLICITE SAU LIMITAREA DREPTURILOR LEGALE ALE CONSUMATORILOR, ASTFEL CĂ 
ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL 
DVS. DENEGAREADE MAI SUS A GARANȚIILOR ESTE VALABILĂ PENTRUACEASTĂ 
APLICAȚIE, ȘI NU PENTRU GLUCOMETRELE CONECTATE CONTOUR. FIECARE 
GLUCOMETRU CONECTAT CONTOUR INTRĂ SUB INCIDENȚA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR 
DIN GARANȚIA LIMITATĂ FURNIZATĂ ÎMPREUNĂ CU GLUCOMETRUL. 

18. În cazul utilizatorilor UE se aplică următoarele: Aplicația este furnizată așa cum se 
prezintă, iar serviciul în forma disponibilă, cu anumite întreruperi. Ascensia nu promite nivelurile de 
serviciu concrete în baza acestor termeni. Ascensia depune eforturi maxime ca să minimizeze 
întreruperile cu privire la Aplicație și Serviciu. Ascensia exclude toate garanțiile și va fi răspunzătoare 
exclusiv pentru defectele ascunse în mod fraudulos. 

19. Răspundere limitată: Nimic din conținutul acestui ALUF nu exclude și nu limitează 
răspunderea noastră pentru decesul sau vătămările personale care decurg din neglijența noastră, din 
fraudă sau fals în declarații, sau din orice alte răspunderi care nu pot fi excluse sau limitate conform 
legii. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă o interzice, răspunderea Ascensia, a afiliaților, 
administratorilor, directorilor, angajaților, furnizorilor, deținătorilor licențelor sau reprezentanților 
acesteia pentru orice fel de daune-interese directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, 
incidentale, speciale, punitive, tipice sau atipice sau pe cale de consecință, sau pentru pierderile de 
profituri, indiferent dacă derivă din erori(inclusiv neglijența), încălcări ale contractului, reglementări, 
culpa in contrahendo, încălcarea pozitivă a obligațiilor sau orice alt concept legal, care apar din cauza 
sau în legătură cu:  

• accesul sau utilizarea sau neputința de a utiliza această Aplicație; sau 

• accesul sau utilizarea sau încrederea în orice conținut sau material afișat sau 
disponibil prin această Aplicație  

este exclusă în mod expres prin prezentul, cu excepția cazului în care dauna a fost cauzată de 
Ascensia cu intenție deliberată sau neglijență gravă.  

Această Aplicație este acordată doar în vederea utilizării casnice și private. Vă obligați să nu utilizați 
această Aplicație în niciun scop comercial sau economic și nu purtăm nicio răspundere față de dvs. 
pentru pierderea de profit, pierderea activităților economice, întreruperea activităților economice, 
pierderea ocaziilor de afaceri sau a informațiilor de afaceri, iar Ascensia, afiliații, furnizorii, deținătorii 
licențelor și reprezentanții săi nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune accidentale, exemplare, 
pe cale de consecință, punitive, speciale sau indirecte sau de orice alt tip.  

Ascensia, afiliații, furnizorii, deținătorii licențelor și reprezentanții săi nu vor fi răspunzători pentru 
niciun fel de pierderi sau prejudicii provocate de un virus, utilizarea neautorizată a contului dvs.,de un 
atac distribuit de tip refuzarea serviciului sau alte tehnologii nocive care vă pot infecta dispozitivul 
mobil, tableta sau alte echipamente informatice, programe informatice, date sau alte materiale sub 
drept de proprietate, din cauza utilizării de către dvs. a acestei Aplicații sau a descărcării de către dvs. 
a conținutului acesteia, sau din cauza vreunui website asociat cu aceasta, nici pentru actele sau 
evenimentele aflate în afara controlului nostru rezonabil, inclusiv nefuncționarea rețelelor de 
telecomunicații, cu excepția unui caz de neglijență crasă sau conduită necorespunzătoare intenționată 
din partea Ascensia. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu vom fi răspunzători față de 
dvs. dacă, indiferent de motiv, această Aplicație (sau oricare funcție) nu este disponibilă în orice 
moment sau pe orice perioadă de timp. 

INDIFERENT DE PIERDERILE PE CARE ESTE POSIBIL SĂ LE SUFERIȚI, ÎNTREAGA 
RĂSPUNDERE A ASCENSIA, AFILIAȚILOR, SUCCESORILOR, DEȚINĂTORILOR LICENȚELOR, 
FURNIZORILOR SAU REPREZENTANȚILOR SĂI, CONFORM ORICĂREI CLAUZE DIN ACEST 
ALUF, ȘI UNICELE MĂSURI REPARATORII LA DISPOZIȚIA DVS. SE VOR LIMITA LA 
DEPANAREA, REPARAREA SAU RECTIFICAREA ÎN ALT MOD A DEFECTELOR APLICAȚIEI. 
NIMIC DIN ACEASTĂ CLAUZĂ NU ESTE DESTINAT SĂ EXCLUDĂ RĂSPUNDEREA CARE NU 
POATE FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ SAU CARE ESTE LA DISPOZIȚIA UTILIZATORULUI 
CONFORM LEGISLAȚIEI NAȚIONALE DIN ȚARA UTILIZATORULUI. 
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FIECARE PREVEDERE A ACESTUI ACORD EULA CARE PREVEDE O LIMITARE A 
RĂSPUNDERII, DENEGARE DE GARANȚII SAU EXCLUDERE A DAUNELOR ESTE MENITĂ SĂ 
ALOCE ȘI ALOCĂ RISCURILE DINTRE PĂRȚILE ACESTUI ACORD EULA. ALOCAREA ESTE UN 
ELEMENT ESENȚIAL AL BAZEI NEGOCIERII ÎNTRE PĂRȚI. FIECARE DINTRE ACESTE 
PREVEDERI ESTE SEPARABILĂ ȘI INDEPENDENTĂ DE TOATE CELELALTE PREVEDERI ALE 
ACESTUI ACORD EULA. LIMITĂRILE DIN ACEST CAPITOL 19 SE APLICĂ ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE 
VREUN REMEDIU LIMITAT NU ÎȘI ATINGE SCOPUL SĂU ESENȚIAL. 

Pentru utilizatorii din Germania:  

Ascensia va fi răspunzătoare exclusiv pentru daunele cauzate prin neglijență gravă sau intenție. Orice 
altă răspundere a Ascensia pentru daune este exclusă. Limitările sus-menționate ale răspunderii nu 
se aplică niciunei răspunderi legale obligatorii, în special răspunderii conform legii germane privind 
răspunderea pentru produse (Produkthaftungsgesetz). În plus, limitările răspunderii nu se aplică dacă 
și în măsura în care Ascensia și-a asumat o garanție concretă. 

20. Notificare privind protecția consumatorilor. Vă rugăm să rețineți că în măsura în care 
sunteți consumator, limitările din acest acord EULA sunt menite să fie largi și inclusive doar în măsura 
permisă de legile din jurisdicția dvs. de reședință. 

• Notificare legală pentru locuitorii din New Jersey. Nicio prevedere din prezentul 
acord EULA nu se aplică niciunui consumator din New Jersey dacă prevederea 
limitează reparațiile pentru/în conformitate cu: (i) acțiunile delictuale ale Ascensia (de 
ex. neglijența, neurmarea unui standard de grijă de bază, neevitarea unui risc de 
vătămare nerezonabil); (ii) New Jersey Products Liability Act, N.J.S.A. 2A:58C-1, et 
seq. (adică obligația impusă prin lege de a se abține de la producerea și vânzarea 
unor produse periculoase, cu posibilitatea unor daune punitive pentru încălcarea ei); 
(iii) New Jersey Punitive Damages Act, N.J.S.A. 2A:15-5.9, et seq. (adică dreptul 
legal de a solicita daune punitive în cazul unei vătămări cauzate de rea-voință 
efectivă, ignorare flagrantă și voită, indiferența nechibzuită); (iv) New Jersey Uniform 
Commercial Code (adică un regim legal cuprinzător care guvernează drepturile și 
obligațiile cumpărătorilor și vânzătorilor cu privire la contractele de vânzare-
cumpărare de bunuri, cu posibilitatea unor daune pentru vătămare economică și a 
proprietății); și (v) eșecul lui Ascensia de a se proteja rezonabil față de vătămarea 
născută din anumite acțiuni penale ale unor terți (de ex. hackingul de calculator și 
furtul de identitate, așa cum sunt reglementate de Federal Trade Commission și 
Federal Communications Commission, și guvernate de New Jersey Identity Theft 
Protection Act, N.J.S.A.56:8-161, et seq., și New Jersey Consumer Fraud Act, 
N.J.S.A. 56:8-3, et seq.). Cu privire la acest acord EULA, prevederile privitoare la 
excluderea sau limitarea anumitor daune nu se aplică în New Jersey cu privire la 
daunele legale, daunele punitive, pierderea datelor și pierderea sau daunele produse 
în proprietate. 

• Notificare legală pentru locuitorii din California. Dacă locuiți în California, conform 
California Civil Code Section 1789.3, puteți contacta Serviciul de Asistență în caz de 
Reclamații /Complaint Assistance Unit/ din cadrul Diviziei de Servicii pentru 
Consumatori /Division of Consumer Services/ a Departamentului din California pentru 
Relații cu Consumatorii /California Department of Consumer Affairs/ în scris la adresa 
1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834, sau telefonic la 
(800) 952-5210 pentru a rezolva eventualele reclamații legate de această Aplicație 
sau pentru a primi alte informații privitoare la utilizarea acestei Aplicații. 

21. Site cu autentificare: drepturile de acces. Rețineți că aveți obligația de a vă proteja 
drepturile de acces de utilizarea neautorizată de către terți și că trebuie să vă asigurați că acestea nu 
pot fi utilizate de alții fără autorizația dvs. Trebuie să informați Ascensia imediat dacă aflați că există o 
breșă de securitate legată de orice detalii disponibile pe această Aplicație sau dacă unele persoane 
neautorizate au obținut drepturile dvs. de acces sau dacă ați găsit indicii că accesul de acest tip poate 
deveni posibil. 
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22. Linkuri către site-urile terților. În cazul în care ați decis să conectați această Aplicație la un 
site sau link terț, Ascensia nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul website-urilor sau altor 
servicii online către care există linkuri în această Aplicație. Linkurile respective nu trebuie interpretate 
drept promovarea de către noi a website-urilor legate respective, iar Ascensia nu va avea nicio 
răspundere pentru pierderile sau prejudiciile care pot apărea din cauza utilizării acestora de către dvs. 

23. Utilizatorii internaționali. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca această Aplicație să nu fie 
disponibilă pentru utilizatorii din anumite țări, din cauza restricțiilor normative. Dacă încercați să 
descărcați această Aplicație și locuiți într-o țară în care utilizarea acestei Aplicații nu este aprobată, 
această Aplicație este posibil să nu se descarce. Produsele menționate în această Aplicație pot fi 
furnizate în ambalaje diferite, de dimensiuni diferite, sau cu inscripții și marcaje diferite, în funcție de 
țară. Ascensia nu formulează nicio declarație sau garanție (fie expresă, fie implicită) că produsele sau 
serviciile vor fi disponibile cu același aspect, la aceleași dimensiuni sau în aceleași condiții în regiuni 
sau țări diferite, iar respectivele produse sau servicii pot fi supuse unor cerințe de reglementare 
diferite. Dacă încercați să descărcați sau să utilizați această Aplicație într-o țară sau într-o regiune 
unde utilizarea sa nu a fost aprobată, vă asumați întregul risc, iar Ascensia nu va accepta nicio 
răspundere pentru respectiva utilizare.  

24. Compensare. În măsura maximă permisă de lege, vă obligați să despăgubiți, să apărați și să 
exonerați de răspundere Ascensia, afiliații săi și directorii, administratorii, angajații și delegații 
acesteia, în cazul tuturor pretențiilor, prejudiciilor, pierderilor, daunelor, costurilor și cheltuielilor 
(inclusiv onorariile avocaților și experților) suportate de oricare dintre aceștia în legătură cu (a) 
accesul dvs., utilizarea de către dvs. sau presupusa utilizare de către dvs. a acestei Aplicații; (b) orice 
încălcare culpabilă a Licenței de către dvs. sau alte persoane din gospodăria sau organizația dvs., 
sau în alte condiții asociate cu utilizarea Aplicației de către dvs. sau de către aceștia; și (d) fraudă, 
abatere voită, acte penale sau neglijență gravă comisă de dvs. Suma compensării în conformitate cu 
acest Capitol 24 va fi limitată la suma maximă recuperabilă conform legilor din jurisdicția în care 
locuiți.  

25. Mărci comerciale. „Ascensia”, „Contour” și orice alte mărci comerciale utilizate în legătură cu 
această Aplicație sunt mărci comerciale ale Ascensia. Sunteți de acord să nu afișați și să nu utilizați în 
niciun mod respectivele mărci comerciale fără a obține în prealabil permisiunea în scris din partea 
Ascensia.  

26. Modificări aduse acestui Acord EULA. Ne rezervăm dreptul ca la discreția noastră să 
aducem modificări acestui Acord EULA cu efect în viitor oricând. Dacă revizuim acest Acord EULA 
într-o măsură care modifică în mod esențial drepturile și obligațiile dvs. vi se va oferi ocazia de a 
accepta noii termeni și condiții. Dacă sunteți de acord, Acordul EULA revizuit se va aplica utilizării 
acestei Aplicații de către Dvs., aceasta căpătând caracter de obligativitate pentru dvs. Modificările 
nesemnificative ale acestui Acord EULA vor intra în vigoare la data publicării. Litigiile rezultate din 
acest Acord EULA vor fi rezolvate în conformitate cu versiunea acestui Acord EULA care era în 
vigoare în momentul în care a apărut litigiul. Este posibil să modificăm periodic Aplicația și putem 
schimba conținutul în orice moment. Totuși, rețineți că oricare parte din conținutul Aplicației poate 
deveni caducă în orice moment și că nu avem obligația de a o actualiza. Nu garantăm că această 
Aplicație sau vreo porțiune a conținutului său vor fi lipsite de erori sau omisiuni. 

27. Prevederi cu caracter general. Această Licență constituie întreaga înțelegere dintre dvs. și 
Ascensia cu privire la această Aplicație și anulează toate propunerile, negocierile, conversațiile, 
discuțiile și acordurile anterioare dintre dvs. și Ascensia cu privire la această Aplicație. Nimic din 
conținutul acestei Licențe nu va fi interpretat în sensul de a da naștere unei relații de tipul medic-
pacient, de parteneriat, de mandat sau de muncă între dvs. și Ascensia. La încetarea acestei Licențe, 
indiferent de motiv, Capitolele 8 (Folosirea datelor), 12 (Drepturi de proprietate intelectuală), 13 (Copii 
de rezervă) 14 (Informațiile nu constituie temei de acțiune), 17 (Denegare), 19 (Răspundere limitată), 
24 (Compensare), 25 (Mărci comerciale) și 30 (Legea aplicabilă și instanța competentă) vor rămâne 
pe deplin în vigoare și vor continua să producă efecte juridice. Renunțarea la vreun drept sau 
neexercitarea vreunuia dintre drepturile prevăzute în această Licență nu vor fi considerate drept 
renunțarea la oricare alte drepturi acordate în temeiul acestei Licențe. Dacă o clauză din prezentul 
Acord va fi declarată definitiv ilegală, nulă sau neaplicabilă, indiferent de motiv, se va considera că 
respectiva clauză se separă de Licență și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze. 
Acest Acord EULA se încheie cu Utilizatorul în nume personal și nu poate fi transferat, cesionat, 
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sublicențiat sau novat, indiferent de motiv. Orice eventuală traducere a acestei Licențe se realizează 
conform cerințelor locale, și, în măsura permisă de legea aplicabilă, în cazul unui conflict între 
versiunea în limba engleză și versiunea în altă limbă, va prevala versiunea în limba engleză a acestei 
Licențe. Putem transfera drepturile și obligațiile noastre prevăzute în acest Acord EULA către o altă 
organizație, dar acest fapt nu va afecta drepturile dvs. sau obligațiile noastre conform acestui Acord 
EULA. 

28. Impozite și taxe. Dvs. veți fi responsabil pentru plata tuturor taxelor, impozitelor sau 
contribuțiilor impuse în prezent sau ulterior de orice autorități pentru acest Acord EULA pentru 
furnizarea, utilizarea sau întreținerea acestei Aplicații și/sau pentru orice utilizare a acestei Aplicații, 
inclusiv în ceea ce privește taxele, impozitele sau contribuțiile legate de conectivitatea și utilizarea 
internetului în măsura permisă de legea aplicabilă, și, dacă Ascensia achită vreodată oricare dintre 
aceste taxe, impozite sau contribuții, veți achita integral către Ascensia suma corespunzătoare, la 
cerere. 

29. Cesiunea. Ascensia își poate cesiona, transfera, nova sau subcontracta integral sau parțial 
drepturile, și își poate delega integral sau parțial obligațiile prevăzute în acest ALUF, fără acord 
prealabil în scris, dacă respectiva cesiune și/sau delegare se face către o filială din cadrul grupului de 
societăți Ascensia sau un succesor al Ascensia Diabetes Care Holdings AG prin achiziționarea tuturor 
activelor sau a unei porțiuni semnificative din acestea. 

30. Legea aplicabilă și instanța competentă. Acest Acord EULA, subiectul și formularea 
acesteia sunt guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legile Elveției, fără a acorda efect 
niciunui principiu privind conflictul de legi. Prevederile obligatorii privind protecția consumatorilor care 
se nasc din jurisdicția în care utilizatorul locuiește în mod obișnuit se aplică și nu sunt excluse prin 
această opțiune privind legea. Acest Acord EULA nu va fi guvernat de Convenția Națiunilor Unite 
privind contractele pentru vânzarea internațională de bunuri, a cărei aplicare este exclusă în mod 
explicit. Cu excepția utilizatorilor din Rusia, așa cum se prevede mai jos, instanța orașului Basel din 
Elveția va avea jurisdicție exclusivă în orice litigiu rezultat din sau în legătură cu acest Acord EULA. 

În cazul utilizatorilor din Rusia se aplică următoarele: Orice litigiu născut din sau în legătură cu 
acest Acord EULA va fi rezolvată fie de instanța de la locul Ascensia sau la locul dvs. de reședință, în 
funcție de alegerea reclamantului respectiv. 

31. Feedback. Dacă alegeți să oferiți opinii sau sugestii legate de experiența dvs. privind această 
Aplicație („Feedback”), prin prezentul acordați către Ascensia dreptul nelimitat, perpetuu, irevocabil, 
neexclusiv, achitat integral, fără obligația de a plăti redevențe, de a exploata Feedback-ul în orice 
manieră și scop, inclusiv pentru îmbunătățirea acestei Aplicații și crearea altor produse și servicii.  

32. Forță majoră. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Ascensia va fi exonerată de 
prestație conform acestui Acord EULA în orice perioadă în care este împiedicată sau întârziată în 
îndeplinirea obligațiilor rezultate din acest Acord EULA, integral sau parțial, ca rezultat al unui 
eveniment de forță majoră sau al unei serii de astfel de evenimente cauzate sau rezultate din: (a) 
condiții meteorologice sau alte elemente ale naturii sau dezastre naturale; (b) acțiuni de război, 
terorism, răscoală, revoltă, dezordine civilă sau rebeliune; (c) carantină sau embargou, (d) tulburări 
sau defecțiuni ale sistemelor de telecomunicații, rețele, calculatoare sau Internet; sau (e) alte cauze 
aflate în afara controlului rezonabil al Ascensia.  

33. Notificare privind Apple. Acest Capitol 33 se aplică doar în măsura în care folosiți această 

Aplicație pe un dispozitiv cu iOS. Luați cunoștință de faptul că acest Acord EULA s-a încheiat exclusiv 
între dvs. și Ascensia, nu cu Apple, iar Apple nu va fi răspunzător pentru această Aplicație și 
conținutul acesteia. Apple nu are nicio obligație de a presta servicii de întreținere și suport cu privire la 
această Aplicație. În cazul în care această Aplicație nu este conformă cu orice garanție aplicabilă, 
puteți notifica Apple, iar Apple vă va rambursa orice preț de achiziție aplicabil pentru această 
Aplicație; și, în măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Apple nu are nicio altă obligație de 
garanție cu privire la această Aplicație. Apple nu are responsabilitatea de a se ocupa de eventualele 
pretenții din partea dvs. sau a unui terț în legătură cu această Aplicație sau posesia și/sau utilizarea 
de către dvs. a acestei Aplicații, inclusiv: (a) pretențiile legate de răspunderea pentru produse; (b) 
orice pretenție ca această Aplicație nu se conformează cu legea aplicabilă sau cerință a 
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reglementărilor; și (c) pretențiile născute din legislația privind protecția consumatorului, vieții private 
sau legislații similare. Apple nu are nicio răspundere pentru anchetarea, apărarea, soluționarea prin 
înțelegere și descărcarea de orice pretenție terță cu privire la faptul că această Aplicație și/sau 
posesia și utilizarea de către dvs. a acestei Aplicații încalcă drepturile de proprietate intelectuală a 
părții terțe. Sunteți de acord să vă conformați cu eventualele condiții aplicabile ale terților atunci când 
folosiți această Aplicație. Apple și filialele Apple sunt beneficiari terți ai acestui Acord EULA, și prin 
acceptarea de către dvs. a acestui EULA, Apple va avea dreptul (și se consideră că dvs. ați acceptat 
dreptul) de a aplica acest Acord EULA împotriva dvs. în calitate de beneficiar terț al acestui Acord 
EULA. Prin prezentul declarați și garantați că (x) nu vă aflați într-o țară care este supusă unui 
embargou al guvernului SUA sau care a fost desemnată de guvernul SUA ca fiind țară „susținătoare a 
terorismului”; și (y) nu vă aflați pe nicio listă a părților interzise sau restricționate a guvernului SUA. 

34. Contactați-ne. Dacă aveți întrebări, comentarii și solicitări cu privire la acest Acord EULA, 
acestea trebuie adresate către Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90, P.O. 
Box, 4052 Basel, Elveția.  

 

 


