Aplikácia CONTOUR DIABETES – Licenčná zmluva s koncovým používateľom
Dátum účinnosti: október 2018
Túto mobilnú aplikáciu CONTOUR™DIABETES vyvinula a prevádzkuje spoločnosť Ascensia
Diabetes Care Holdings AG so sídlom na adrese Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Bazilej,
Švajčiarsko („spoločnosť Ascensia“, „my“ a všetky tvary zámena „my“).
Táto licenčná zmluva s koncovým používateľom (ďalej len „EULA“ alebo „licencia“) je zákonnou
zmluvou uzatvorenou medzi vami („používateľom“) a spoločnosťou Ascensia, ktorou sa riadi
používanie aplikácie. „Aplikácia“ znamená softvér mobilnej aplikácie CONTOUR™DIABETES, všetok
obsah, nástroje, pomocná dokumentácia a všetky služby pod kontrolou spoločnosti Ascensia, ktoré sú
prevádzkové v súvislosti s aplikáciou (súhrnne ako „služby“). Nasledujúca zmluva EULA (spolu s
dokumentmi, ktoré sa v nej uvádzajú) sa vzťahuje na používanie tejto aplikácie, ktoré zahŕňa prístup k
aplikácii, jej prezeranie alebo registráciu na jej používanie.
KLIKNUTÍM NA TLAČIDLO „SÚHLASÍM“ (I) VYJADRUJETE SVOJ ZÁMER, ABY TENTO ÚKON
SLÚŽIL AKO ELEKTRONICKÝ PODPIS TEJTO LICENCIE S ROVNAKOU PLATNOSŤOU A
ÚČINNOSŤOU AKO VLASTNORUČNÝ PODPIS, (II) VYHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE STE
DOSIAHLI PLNOLETOSŤ PODĽA ZÁKONA A MÁTE SPÔSOBILOSŤ NA POTVRDENIE TEJTO
LICENCIE A (III) VYHLASUJETE A ZARUČUJETE, ŽE VAŠA REGISTRÁCIA A POUŽÍVANIE
TEJTO APLIKÁCIE SÚ V SÚLADE SO VŠETKÝMI PLATNÝMI ZÁKONMI A PREDPISMI, KTORÉ
SA NA VÁS VZŤAHUJÚ.
Táto aplikácia môže byť použitá so smartfónmi s operačnými systémami iOS (Apple) a Android
(Google), no nemusí byť kompatibilná so všetkými verziami operačných systémov. Pred prevzatím
skontrolujte kompatibilitu svojho operačného systému a telefónu. Táto aplikácia je kompatibilná so
systémami na monitorovanie hladiny glukózy v krvi CONTOUR™NEXT ONE a CONTOUR™PLUS
ONE.
1.
Licencia. Aplikáciu vrátane softvéru aplikácie a súvisiacej pomocnej dokumentácie, ktorú
poskytne spoločnosť Ascensia, si môžete prevziať a nainštalovať na jedno alebo viac mobilných
zariadení určených na použitie so sortimentom glukomerov CONTOUR™ONE (ďalej ako „glukomer“)
vrátane akýchkoľvek nástrojov, pomocnej dokumentácie a aktualizácií. Spoločnosť Ascensia vám pod
podmienkou nepretržitého dodržiavania tejto zmluvy EULA udeľuje obmedzenú, nevýlučnú, bezplatnú
neprevoditeľnú, odvolateľnú licenciu bez možnosti poskytovania sublicencií z vašej strany ďalším
subjektom na používanie jednej kópie aplikácie a všetkej súvisiacej pomocnej dokumentácie na jedno
mobilné zariadenie, ktoré vlastníte alebo máte pod kontrolou, na osobné, nekomerčné použitie na
zákonné účely počas licenčného obdobia. Túto aplikáciu na základe licencie poskytuje, no nepredáva,
spoločnosť Ascensia na účely použitia len na základe podmienok tejto licencie a spoločnosť Ascensia
si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené. Spoločnosť Ascensia si ponecháva
vlastníctvo všetkých práv, nárokov a podielov s ohľadom na túto aplikáciu. S výnimkou obmedzených
práv a licencií, ktoré sú výslovne udelené na základe tejto zmluvy EULA, nezískavate vy ani žiadna
tretia strana podľa tejto zmluvy EULA, či už na základe domnienky, zrieknutia sa nejakého nároku,
prekážky jeho uplatnenia alebo iným spôsobom žiadne práva duševného vlastníctva alebo iné právo,
nárok alebo podiel na duševnom vlastníctve spoločnosti Ascensia.
Táto aplikácia môže obsahovať alebo zahŕňať softvérové komponenty tretej strany, ktoré sú vo
všeobecnosti bezplatne dostupné na základe licencií, ktoré príjemcom udeľujú rozsiahle práva na
kopírovanie, upravovanie a distribuovanie takýchto komponentov („komponenty z otvoreného zdroja“).
Hoci túto aplikáciu získavate na základe tejto zmluvy EULA, nič v nej nebude brániť, obmedzovať
alebo vám inak prekážať či vás inak obmedzovať v získaní takýchto komponentov z otvoreného
zdroja na základe príslušných licencií s treťou stranou alebo obmedzovať vaše používanie takýchto
komponentov z otvoreného zdroja na základe takýchto licencií.
2.
Povolené spôsoby používania a obmedzenia aplikácie. Táto aplikácia sa poskytuje len na
domáce a súkromné použitie. Túto aplikáciu môžete používať s viac ako jedným glukomerom, kde
máte používateľské konto. Zakazuje sa distribuovať, prenajímať, požičiavať alebo inak prenášať túto
aplikáciu ani jej časť alebo pomocnú dokumentáciu tretej strane bez predchádzajúceho písomného
súhlasu spoločnosti Ascensia. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Ascensia sa

zakazuje poskytovať následnú licenciu, distribuovať, zverejňovať, postupovať alebo inak prenášať či
sprístupňovať všetky práva alebo akúkoľvek ich časť, ktoré vám udelila spoločnosť Ascensia na
základe tejto zmluvy EULA. Ak je táto aplikácia aktualizáciou, prevod musí zahŕňať aktualizáciu a
všetky predchádzajúce verzie. Zakazuje sa meniť, prispôsobovať alebo prekladať túto aplikáciu alebo
príslušnú pomocnú dokumentáciu. Zakazuje sa meniť alebo odstraňovať oznámenia o autorských
právach alebo iných vlastníckych právach, ktoré sú uvedené v tejto aplikácii alebo príslušnej
pomocnej dokumentácii. Zakazuje sa dávať si túto aplikáciu spätne analyzovať, dekompilovať,
rozoberať alebo prekladať alebo zasahovať alebo obchádzať nejakú funkciu tejto aplikácie alebo jej
časti, vrátane kontrolného mechanizmu bezpečnosti alebo prístupu, a nabádať k takýmto činnostiam
alebo ich povoľovať. Ak vám platný zákon používanie tejto aplikácie zakazuje, nesmiete ju používať.
3.
Licenčné obdobie; skončenie licencie. Táto zmluva EULA je účinná, kým ju vy alebo
spoločnosť Ascensia nevypoviete. Svoje konto môžete kedykoľvek zrušiť pomocou možnosti
„Odstrániť konto“ v aplikácii alebo kontaktovaním centra zákazníckej podpory na adrese
http://contact.ascensia.com. Ak nedodržíte nejakú podmienku tejto zmluvy EULA, vaša licencia a
naše povolenie na používanie tejto aplikácie okamžite zaniknú a vy sa zaväzujete, že takéto
nedodržanie tejto zmluvy EULA z vašej strany bude pre spoločnosť Ascensia a jej poskytovateľov
licencií predstavovať okamžitú a nenapraviteľnú škodu, za ktorú by nebolo finančné odškodenie
adekvátnou nápravou a ak nebudete vedieť preukázať, že k nenapraviteľnej škode nedošlo,
spoločnosť Ascensia bude mať v zákonom povolenom rozsahu nárok na spravodlivú nápravu. Ak
porušíte niektoré ustanovenie tejto zmluvy EULA a takéto porušenie neodstránite do 14 dní,
spoločnosť Ascensia navyše môže na základe vlastného uváženia kedykoľvek zrušiť vaše
používateľské konto vo vzťahu k službe alebo dočasne prerušiť alebo zrušiť váš prístup k tejto
aplikácii. Vaše používateľské konto môžeme zrušiť s výpovednou lehotou 30 dní alebo bez nej aj v
prípade, keď už nebudeme poskytovať žiadnu časť tejto aplikácie. Po zrušení vášho konta z
akéhokoľvek dôvodu môže spoločnosť Ascencia na základe svojho rozhodnutia vymazať všetky
neosobné údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto aplikácie alebo poskytli prostredníctvom
služby. Spoločnosť Ascensia po zrušení vášho konta z akéhokoľvek dôvodu vymaže všetky osobné
údaje, ktoré ste zadali prostredníctvom tejto aplikácie alebo poskytli prostredníctvom služby, s
výnimkou prípadov, keď je zo zákona inak povinná takéto údaje uchovávať. Po zrušení tejto zmluvy
EULA na svoju zodpovednosť a náklady okamžite vymažete alebo zničíte túto aplikáciu na svojich
zariadeniach.
4.
Rozšírenia a aktualizácie. Spoločnosť Ascensia môže priebežne podľa vlastného uváženia
poskytnúť rozšírenia, aktualizácie alebo nové verzie tejto aplikácie, a to za svojich štandardných
podmienok platných v danom čase. Táto zmluva EULA sa vzťahuje aj na všetky takéto rozšírenia
a aktualizácie.
5.
Prístup k tejto aplikácii. Nezaručujeme, že táto aplikácia alebo akákoľvek jej funkcia alebo
obsah budú vždy dostupné alebo neprerušené, a váš prístup k tejto aplikácii je povolený dočasne.
Bez oznámenia môžeme pozastaviť, stiahnuť, ukončiť alebo zmeniť celú aplikáciu alebo akúkoľvek jej
časť. Ste zodpovední za zabezpečenie všetkého, čo potrebujete na prístup k tejto aplikácii,
a potvrdzujete, že viete, že hrozia bezprostredné riziká pre softvér, hardvér a internetové pripojenie,
ktoré môžu viesť k prerušeniam alebo chybám v údajoch prenášaných alebo zobrazovaných
pomocou tejto aplikácie bez ohľadu na opatrenia prijaté na obmedzenie takýchto výskytov alebo
zabránenie takýmto výskytom.
Ste tiež zodpovední za zaistenie toho, aby všetky osoby, ktoré majú prístup k tejto aplikácii pomocou
vášho internetového pripojenia, boli oboznámené o tejto zmluve EULA a ostatných platných
podmienkach a aby ich dodržiavali.
6.
Registrácia. Aby ste mohli aplikáciu používať, musíte sa zaregistrovať a vytvoriť si konto. Po
zriadení konta budú vaše údaje uchovávané v cloude. Konto s ukladaním v cloude vám poskytne
možnosť ukladať údaje zhromaždené v rámci tejto aplikácie vrátane osobných údajov, údajov o
glykémii a výsledkov meraní, aby ste k nim neskôr mali prístup. Ak si vyberiete alebo dostanete
používateľský identifikačný kód, heslo alebo akúkoľvek časť informácií v rámci našich
bezpečnostných postupov, musíte s nimi zaobchádzať ako s dôvernými informáciami. Nesmiete ich
poskytnúť žiadnej tretej strane.
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Poskytovanie služby je podmienené vaším súhlasom s podmienkami tejto zmluvy EULA a jej
dodržiavaním. Jeden používateľ má povolené vytvoriť si len jedno konto na využívanie služby.
Spoločnosť Ascensia si vyhradzuje právo obmedziť počet zariadení priradených ku kontu. Súhlasíte,
že nesiete zodpovednosť za splnenie týchto podmienok a že zodpovedáte aj za zabezpečenie a
udržiavanie internetového pripojenia (môže byť spoplatnené), výpočtových zariadení a materiálov
potrebných na prijímanie, sprístupnenie a používanie služby. Súhlasíte, že službu budete využívať len
tak, ako je výslovne povolené v tejto zmluve. Spoločnosť Ascensia a jej pridružené spoločnosti a
dodávatelia vlastnia všetky majetkové práva k službe a podiely v nej.
Po registrácii súhlasíte, že údaje, ktoré prenášate pomocou tejto aplikácie, sú konkrétne vaše údaje.
Uznávate a súhlasíte, že táto služba je navrhnutá a určená na individuálne osobné použitie a údaje o
svojom konte alebo hesle nesmiete poskytnúť inej osobe. Ak chce túto aplikáciu používať iná osoba,
táto osoba by si mala prevziať túto aplikáciu priamo do svojho zariadenia a samostatne a osobitne
vyjadriť súhlas so zmluvou EULA.
Nesiete výhradnú zodpovednosť za zachovanie dôvernosti a bezpečnosti svojho konta aplikácie a za
všetky aktivity, ktoré na ňom alebo prostredníctvom neho prebiehajú. Máme právo kedykoľvek
zablokovať akýkoľvek používateľský identifikačný kód alebo heslo, ktoré si vyberiete alebo ktoré vám
bude pridelené, ak ste podľa nášho odôvodneného úsudku nedodržiavali niektoré z ustanovení tejto
zmluvy EULA.
Ak viete o tom alebo máte podozrenie, že niekto okrem vás pozná váš používateľský identifikačný
kód alebo heslo, musíte nám to okamžite oznámiť kontaktovaním centra zákazníckej podpory na
adrese http://contact.ascensia.com.
7.
Obmedzenia používania služby: Súhlasíte, že službu budete využívať len na účely
povolené v tejto zmluve EULA a len v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi,
nariadeniami alebo všeobecne platnými postupmi v príslušnej jurisdikcii. Ak používaním služby alebo
iným správaním úmyselne alebo neúmyselne ohrozujete našu schopnosť poskytovať službu, môžeme
podniknúť všetky primerané kroky na ochránenie služby, ktoré môžu zahŕňať aj pozastavenie prístupu
k službe. Nič v tejto zmluve EULA sa nesmie interpretovať ako prenos akéhokoľvek podielu
vlastníckeho práva alebo licencie ku kontu na využívanie služby alebo k podobnému zdroju, ktorý
používate v súvislosti so službou. Súhlasíte, že službu (ani jej žiadnu časť) nebudete na žiadny účel
rozmnožovať, kopírovať, duplikovať, predávať, opakovane predávať, prenajímať ani s ňou nebudete
obchodovať.
8.
Používanie údajov: Zostávate vlastníkom všetkých osobných údajov načítaných
prostredníctvom tejto aplikácie a uložených v rámci služby a nesiete zodpovednosť za obsah a
správnosť údajov poskytnutých spoločnosti Ascensia, ako aj za neporušovanie práv tretích strán,
ktoré tieto údaje môžu zahŕňať. Ak sa to na základe miestneho zákona uplatňuje, používaním služby
udeľujete spoločnosti Ascensia celosvetovú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu na používanie,
distribuovanie, reprodukovanie, upravovanie, prispôsobovanie, publikovanie, prekladanie, vytváranie,
získavanie prístupu a uchovávanie technických údajov a súvisiacich informácií – okrem iného aj
technických informácií o vašom zariadení, systéme a softvére aplikácie a periférnych zariadeniach –
ktoré sa pravidelne zhromažďujú s cieľom uľahčiť poskytovanie softvérových aktualizácií, produktovej
podpory a (prípadných) iných služieb vo váš prospech, a sledovať a vykazovať vašu aktivitu počas
používania aplikácie, okrem iného aj na analytické účely. Spoločnosť Ascensia môže tieto informácie
používať, ak sú k dispozícii vo forme, na základe ktorej nemožno zistiť vašu totožnosť, na zlepšovanie
svojich produktov alebo na to, aby vám poskytovala služby alebo technológie, ako to je uvedené v
našej stratégii ochrany súkromia, ktorá sa týka aplikácie.
9.
Informácie o polohe: Počas procesu registrovania aplikácie vás požiadame o povolenie
určitých funkcií na vašom mobilnom zariadení, aby spoločnosť Ascensia mohla zistiť vašu presnú
alebo približnú geografickú polohu podľa vášho zariadenia alebo glukomerov Ascensia na základe IP
adresy alebo GPS, mobilného signálu, signálu Wi-Fi alebo Bluetooth (podľa toho, ako budú k
dispozícii). Získavanie informácií o vašej polohe nám môžete umožniť aj prostredníctvom nastavení
zariadenia. Ak budete s takýmto získavaním súhlasiť, tieto informácie použijeme na zlepšenie našich
produktov a služieb vrátane našej stratégie umiestnenia glukomera. Pozri našu stratégiu ochrany
súkromia v aplikácii, v ktorej nájdete viac podrobností o informáciách, ktoré spoločnosť Ascensia
získava, a o tom, ako ich používa a sprístupňuje.

-3-

10.
Používatelia iOS: Počas procesu registrácie aplikácie vás požiadame o súhlas s prístupom k
vašej aplikácii Health od spoločnosti Apple Inc. („spoločnosť Apple“) na vašom zariadení vrátane
prístupu do databázy aplikácie Health od spoločnosti Apple, k funkcii „HealthKit“ v tejto aplikácii, a to
na účely zlepšovania a/alebo overovania údajov, ktoré spracúva naša aplikácia. V našej stratégii
ochrany súkromia uvádzame informácie o tom, ku ktorým osobným údajom má naša aplikácia prístup
a ako ich spracúva. V povoleniach aplikácie Health na vašom zariadení môžete prístup kedykoľvek
vypnúť alebo môžete upraviť, ktoré údaje si aplikácia Apple Health a naša aplikácia budú vymieňať.
11.
Zákazy: Súhlasíte s tým, že túto aplikáciu alebo svoje konto služby nebudete priamo ani
nepriamo používať na:
(a) načítavanie, preberanie, elektronické posielanie, prenos, ukladanie alebo iné sprístupňovanie
údajov, ktoré sú nezákonné, škodlivé, protiprávne, narúšajúce súkromie inej osoby alebo inak sporné,
(b) vykonávanie nejakej podvodnej činnosti vrátane predstierania, že ste niekto iný, a klamania o sebe
alebo svojom veku, posielania údajov z glukomera inej osoby alebo s cieľom uškodiť alebo na iné
zakrývanie svojho vzťahu k inej osobe vrátane neplnoletej (spoločnosť Ascensia si vyhradzuje právo
odmietnuť alebo zablokovať každé zariadenie alebo e-mailovú adresu, ktorú môže považovať za
vydávanie sa za niekoho iného alebo falošnú prezentáciu vašej identity, prípadne za zneužitie mena a
totožnosti inej osoby),
(c) načítavanie, preberanie, elektronické posielanie, prenos, ukladanie alebo iné sprístupňovanie
akýchkoľvek údajov alebo iných informácií od neplnoletej osoby,
(d) podieľanie sa na porušovaní autorských práv alebo porušovaní iných práv duševného vlastníctva
(vrátane načítavania obsahu, ku ktorému nemáte právo na načítanie) alebo zverejňovaní obchodných
tajomstiev alebo dôverných informácií, čím vznikne porušenie zmluvy o dôvernosti, pracovnom
pomere alebo mlčanlivosti,
(e) zverejňovanie, posielanie, prenos alebo iné sprístupňovanie neoprávnených e-mailových správ,
spamu alebo reťazových správ okrem iného aj na hromadné reklamné a informačné oznámenia,
(f) načítavanie, zverejňovanie, elektronické posielanie, prenos, ukladanie alebo iné sprístupňovanie
akéhokoľvek materiálu, ktorý obsahuje vírusy alebo iný počítačový kód, súbory alebo programy
vytvorené na poškodenie, narušenie alebo obmedzenie bežnej prevádzky aplikácie (alebo akejkoľvek
jej časti) alebo akéhokoľvek softvéru alebo hardvéru,
(g) zasahovanie do aplikácie alebo jej narúšanie (vrátane sprístupnenia aplikácie akýmikoľvek
automatizovanými prostriedkami, napríklad skriptami alebo robotmi web crawlers), prípadne
zasahovanie do serverov alebo sietí napojených na aplikáciu alebo akýchkoľvek zásad, požiadaviek
alebo predpisov sietí napojených na aplikáciu a ich narúšanie (vrátane každého neoprávneného
prístupu, použitia alebo monitorovania jej údajov alebo premávky),
(h) zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov o iných používateľoch aplikácie, ktoré sa majú
použiť v súvislosti s ktoroukoľvek z uvedených zakázaných činností,
(i) porušovanie nejakého práva tretej strany vrátane porušovania alebo zneužívania nejakého práva
duševného vlastníctva tretej strany alebo porušovania práva tretej strany na súkromie,
(j) upravovanie, prekladanie alebo vytváranie odvodených diel, adaptácií alebo kompilácií tejto
aplikácie alebo ktorejkoľvek jej časti alebo na jej základe či na základe nejakej jej časti, alebo
používanie, kopírovanie či reprodukovanie tejto aplikácie alebo jej časti inak, než to výslovne povoľuje
táto zmluva EULA,
(k) postupovanie, udeľovanie vedľajšej licencie, prenajímanie, predaj, poskytnutie bezpečnostného
záujmu alebo iný prevod prístupu poskytnutého na základe tejto zmluvy EULA alebo nejakého práva
alebo schopnosti prezerať si alebo používať nejaké materiály spoločnosti Ascensia a/alebo
(l) snahy o vykonanie niektorých činností opísaných v tomto článku 11 alebo pomáhanie, nabádanie
alebo povoľovanie nejakej osobe, aby vykonala niektoré činnosti opísané v tomto článku 11.
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12.
Práva duševného vlastníctva. Všetky vizuálne rozhrania, grafika, dizajn, kompilácia,
informácie, údaje, počítačový kód (vrátane zdrojového kódu alebo kódu objektu), produkty, softvér,
služby, podrobnosti, dokumenty, ilustrácie, obsah zverejnený v tejto aplikácii a všetkých jej ďalších
prvkoch („materiály“) sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Ascensia a našich tretích poskytovateľov
licencie a sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve a inými zákonmi. Žiadne materiály nesmiete
používať na komerčné účely bez toho, aby ste na tento účel získali licenciu od nás alebo našich
poskytovateľov licencie. Akékoľvek povolenie na používanie materiálov je udelené pod podmienkou,
že na všetkých kópiách budú zobrazené označenia autorských práv a vlastnícke značky, že takéto
materiály sa používajú len na osobné účely, že materiály nie sú využívané komerčne, že materiály nie
sú nijako zmenené a že všetky ilustrácie získané z tejto aplikácie budú používané v spojitosti so
sprievodným textom.
Spoločnosť Ascensia je poskytovateľ licencie alebo držiteľ licencie na všetky práva duševného
vlastníctva v rámci tejto aplikácie a materiálov, pokiaľ nie je inak uvedené alebo sa takéto práva inak
nepovažujú za práva tretej strany. Táto aplikácia a materiály sú chránené zákonmi a zmluvami o
ochrane duševného vlastníctva na celom svete a akékoľvek ich neoprávnené použitie je výslovne
zakázané. Všetky takéto práva sú vyhradené.
13.
Zálohovanie. Spoločnosť Ascensia nenesie zodpovednosť za archiváciu/uloženie alebo
zálohovanie žiadnych informácií alebo údajov, ktoré vygenerujete pomocou tejto aplikácie. Za
archiváciu/údržbu/uloženie a zálohovanie (elektronicky alebo vo fyzickej podobe) údajov, ktoré si
chcete uchovať na budúce použitie alebo inak, ste zodpovední len vy. Ak sa rozhodnete poskytnúť
svoje údaje tretím stranám prostredníctvom e-mailu, zálohy alebo inak, tieto údaje nemusia byť
šifrované a spoločnosť Ascensia nebude mať žiadnu možnosť riadiť ochranu súkromia alebo
zabezpečenie v súvislosti s takýmito údajmi. Mali by ste podniknúť kroky, ktoré sú podľa vás
primerané na ochranu bezpečnosti vašich údajov. Ak sa rozhodnete ukončiť svoje konto na
využívanie služby, vymazanie konta a vymazanie údajov alebo ich anonymizovanie a znemožnenie
vysledovateľnosti smerom k vám môže trvať maximálne 30 dní. Pokiaľ sa v zmysle právnych
predpisov nevyžaduje inak, súhlasíte, že vaše konto na využívanie služby je neprevoditeľné a všetky
práva na údaje uložené na konte zaniknú v momente vašej smrti. Konto možno ukončiť a všetky jeho
dáta vymazať na základe doručenia kópie úmrtného listu.
14.
Nespoliehanie sa na informácie. Spoločnosť Ascensia zostavila podrobné informácie
poskytnuté o tejto aplikácii z interných a externých zdrojov podľa svojho najlepšieho vedomia
a svedomia s použitím profesionálnej starostlivosti. Vynaložíme maximálne úsilie na priebežné
rozširovanie a aktualizovanie tejto skupiny informácií. Informácie o tejto aplikácii slúžia výlučne na
účely prezentácie spoločnosti Ascensia, jej produktov a služieb a len na všeobecné informácie.
Neslúžia ako rada, na ktorú by ste sa mali spoliehať. Odporúčame vám, aby ste pred vykonaním
alebo zdržaním sa nejakého kroku na základe obsahu tejto aplikácie získali radu odborníka alebo
špecialistu.
Spoločnosť Ascensia nevydáva žiadne vyhlásenia, či záruky (výslovné ani odvodené), že obsah tejto
aplikácie je presný, úplný, alebo aktuálny. Preto vám odporúčame, aby ste si pred každým použitím
informácií, ktoré získate z tejto aplikácie, overili ich presnosť a úplnosť. Informácie poskytnuté o tejto
aplikácii vás nezbavujú povinnosti preveriť si túto aplikáciu alebo bezpečnostné hárky a technické
špecifikácie našich produktov z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľané procesy a účely. Ak by ste
potrebovali rady či pokyny týkajúce sa produktov alebo služieb, obráťte sa na nás priamo. Súhlasíte s
tým, že prístup k tejto aplikácii a jej obsahuje je na vaše vlastné riziko.
15.
Ochrana osobných údajov a bezpečnosť. Na používanie tejto aplikácie, vrátane všetkých
údajov, ktoré prenášate do aplikácie o vás a zobrazujete v tejto aplikácii, sa vzťahuje stratégia
ochrany súkromia. Používaním tejto aplikácie potvrdzujete a súhlasíte, že internetové prenosy nikdy
nie sú úplne súkromné ani bezpečné. Beriete na vedomie, že akékoľvek informácie, ktoré odosielate
alebo zobrazujete pomocou tejto aplikácie, môže prečítať alebo vidieť niekto iný, dokonca aj keď je
konkrétny prenos šifrovaný.
16.
Neposkytovanie lekárskej rady. TÁTO APLIKÁCIA SLÚŽI LEN NA INFORMAČNÉ
ÚČELY. TÁTO APLIKÁCIA NENAHRÁDZA ODBORNÚ LEKÁRSKU RADU, DIAGNÓZU, LIEČBU
ANI NÚDZOVÝ ZÁKROK ČI PRENOS ÚDAJOV DÔLEŽITÝCH V ČASE. POUŽÍVATELIA MAJÚ V
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PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK TÝKAJÚCICH SA ICH ZDRAVOTNÉHO STAVU VŽDY
POŽIADAŤ O RADU SVOJICH POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE TÁTO APLIKÁCIA SA NEMÁ POUŽÍVAŤ NA VYKONÁVANIE
LEKÁRSKYCH ROZHODNUTÍ. POUŽÍVATELIA BY NEMALI NIKDY IGNOROVAŤ ODBORNÚ
LEKÁRSKU RADU ANI ODLOŽIŤ JEJ VYHĽADANIE Z DÔVODU INFORMÁCIÍ
POSKYTOVANÝCH POMOCOUTEJTO APLIKÁCIE. Je možné, že hladiny glukózy používateľa sa
zvýšia alebo znížia na úrovne, ktoré sú veľmi vysoké, či veľmi nízke. Je tiež možné, že jednotlivci
môžu vo svojom zdravotnom stave zaznamenať iné zmeny súvisiace s diabetom. Používatelia majú
postupovať v súlade s radou svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti s meraniami
ich hladín glukózy v krvi, ktoré sú príliš vysoké či nízke a s ohľadom na akékoľvek zmeny ich
zdravotného stavu týkajúce sa diabetu. Táto aplikácia je určená na to, aby pomohla používateľom
lepšie kontrolovať stav ich diabetu. Používatelia sú zodpovední za oznamovanie svojich hladín
glukózy a iných informácií týkajúcich sa diabetu a za vyhľadanie vhodnej lekárskej rady.
PREBERÁTE VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽÍVANIE TEJTO APLIKÁCIE A ZA VŠETKY
ROZHODNUTIA VYKONAŤ ČI NEVYKONAŤ KROK NA ZÁKLADE AKÝCHKOĽVEK INFORMÁCIÍ
POSKYTNUTÝCH ALEBO ZOBRAZENÝCH POMOCOU TEJTO APLIKÁCIE. POUŽÍVANIE TEJTO
APLIKÁCIE JE VÝLUČNE NA VAŠE UVÁŽENIE A RIZIKO. SPOLOČNOSŤ ASCENSIA ANI
ŽIADNA Z JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ ČI POSKYTOVATEĽOV LICENCIE NIE SÚ
ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNU DIAGNÓZU, ROZHODNUTIE ČI VYHODNOTENIE VYKONANÉ
POUŽÍVATEĽOM ANI ZA ŽIADNE UJMY, KTORÉ MÔŽE POUŽÍVATEĽ UTRPIEŤ V DÔSLEDKU
AKÉHOKOĽVEK ROZHODNUTIA VYKONANÉHO NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ POSKYTNUTÝCH
ALEBO ZOBRAZENÝCH POMOCOU TEJTO APLIKÁCIE, INÉHO OBSAHU TEJTO APLIKÁCIE ČI
DOKUMENTÁCIE.
17.
Zrieknutie sa záruk. VÝSLOVNE POTVRDZUJETE A SÚHLASÍTE, ŽE POUŽÍVANIE
TEJTO APLIKÁCIE JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A ŽE NESIETE CELÉ RIZIKO SÚVISIACE S
USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONOM, PRESNOSŤOU A ÚSILÍM. INŠTALÁCIA TEJTO
APLIKÁCIE MÔŽE OVPLYVNIŤ POUŽITEĽNOSŤ APLIKÁCIÍ TRETEJ STRANY. TÁTO
APLIKÁCIA SA POSKYTUJE „TAK AKO JE“ A SLUŽBA SA POSKYTUJE „V DOSTUPNOM
STAVE“, ČIŽE SO VŠETKÝMI CHYBAMI A BEZ AKEJKOĽVEK VÝSLOVNEJ ALEBO MLČKY
PREDPOKLADANEJ ZÁRUKY S VÝNIMKOU PODVODU A ÚMYSELNÉHO UVEDENIA DO
OMYLU. SPOLOČNOSŤ ASCENSIA A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, DODÁVATELIA,
DRŽITELIA LICENCIE A ZÁSTUPCOVIA SA VÝSLOVNE ZRIEKAJÚ A VY SA TÝMTO VÝSLOVNE
VZDÁVATE VŠETKÝCH PRIAMYCH, PREDPOKLADANÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH PODMIENOK,
ZÁRUK, VYHLÁSENÍ, KTORÉ SA MÔŽU VZŤAHOVAŤ NA TÚTO APLIKÁCIU, ZOBRAZENÉ
INFORMÁCIE ALEBO OBSAH V NEJ, OKREM INÉHO AJ VRÁTANE PREDPOKLADANÝCH
ZÁRUK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA OSOBITNÝ ÚČEL,
PRESNOSTI, SPOKOJNÉHO VYUŽÍVANIA, NEPRÍTOMNOSTI VÍRUSOV, NEPORUŠENIA PRÁV
TRETEJ STRANY A KAŽDEJ ZÁRUKY VZNIKNUTEJ POČAS ROKOVANÍ, POUŽÍVANIA ALEBO
OBCHODU. SPOLOČNOSŤ ASCENSIA NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NERUŠENIA VÁŠHO
POUŽÍVANIA ALEBO VYUŽÍVANIA TEJTO APLIKÁCIE, ANI TOHO, ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ
V TEJTO APLIKÁCII BUDÚ SPĹŇAŤ POŽIADAVKY, ŽE PREVÁDZKA TEJTO APLIKÁCIE BUDE
NEPRERUŠENÁ, BEZPEČNÁ ČI BEZ CHÝB, ALEBO ŽE CHYBY TEJTO APLIKÁCIE BUDÚ
OPRAVENÉ. ŽIADNA ÚSTNA ANI PÍSOMNÁ INFORMÁCIA ČI RADA POSKYTNUTÁ
SPOLOČNOSŤOU ASCENSIA, JEJ PRIDRUŽENÝMI SPOLOČNOSŤAMI, DODÁVATEĽMI,
DRŽITEĽMI LICENCIE ČI ZÁSTUPCAMI NEZAKLADÁ ZÁRUKU. AK SA ZISTÍ, ŽE TÁTO
APLIKÁCIA JE CHYBNÁ, PREBERÁTE VŠETKY NÁKLADY NA VŠETOK POTREBNÝ SERVIS,
OPRAVY ČI NÁPRAVY. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE VYPLÝVAJÚCICH
ZÁRUK ČI OBMEDZENÍ PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV ZÁKAZNÍKA, TAKŽE UVEDENÉ
VYLÚČENIE A OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. PREDCHÁDZAJÚCE
ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK SA VZŤAHUJE NA TÚTO APLIKÁCIU A NIE NA GLUKOMER.
GLUKOMER PODLIEHA PODMIENKAM OBMEDZENEJ ZÁRUKY POSKYTOVANEJ SPOLU S
NÍM.
18.
Pre používateľov z EÚ platia nasledujúce podmienky: Aplikácia sa poskytuje „tak ako je“ a
služba sa poskytuje „v dostupnom stave“ s určitými časovými prestojmi. Spoločnosť Ascensia
neposkytuje na základe týchto podmienok prísľub konkrétnych úrovní služieb. Spoločnosť Ascensia
vyvíja maximálne úsilie, aby obmedzila časové prestoje vo vzťahu k aplikácii a službe. Spoločnosť
Ascensia vylučuje všetky záruky a bude zodpovedná len za podvodne utajené chyby.
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19.
Obmedzená zodpovednosť: Nič v tejto zmluve EULA nevylučuje ani neobmedzuje našu
zodpovednosť za smrť či telesnú ujmu vyplývajúcu z nedbanlivosti alebo podvodu či zavádzajúcej
interpretácie či inej záruky, ktorú nemožno vylúčiť ani obmedziť na základe právnych predpisov.
Pokiaľ to nie je inak zakázané príslušnými právnymi predpismi, zodpovednosť spoločnosti Ascensia,
jej pridružených spoločností, riaditeľov, konateľov, zamestnancov, dodávateľov, držiteľov licencie a
zástupcov za akékoľvek priame, nepriame, predvídateľné, nepredvídateľné, náhodné, osobitné,
exemplárne, obvyklé, neobvyklé alebo následné odškodnenie alebo za stratu zisku, či už v dôsledku
prečinu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zmluvy, zákona, viny v zmluvnom úkone, zrejmého
porušenia povinnosti alebo inej právnej koncepcie, ktoré vznikli v súvislosti s:
•
•

prístupom alebo používaním alebo nemožnosťou používať túto aplikáciu, alebo
prístupom alebo používaním iného obsahu alebo materiálu zobrazeného v tejto
aplikácii alebo prístupného prostredníctvom nej alebo spoliehaním sa na takýto
obsah alebo materiál,

je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ škodu nespôsobila spoločnosť Ascensia so zjavným úmyslom
alebo hrubou nedbanlivosťou.
Táto aplikácia sa poskytuje len na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte, že nebudete používať túto
aplikáciu na žiadne komerčné či obchodné účely a my nebudeme niesť zodpovednosť voči vám za
žiadnu stratu zisku, obchodu, prerušenie obchodu, stratu obchodnej príležitosti či obchodných
informácií, a spoločnosť Ascensia a jej pridružené spoločnosti, dodávatelia, držitelia licencie či
zástupcovia nebudú zodpovední za žiadne vedľajšie, príkladné, následné, exemplárne, osobitné
alebo nepriame odškodnenie akéhokoľvek druhu.
Spoločnosť Ascensia, jej pridružené spoločnosti, dodávatelia, držitelia licencie alebo zástupcovia
nebudú zodpovední za žiadne straty ani škody spôsobené vírusom, neoprávneným používaním vášho
konta, distribuovaným útokom spôsobujúcim oneskorenie služieb ani iný technologicky škodlivý
materiál, ktorý môže infikovať vaše mobilné zariadenie, tablet alebo iné počítačové vybavenie,
počítačové programy, údaje či iný vlastný materiál z dôvodu vášho používania tejto aplikácie alebo
preberania obsahu z nej či akejkoľvek webovej stránky, ktorá je s ňou spojená, ani za akýkoľvek krok
alebo udalosť, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly vrátane zlyhania telekomunikačných sietí, s
výnimkou udalosti hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného porušenia povinnosti zo strany spoločnosti
Ascensia. V najširšom možnom rozsahu, aký povoľuje zákon, nebudeme mať voči vám žiadnu
zodpovednosť, ak aplikácia (alebo nejaká funkcia) niekedy a na akékoľvek obdobie nebude z
nejakého dôvodu dostupná.
BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK STRATY, KTORÉ MÔŽETE UTRPIEŤ, CELKOVÁ
ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ASCENSIA, JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ,
NÁSTUPCOV, DRŽITEĽOV LICENCIE, DODÁVATEĽOV ČI ZÁSTUPCOV A VAŠE VÝHRADNÉ
NÁPRAVNÉ OPATRENIA BUDÚ NA ZÁKLADE AKÝCHKOĽVEK USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY
EULA OBMEDZENÉ NA OPRAVU ČI INÉ ODSTRÁNENIE CHÝB APLIKÁCIE. NIČ V TEJTO
DOLOŽKE NEMÁ SLÚŽIŤ AKO VYLÚČENIE AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI, KTORÚ
NEMOŽNO VYLÚČIŤ ČI OBMEDZIŤ, ALEBO KTORÁ JE DOSTUPNÁ POUŽÍVATEĽOVI NA
ZÁKLADE VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV POUŽÍVATEĽA.
KAŽDÉ USTANOVENIE TEJTO ZMLUVY EULA, KTORÉ SA TÝKA OBMEDZENIA
ZODPOVENOSTI, ODMIETNUTIA ZÁRUKY ALEBO VYLÚČENIA ODŠKODNENIA, MÁ ZA ÚČEL
ROZDELIŤ A ROZDEĽUJE RIZIKÁ MEDZI ZMLUVNÉ STRANY NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY
EULA. TOTO ROZDELENIE JE ZÁKLADNOU SÚČASŤOU ROKOVANÍ MEDZI ZMLUVNÝMI
STRANAMI. KAŽDÉ Z TÝCHTO USTANOVENÍ JE ODDELITEĽNÉ A NEZÁVISLÉ OD OSTATNÝCH
USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY EULA. OBMEDZENIA TOHTO ČLÁNKU 19 BUDÚ PLATIŤ, AJ KEĎ
SA NEJAKÝ OBMEDZENÝ NÁPRAVNÝ PROSTRIEDOK MINIE SVOJMU ZÁKLADNÉMU ÚČINKU.
Pre používateľov v Nemecku:
Spoločnosť Ascensia bude zodpovedná len za škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo
úmyselne. Akákoľvek iná zodpovednosť spoločnosti Ascensia za škody je vylúčená. Vyššie uvedené
obmedzenia zodpovednosti sa nebudú vzťahovať na žiadnu povinnú zákonnú zodpovednosť,
predovšetkým na zodpovednosť podľa nemeckého zákona o zodpovednosti za produkt
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(Produkthaftungsgesetz). Obmedzenia zodpovednosti nebudú platiť ani vtedy, ak spoločnosť
Ascensia prevzala osobitnú záruku.
20.
Oznámenie o ochrane spotrebiteľa. Zoberte na vedomie, že ak ste spotrebiteľ, obmedzenia
v tejto zmluve EULA budú všeobecné a inkluzívne len do tej miery, ktorú umožňujú zákony vo vašej
jurisdikcii.
•

Právne oznámenie pre obyvateľov štátu New Jersey. Na spotrebiteľa v štáte New
Jersey sa nebude vzťahovať žiadne ustanovenie tejto zmluvy EULA, ak dané
ustanovenie obmedzuje odškodnenie pre takéhoto spotrebiteľa za/podľa: i)
protiprávne konanie spoločnosti Ascensia (napr. nedbanlivosť, neposkytnutie
základného štandardu starostlivosti, nezabránenie vzniku neprimeraného rizika
škody); ii) zákona štátu New Jersey o zodpovednosti za produkt, N.J.S.A. 2A:58C-1 a
nasl. (t. j. zákonná povinnosť zdržať sa výroby a predaja nebezpečných produktov s
možnosťou náhrady škody plniacej represívnu funkciu za porušenie uvedenej
povinnosti); iii) zákona štátu New Jersey o náhrade škody plniacej represívnu funkciu,
N.J.S.A. 2A:15-5.9 a nasl. (t. j. zákonné právo požadovať náhradu škody plniacu
represívnu funkciu v prípade škody spôsobenej zlým úmyslom, nemravnosťou,
úmyselným prehliadaním, nedbanlivou nevšímavosťou; iv) jednotného Obchodného
zákonníka štátu New Jersey (t. j. komplexný zákonný režim upravujúci práva a
povinnosti kupujúcich a predávajúcich vo vzťahu k zmluvám o predaji tovaru, s
možnosťou odškodenia za hospodárske škody a škody na majetku) a v) neschopnosť
spoločnosti Ascensia zabezpečiť primeranú ochranu pred škodou v dôsledku určitej
trestnej činnosti tretích strán (t. j. hakerský počítačový útok a krádež identity, ktoré
upravuje Federálna obchodná komisia a Federálna komisia pre komunikáciu a zákon
štátu New Jersey o krádeži totožnosti N.J.S.A.56:8-161 a nasl. a zákon štátu New
Jersey o podvodoch na spotrebiteľoch, N.J.S.A. 56:8-3 a nasl.). Pokiaľ ide o túto
zmluvu EULA, ustanovenia týkajúce sa vylúčenia alebo obmedzenia niektorých škôd
neplatia v štáte New Jersey, ak ide o zákonné škody, exemplárne škody, stratu
údajov a stratu alebo poškodenie majetku.

•

Právne oznámenie pre obyvateľov štátu Kalifornia. Ak ste obyvateľom štátu
Kalifornia, podľa časti 1789.3 kalifornského Občianskeho zákonníka sa v záujme
vybavenia reklamácie týkajúcej sa tejto aplikácie alebo s cieľom získať ďalšie
informácie o jej používaní môžete písomne obrátiť na Jednotku vybavovania
reklamácií v Divízii spotrebiteľských služieb kalifornského Oddelenia pre záležitosti
spotrebiteľov, a to na adresu 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento,
Kalifornia 95834, alebo môžete zavolať na číslo (800) 952-5210.

21.
Stránka s prihlasovacími údajmi: prístupové práva. Upozorňujeme, že ste povinní chrániť
svoje prístupové práva pred neoprávneným použitím tretej strany a že musíte zaistiť, aby nemohli byť
používané inými osobami bez vášho povolenia. Spoločnosť Ascensia musíte okamžite informovať, ak
sa dozviete, že bola porušená bezpečnosť s ohľadom na akékoľvek údaje dostupné v tejto aplikácii
alebo ak neoprávnené osoby získali vaše prístupové práva alebo ak ste našli známky, že takýto
prístup je možný.
22.
Webové lokality s prepojeniami na tretie strany. Ak ste sa rozhodli spojiť túto aplikáciu s
webovou lokalitou alebo prepojením tretej strany, spoločnosť Ascensia nepreberá žiadnu
zodpovednosť za obsah webových lokalít alebo iných online služieb spojených s touto aplikáciou.
Takéto prepojenia sa nemajú vysvetľovať ako naše schválenie týchto webových stránok, ktoré sú
k dispozícii prostredníctvom prepojenia. Spoločnosť Ascensia nebude zodpovedná za žiadnu stratu či
poškodenie, ktoré môžu vyplynúť z používania týchto stránok.
23.
Medzinárodní používatelia. Upozorňujeme, že táto aplikácia nemusí byť dostupná
používateľom v niektorých štátoch z dôvodu regulačných obmedzení. Ak sa pokúšate prevziať túto
aplikáciu a bývate v štáte, kde táto aplikácia nie je schválená na používanie, túto aplikáciu nebude
možné prevziať. Produkty uvedené v tejto aplikácii môžu byť dodané v inom balení, iných veľkostiach
balenia alebo s iným textom či označením v závislosti od príslušného štátu. Spoločnosť Ascensia
nevydáva žiadne vyhlásenia ani záruky (výslovné ani odvodené), že produkty či služby budú
k dispozícii v rovnakom vzhľade, rovnakých veľkostiach alebo za tých istých podmienok v rôznych
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oblastiach či štátoch, a tieto produkty či služby môžu podliehať iným regulačným požiadavkám. Ak si
prevezmete či použijete túto aplikáciu alebo sa o to pokúsite v štáte alebo oblasti, kde nebola
schválená na používanie, robíte to na vlastné riziko a spoločnosť Ascensia nebude niesť za jej
používanie žiadnu zodpovednosť.
24.
Odškodnenie. V najširšom zákonom povolenom rozsahu sa zaväzujete spoločnosť
Ascensia, jej pridružené spoločnosti a ich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov a zástupcov odškodniť,
ochrániť a zbaviť zodpovednosti vo vzťahu k všetkým nárokom, zodpovednosti, stratám, škodám,
nákladom a výdavkom (vrátane poplatkov za služby advokátov a znalcov), ktoré niektorému z nich
vzniknú v súvislosti s (a) vaším prístupom k tejto aplikácii, jej používaním alebo údajným používaním;
(b) akýmkoľvek trestuhodným porušením licencie z vašej strany alebo zo strany iných osôb vo vašej
domácnosti alebo organizácii alebo inak v súvislosti s vaším alebo ich používaním tejto aplikácie a (d)
podvodom, úmyselným nevhodným konaním, trestnou činnosťou alebo hrubou nedbanlivosťou z
vašej strany. Výška náhrady škody podľa tohto článku 24 bude obmedzená na najvyššiu sumu, ktorú
možno vymáhať podľa zákonov vo vašej jurisdikcii.
25.
Ochranné známky. „Ascensia“, „Contour“ a všetky ostatné ochranné známky používané v
súvislosti s touto aplikáciou sú ochranné známky spoločnosti Ascensia. Súhlasíte, že nebude
zobrazovať ani žiadnym spôsobom používať takéto ochranné známky bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti Ascensia.
26.
Zmeny v tejto zmluve EULA. Vyhradzujeme si právo na základe nášho uváženia túto
zmluvu EULA v budúcnosti kedykoľvek zmeniť Ak túto zmluvu EULA upravíme spôsobom, ktorý bude
znamenať podstatnú zmenu vašich práv alebo povinností, budete mať možnosť prijať nové
podmienky. Ak ich odsúhlasíte, používanie tejto aplikácie sa bude riadiť upravenou zmluvou EULA,
ktorá bude pre vás záväzná. Drobné úpravy tejto zmluvy EULA nadobudnú účinnosť po ich
zverejnení. Spory vzniknuté na základe tejto zmluvy EULA sa budú riešiť podľa jej verzie, ktorá bola
účinná v čase vzniku sporu. Túto aplikáciu môžeme priebežne aktualizovať a môžeme kedykoľvek
zmeniť jej obsah. Upozorňujeme však, že akýkoľvek obsah tejto aplikácie môže byť kedykoľvek
neaktuálny a nemáme žiadnu povinnosť ho aktualizovať. Nezaručujeme, že táto aplikácia alebo jej
obsah bude bez chýb či opomenutí.
27.
Všeobecné podmienky. Táto licencia predstavuje celú dohodu medzi vami a spoločnosťou
Ascensia s ohľadom na túto aplikáciu a nahrádza akékoľvek predchádzajúce návrhy, dohody,
konverzácie, rokovania a zmluvy medzi vami a spoločnosťou Ascensia v súvislosti s touto aplikáciou.
Nič uvedené v tejto licencii sa nebude vysvetľovať ako vytvorenie vzťahu medzi lekárom a pacientom,
zastúpenia či pracovnoprávneho vzťahu medzi vami a spoločnosťou Ascensia. Po vypovedaní tejto
licencie z akéhokoľvek dôvodu zostanú články 8 (Používanie údajov), 12 (Práva duševného
vlastníctva), 13 (Zálohovanie) 14 (Nespoliehanie sa na informácie), 17 (Zrieknutie sa záruk), 19
(Obmedzená zodpovednosť), 24 (Odškodenie), 25 (Ochranné známky) a 30 (Rozhodné právo a
miesto) v plnej platnosti a účinnosti. Zrieknutie sa alebo nevykonanie akýchkoľvek práv uvedených
v tejto licencii sa nebude považovať za zrieknutie sa akýchkoľvek budúcich práv na základe tejto
licencie. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto licencie bude s konečnou platnosťou považovať za
nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné z akéhokoľvek dôvodu, potom sa toto ustanovenie bude
považovať za oddeliteľné z tejto licencie a nebude mať účinok na platnosť či vykonateľnosť
zostávajúcich ustanovení. Táto zmluva EULA je osobná pre používateľa a nesmie sa prenášať,
postupovať, poskytovať na základe následnej licencie ani inovovať zo žiadneho dôvodu. Akýkoľvek
preklad tejto licencie sa vykoná pre miestne požiadavky a v rozsahu povolenom podľa miestneho
zákona, pričom v prípade rozdielu medzi anglickou a neanglickou verziou bude rozhodujúca anglická
verzia. Naše práva a povinnosti na základe tejto zmluvy EULA môžeme prenášať na inú organizáciu,
no nebude to mať účinok na vaše práva a povinnosti podľa tejto zmluvy EULA.
28.
Dane a odvody. Ste zodpovední za platenie všetkých daní, odvodov alebo ciel, ktoré môžu
byť teraz alebo neskôr uložené akýmkoľvek úradom na základe tejto zmluvyEULA za dodanie,
používanie alebo údržbu tejto aplikácie alebo akékoľvek používanie tejto aplikácie vrátane tých, ktoré
súvisia s daňami, odvodmi alebo clami súvisiacimi s internetovým pripojením a používaním v rozsahu,
aký povoľuje platný zákon. Ak akékoľvek predchádzajúce dane, odvody alebo clá zaplatí spoločnosť
Ascensia, na požiadanie ju odškodníte v plnej miere.
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29.
Postúpenie. Spoločnosť Ascensia môže postúpiť, preniesť, inovovať alebo subkontrahovať
akékoľvek alebo všetky svoje práva alebo delegovať akékoľvek či všetky svoje povinnosti na základe
tejto zmluvy EULA bez predchádzajúceho písomného súhlasu, ak sa takéto postúpene a/alebo
delegovanie vykonáva na pridruženú spoločnosť v rámci skupiny spoločností Ascensia alebo na
akéhokoľvek nástupcu spoločnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG po kúpe všetkých jej aktív
alebo ich podstatnej časti.
30.
Rozhodné právo a miesto. Táto zmluva EULA, jej predmet a vznik sa riadia a interpretujú v
súlade so zákonmi Švajčiarska bez uplatnenia ich princípov týkajúcich sa kolíznych noriem.
Ustanovenia o povinnej ochrane spotrebiteľa vyplývajúce z jurisdikcie, v ktorej sa používateľ obvykle
zdržiava, platia a tento výber rozhodného práva ich nevylučuje. Táto zmluva EULA sa nebude riadiť
Dohovorom Organizácie spojených národov o medzinárodnej kúpe tovaru, ktorého uplatňovanie sa
výslovne vylučuje. Okrem ruských používateľov, ako sa uvádza nižšie, má výlučnú súdnu príslušnosť
v prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy EULA alebo v súvislosti s ňou súd mesta
Bazilej vo Švajčiarsku.
Pre ruských používateľov platia nasledujúce podmienky: O všetkých sporoch vyplývajúcich z
tejto zmluvy EULA alebo s ňou súvisiacich bude v závislosti od výberu navrhovateľa rozhodovať buď
súd v mieste sídla spoločnosti Ascensia, alebo v mieste vášho bydliska.
31.
Spätná väzba. Ak sa rozhodnete poskytnúť nejaké informácie alebo návrhy týkajúce sa
vašich skúseností s touto aplikáciou („spätná väzba“), týmto spoločnosti Ascensia udeľujete
neobmedzené, doživotné, neodvolateľné, nevýhradné, splatené a bezplatné právo využívať takúto
spätnú väzbu akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel vrátane zlepšovania tejto aplikácie a
vytvárania iných produktov a služieb.
32.
Vyššia moc. Spoločnosť Ascensia bude v najširšom rozsahu, aký povoľuje platný zákon,
ospravedlnená z plnenia tejto zmluvy EULA počas obdobia, počas ktorého si vôbec alebo sčasti
nemôže plniť alebo mešká s plnením povinností podľa tejto zmluvy EULA v dôsledku udalosti vyššej
moci alebo radu takýchto udalostí, ktoré sú spôsobené alebo sú dôsledkom: a) poveternostných
podmienok alebo iných prírodných katastrof; b) vojnových činov, teroristických činov, povstania,
výtržností, občianskych nepokojov alebo vzbúr; c) karantén alebo embárg; d) prerušenia alebo
prestojov telekomunikačných služieb, siete, počítačov, serverov alebo internetu alebo e) iných príčin,
nad ktorými spoločnosť Ascensia nemá primeranú kontrolu.
33.
Oznámenie o spoločnosti Apple. Táto časť 33 sa vás týka, len ak túto aplikáciu používate
na zariadení so systémom iOS. Potvrdzujete, že táto zmluva EULA bola uzatvorená len medzi vami a
spoločnosťou Ascensia, a nie so spoločnosťou Apple a že spoločnosť Apple za túto aplikáciu a jej
obsah nesie zodpovednosť. Spoločnosť Apple nie je vôbec povinná poskytovať služby údržby a
podpory v súvislosti s touto aplikáciou. Ak táto aplikácia nebude v súlade s nejakou platnou zárukou,
môžete o tom informovať spoločnosť Apple, ktorá vám vráti kúpnu cenu tejto aplikácie, pričom nemá v
maximálnom zákonom povolenom rozsahu vo vzťahu k tejto aplikácii žiadnu inú záručnú povinnosť.
Spoločnosť Apple nie je povinná riešiť reklamácie, ktoré si v súvislosti s touto aplikáciou alebo jej
vlastníctvom a/alebo používaním uplatníte vy alebo nejaká tretia strana, vrátane: a) nárokov v rámci
zodpovednosti za produkt; b) tvrdení, že táto aplikácia nespĺňa nejakú platnú zákonnú alebo
regulačnú požiadavku a c) nárokov vyplývajúcich z legislatívy v oblasti ochrany spotrebiteľa, súkromia
a podobnej legislatívy. Spoločnosť Apple nie je povinná skúmať, obhajovať, uspokojiť ani uhradiť
nárok tretej strany v súvislosti s tým, že táto aplikácia a/alebo jej vlastníctvo a používanie z vašej
strany porušujú práva duševného vlastníctva tretej strany. Pri používaní tejto aplikácie sa zaväzujete
dodržiavať príslušné podmienky tretej strany. Spoločnosť Apple a jej dcérske spoločnosti sú tretími
oprávnenými osobami v rámci tejto zmluvy EULA a keď túto zmluvu EULA prijmete, spoločnosť Apple
bude mať právo (a bude sa predpokladať, že toto právo prijala) presadzovať túto zmluvu EULA vo
vzťahu k vám ako tretia oprávnená osoba z tejto zmluvy EULA. Týmto vyhlasujete a zaručujete, že x)
sa nenachádzate v štáte, na ktorý sa vzťahuje embargo vlády USA alebo ktorý vláda USA označila za
štát „podporujúci terorizmus“; a y) nie ste na zozname zakázaných alebo obmedzených osôb, ktorý
vedie vláda USA.
34.
Kontaktujte nás. Prípadné otázky, pripomienky, sťažnosti a/alebo nároky v súvislosti s touto
zmluvou EULA posielajte na adresu Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter Merian-Strasse 90,
P.O. Box, 4052 Bazilej, Švajčiarsko.
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