CONTOUR DIABETES uygulaması – Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
Yürürlük Tarihi: Ekim 2018
Bu CONTOUR™DIABETES mobil uygulaması, Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box, 4052 Basel,
İsviçre adresinde bulunan Ascensia Diabetes Care Holdings AG (“Ascensia”, “biz”, “bizler” veya
“bizim”) tarafından geliştirilmiş ve işletilmektedir.
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA” veya “Lisans”), "Kullanıcı" olan siz ile Ascensia arasında
yapılan ve Uygulamayı kullanımınızı düzenleyen yasal bir sözleşmedir. “Uygulama",
CONTOUR™DIABETES mobil uygulamasının yazılımını ve Uygulama ile ilgili olarak işletilip
Ascensia'nın kontrolü altında olan bütün içerikleri, araçları, yardım belgelerini ve tüm hizmetleri
(topluca "Hizmetler") ifade eder.Bu Uygulamaya erişim, bunun taranması ve bunun kullanılması için
kaydolunma dahil olmak üzere bu Uygulamanın kullanımı EULA'ya tabidir (burada sözü geçen
belgelerle birlikte).
KABUL ET SEÇENEĞİNE TIKLADIĞINIZDA (I) EYLEMİNİZİN BU LİSANSTA EL İMZASI İLE AYNI
GEÇERLİLİĞE VE YÜRÜRLÜĞE SAHİP OLACAK ŞEKİLDE ELEKTRONİK İMZA GÖREVİ
GÖRMESİ NİYETİ TAŞIDIĞINIZI, (II) BU LİSANSI KABUL EDEBİLMEK İÇİN GEREKLİ OLAN
YASAL RÜŞT YAŞININ ÜSTÜNDE OLDUĞUNUZU BEYAN VE GARANTİ ETTİĞİNİZİ VE (III) BU
UYGULAMAYI KULLANIMINIZIN VE BUNA KAYDOLUŞUNUZUN SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLAN
TÜM İLGİLİ YASALAR VE MEVZUATLARA UYGUN OLDUĞUNU BEYAN VE GARANTİ
ETTİĞİNİZİ BELİRTMİŞ OLURSUNUZ.
Bu Uygulama, iOS (Apple) ve Android (Google) akıllı telefonlarıyla kullanılabilir ancak bütün işletim
sistemi sürümleriyle uyumlu olmayabilir. İndirmeden önce lütfen işletim sisteminizle ve telefonunuzla
uyumluluğunu kontrol edin. Bu Uygulama, CONTOUR™NEXT ONE ve CONTOUR™PLUS ONE Kan
Şekeri Takip Sistemleriyle uyumludur.
1.
Lisans. Uygulama yazılımı ve Ascensia tarafından sağlanan ilgili yardım belgeleri dahil olmak
üzere, bu Uygulama tüm araçlar, yardım belgeleri ve güncellemeler de dahil olacak şekilde bir dizi
CONTOUR™ONE kan şekeri ölçüm cihazı (her biri "Ölçüm Cihazı" olarak anılır) ile bağlantılı kullanım
için bir veya daha fazla mobil cihaza indirilebilir ve kurulabilir. Bu EULA'ya devamlı olarak uymanız
kaydıyla, Ascensia sahip olduğunuz veya kontrolünüzde bulunan tek bir mobil cihaz başına
Uygulamanın bir kopyasını ve tüm ilgili yardım belgelerini Lisans Süresi boyunca yasal amaçlarla ve
kişisel, ticari olmayan bir biçimde kullanmanız için size sınırlı, münhasır olmayan, telifsiz,
devredilemeyen, alt lisansı verilemeyen ve iptal edilebilen bir lisans verir. Uygulama, Ascensia
tarafından ve yalnızca bu Lisans kapsamında satılmaz ama lisanslanır; Ascensia size açık bir şekilde
verilmeyen bütün hakları saklı tutar. Ascensia, bu Uygulama üzerinde ve onunla ilgili bütün hakların,
unvanların ve gelirlerin mülkiyetini elinde bulundurur. Bu EULA kapsamında açıkça verilen sınırlı
haklar ve lisanslar hariç olmak üzere, bu EULA'da mevcut olan hiçbir unsur dolaylı olarak, feragat
yoluyla, önceden yapılan beyanların değiştirilememesi sebebiyle veya başka herhangi bir şekilde size
veya herhangi bir üçüncü tarafa söz konusu Ascensia fikri mülkiyetine ilişkin hiçbir başka hak,
mülkiyet hakkı ya da menfaat sağlamaz.
Bu Uygulamaya, alıcılara kopyalanmaları, değiştirilmeleri ve dağıtılmaları için geniş kapsamlı haklar
sunan lisanslar altında genel olarak ücretsiz şekilde mevcut olan üçüncü taraf yazılım bileşenleri
("Açık Kaynak Bileşenleri") dahil veya entegre olabilir. Her ne kadar bu Uygulama size bu EULA'ya
tabi olarak sunulsa da, bu EULA'da yer alan hiçbir unsur söz konusu Açık Kaynak Bileşenlerini ilgili
üçüncü taraf lisansları altında elde etmenizin ve bunları söz konusu lisanslar altında kullanımınızın
engellendiği, kısıtlandığı veya başka bir şekilde engellendiği ya da kısıtlandığı anlamına
gelmeyecektir.
2.
Uygulamanın İzin Verilen Kullanımları ve Kısıtlamaları. Bu Uygulama yalnızca evsel ve
özel kullanım içindir. Bu Uygulamayı kullanıcı hesabınız bulunan birden fazla Ölçüm Cihazıyla birlikte
kullanabilirsiniz. Bu Uygulamanın veya yardımcı dokümanların tamamını veya herhangi bir bölümünü
Ascensia'nın önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara dağıtmayacak, kiralamayacak veya
başka şekillerde devretmeyeceksiniz. Ascensia tarafından bu EULA kapsamında size verilen hakların
tamamını veya bir bölümünü Ascensia'nın önceden yazılı onayı olmaksızın alt lisans olarak

vermeyecek, dağıtmayacak, temlik etmeyecek, başkasına tahsis etmeyecek veya herhangi bir şekilde
devretmeyecek veya başkasının kullanımına sunmayacaksınız. Bu Uygulama bir güncelleme yapacak
ise, her türlü devir güncellemeyi ve bütün önceki sürümleri içermek zorundadır. Bu Uygulamayı ve
ona eşlik eden yardımcı dokümanları değiştirmeyecek, uyarlamayacak ve tercüme etmeyeceksiniz.
Bu Uygulama ve ona eşlik eden yardımcı dokümanlarda veya bunlar üzerinde görünen telif hakkı
veya mülkiyet bildirilerini değiştirmeyecek veya kaldırmayacaksınız. Üçüncü bir tarafa bu Uygulamayı
geri mühendisliğe tabi tutması, geri derlemesi, kaynak koda dönüştürmesi veya çevirmesi yada tüm
güvenlik ve erişim kontrol mekanizmaları dahil olmak üzere bu Uygulamanın herhangi bir özelliğine
müdahale etmesi veya bunun üstünden atlaması için teşvik, izin ya da yetki sağlamayacaksınız. İlgili
yasalarca bu Uygulamayı kullanmanız yasaklı ise bu Uygulamayı kullanamazsınız.
3.
Lisans Süresi; Fesih. Bu EULA siz veya Ascensia tarafından feshedilene kadar geçerlidir.
Hesabınızı Uygulamadaki "Delete Account" (Hesabı Sil) seçeneğini kullanarak veya
http://contact.ascensia.com adresi üzerinden müşteri hizmetleri ile irtibat kurarak herhangi bir
zamanda sonlandırabilirsiniz. Bu EULA'daki herhangi bir şarta uymamanız durumunda bu Uygulamayı
kullanmak için sağladığımız lisans ve izin derhal otomatik olarak sonlandırılacaktır; bu EULA'ya
uymamanızın Ascensia'ya ve lisans verenlerine maddi tazminatın yetersiz bir çözüm olacağı anlık,
onarılamaz zararlar teşkil edeceğini ve yasalarca izin verilen derecede olmak üzere Ascensia'nın siz
onarılamaz bir zarar oluşmadığını kanıtlayamadıkça parasal olmayan tedbirler alma hakkına sahip
olacağını kabul edersiniz. Ayrıca Ascensia bu EULA'nın herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz ve
ihlalinizi 14 gün içinde gidermemeniz durumunda tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere ve
herhangi bir zamanda Hizmete ilişkin kullanıcı hesabınızı sonlandırabilir veya bu Uygulamaya
erişiminizi askıya alabilir ya da iptal edebilir. Aynı zamanda bu Uygulamanın herhangi bir kısmını daha
fazla sunmayacak olmamız durumunda 30 gün önceden haber vererek veya vermeyerek kullanıcı
hesabınızı iptal edebiliriz. Hesabınızın herhangi bir sebepleiptal edilmesi üzerine Ascensia kendi
takdirine bağlı olmak üzere bu Uygulama veya Hizmet aracılığıyla sağladığınız tüm kişisel olmayan
verileri silebilir. Hesabınızın herhangi bir sebeple iptal edilmesi üzerine Ascensia bu Uygulama veya
Hizmet aracılığıyla sağladığınız tüm kişisel verileri, yasalarca saklanması gerekmedikçe silecektir. Bu
EULA'nın feshedilmesinin ardından, bu Uygulamayı kendi sorumluluğunuz altında ve masrafları size
ait olacak şekilde cihazlarınızdan derhal silecek veya yok edeceksiniz.
4.
Geliştirme ve Güncellemeler. Ascensia zaman zaman, kendi takdirine bağlı olarak, bu
Uygulama ile ilgili olarak standart şartlar ve koşullar kapsamında Uygulama için geliştirme,
güncelleme veya yeni sürümler sunabilir. İşbu EULA, söz konusu geliştirme ve güncellemeler için de
geçerli olacaktır.
5.
Uygulamaya Erişim. Bu Uygulama veya herhangi bir içeriğinin daima kullanıma hazır veya
kesintisiz olacağını garanti etmiyoruz; bu Uygulamaya erişiminize belirli bir süre için izin verilmektedir.
Herhangi bir duyuru yapmaksızın Uygulamanın tamamını veya bir bölümünü askıya alabilir, geri
çekebilir, kesebilir veya değiştirebiliriz. Bu Uygulamaya erişiminiz olması için gerekli düzenlemeleri
yapmak sizin sorumluluğunuzdadır ve bu Uygulamanın kullanımıyla iletilen ve gösterilen veri içinde ve
üzerinde kesinti veya hatalarla sonuçlanabilecek, söz konusu olayları azaltmak veya engellemek için
alınan önlemlerden bağımsız olarak, yazılım, donanım ve internet bağlantısı riskleri bulunduğunu
kabul edersiniz.
Sizin internet bağlantınız üzerinden bu Uygulamayı kullanan bütün şahısların bu EULA'nın ve ilgili
diğer koşulların farkında olmasından ve bunlara uymasından da siz sorumlusunuz.
6.
Kayıt. Bu Uygulamayı kullanmak için kaydolmanız ve bir hesap açmanız gereklidir. Hesap
açtığınızda verileriniz bulutta saklanacaktır. Bir bulut saklama hesabı size bu Uygulama yoluyla
toplanan verileri, kişisel bilgiler, glukoz verileri ve cihaz ölçümleri dahil olmak üzere bu verilere daha
sonra erişebilmeniz için saklama faydalarını sağlayacaktır. Bir kullanıcı kimlik kodu, şifre veya
güvenlik prosedürleri kapsamında başka bilgiler isterseniz veya bunlar size verilirse, söz konusu
bilgileri de gizli bilgi olarak değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri üçüncü taraflara ifşa
etmemeniz gerekmektedir.
Hizmetin sağlanması bu EULA şartlarını kabul etmeniz ve bunlara uymanıza tabidir. Kullanıcı başına
sadece bir Hizmet hesabı oluşturmanıza izin verilir ve Ascensia bir hesapla ilişkili cihaz sayısını
sınırlama hakkına sahiptir. Bu gereklilikleri karşılamanın kendi sorumluluğunuz olduğunu ve Hizmeti
almak ve bunlara erişmek ve kullanmak için gerekli herhangi bir internet bağlantısı (ücretli olabilir),
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bilgisayar ekipmanı ve sarf malzemesini elde etmek ve sürdürmekten sorumlu olduğunuzu kabul
edersiniz. Hizmeti sadece burada açıkça belirtildiği şekilde kullanmayı kabul edersiniz. Ascensia ve
yan kuruluşları ve tedarikçilerinin tümünün Hizmetle ilgili hakları, mülkiyet hakları ve çıkarları vardır.
Kaydolunca,bu Uygulamayı kullanarak ilettiğiniz verilerin size özel olduğunu kabul edersiniz. Bu
Hizmetin bireysel temelde kişisel kullanımınız için tasarlandığını ve bu amaçla olduğunu ve hesabınız
ve/veya şifre ayrıntılarınızı başka herhangi bir kişiyle paylaşmamanız gerektiğini onaylar ve kabul
edersiniz. Bu Uygulamayı başka bir şahıs kullanmak isterse, bu kişi bu Uygulamayı kendi cihazına
indirmeli ve ayrı ve bireysel olarak EULA'yı kabul etmelidir.
Uygulama hesabınızın ve bu yolla ve burada oluşan tüm faaliyetlerin gizliliğini ve güvenliğini
sürdürmekten sadece siz sorumlusunuz. Bu EULA'nın herhangi bir hükmüne uymadığınız yönünde
makul bir görüşe varmamız durumunda tarafınızca seçilmiş veya tarafımızca tahsis edilmiş herhangi
bir kullanıcı kimlik kodunu veya şifresini, herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkına sahip
bulunmaktayız.
Sizin dışınızda birinin kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi öğrendiğini biliyorsanız veya bundan
şüpheleniyorsanız, bu durumu derhalhttp://contact.ascensia.com üzerinden müşteri hizmetleriyle
irtibat kurarak bize bildirmeniz gerekmektedir.
7.
Hizmetin Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar: Hizmeti sadece bu EULA'da izin verildiği şekilde
ve ayrıca ilgili adli bölgede herhangi bir ilgili kanun, düzenleme veya genel olarak kabul edilen
uygulamanın izin verdiği ölçüde kullanmayı kabul edersiniz. Hizmet kullanımınız veya başka
davranışınız Hizmeti sağlama imkanımızı bilerek veya bilmeyerek tehdit ederse Hizmete erişmenizin
dondurulması dahil olmak üzere Hizmeti korumak için tüm makul önlemleri alırız. Bu EULA'daki hiçbir
şey size Hizmetle bağlantılı olarak sizce kullanılan bir Hizmet hesabı veya benzeri kaynakta bir çıkar,
mülkiyet hakkı veya lisans veriyor olarak düşünülmemelidir. Hizmeti (veya herhangi bir kısmını)
herhangi bir amaçla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, suretini çıkarmayacağınızı,
satmayacağınızı, tekrar satmayacağınızı, kiralamayacağınızı veya ticaretini yapmayacağınızı kabul
edersiniz.
8.
Veri Kullanımı: Bu Uygulama yoluyla yüklenen ve Hizmette saklanan tüm kişisel verilerin
sahibi olmaya devam edersiniz ve Ascensia'ya sağladığınız ayrıntıların içeriği ve doğruluğu ve ayrıca
bu tür verilerin içerebileceği herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmemekten sorumlusunuz. Yerel
yasalarca izin verilen durumlarda Hizmeti kullanmakla Ascensia'ya, cihazınız, sistem ve uygulama
yazılımınız ve çevre unsurları hakkındaki teknik bilgiler de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere, yazılım güncellemeleri, ürün desteği ve Uygulamaya ilişkin diğer hizmetler (varsa) sunulması
için ve analiz amaçları dahil olmak üzere Uygulamayı kullanırken sergilediğiniz etkinliğin takip
edilmesi ve raporlanması için düzenli olarak toplanan teknik verileri ve ilgili bilgileri kullanması,
dağıtması, çoğaltması, değiştirmesi, uyarlaması, yayınlaması, çevirmesi, oluşturması, bunlara
erişmesi ve bunları saklaması için tüm dünyada geçerli olan, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans
vermiş olursunuz. Ascensia bu bilgileri, bunların sizi kişisel olarak tanımlamayan bir biçimde olmaları
şartıyla Uygulama Gizlilik Politikamızda belirlenen şekilde ürünlerini geliştirmek veya size hizmetler ve
teknolojiler sunmak için kullanabilir.
9.
Konum Bilgileri: Uygulama kayıt süreci esnasında sizden Ascensia'ya varsa IP adresi veya
GPS, mobil, Wi-Fi veya Bluetooth sinyalleri vasıtasıyla cihazınızdan elde edilecek veya Ascensia
ölçüm cihazlarına alınacak kesin veya yaklaşık konum bilgilerinizi toplaması için izin vermek üzere
mobil cihazınızın belirli özelliklerini etkinleştirmeniz istenecektir. Aynı zamanda cihaz ayarları
üzerinden konum verilerini toplamamız için bir özellik de etkinleştirebilirsiniz. Bu tür bir toplama
işlemine izin vermeniz durumunda bu bilgileri ölçüm cihazı yerleştirme stratejimiz dahil olmak üzere
ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanacağız. Ascensia'nın topladığı bilgilere ve bu
bilgileri nasıl kullandığına ve ifşa ettiğine ilişkin daha fazla ayrıntı için lütfen Uygulama Gizlilik
Politikamıza bakın.
10.
İOS Kullanıcıları: Uygulama kayıt süreci esnasında sizden Ascensia'ya Uygulamamızda
işlenen verileri geliştirmek ve/veya doğrulamak amacıyla Apple Inc.'nin ("Apple") Health uygulaması
veritabanı "HealthKit'e" erişim dahil olmak üzere cihazınızdaki Apple Health uygulamasına erişim
sunmanız istenecektir. Uygulamamızın eriştiği kişisel verilerin ve Uygulamanın bunları nasıl işlediğinin
ayrıntılarını Uygulama Gizlilik Politikamızda belirlemiş bulunmaktayız. Cihazınızın Health uygulaması
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izinleri kısmında herhangi bir zamanda erişimi kapatabilir veya Apple Health uygulaması ile bizim
Uygulamamızın hangi verileri paylaşacağını ayarlayabilirsiniz.
11.
Yasaklar: Bu Uygulamayı veya Hizmet hesabınızı doğrudan ya da dolaylı olarak aşağıdakiler
için kullanmanız YASAKTIR:
(a) kanun dışı, zararlı, haksız, başkasının gizliliğini ihlal eden veya başka şekilde itiraz edilebilecek
herhangi bir veriyi yüklemek, indirmek, e-postayla göndermek, iletmek, saklamak veya başka şekilde
kullanılabilir hale getirmek;
(b) olmadığınız bir kişiymiş gibi yapmakveya yaşınızıveya kendinizi yanlış tanıtmak veya başka bir
kişinin ölçüm cihazından veya başkasına zarar vermek için veri göndermek veya yaşı küçük birisi
dahil olmak üzere başka bir kişiyle bağlantınızı yanlış tanıtmak dahil olmak üzere herhangi bir hileli
eylemde bulunmak (Ascensia, kimliğinizin yanlış temsili veya başkasının kimliğini kullanma veya
başka bir kişinin adı veya kimliğinin yanlış kullanımı olduğu düşünülen herhangi bir cihaz veya e-posta
adresini reddetme veya bloke etme hakkını saklı tutar);
(c) yasal rüşt yaşı altındaki herhangi bir kişiden veriler veya başka bilgileri yüklemek, indirmek, epostayla göndermek, iletmek, saklamak veya başka türlü kullanılır hale getirmek;
(d) telif hakkı ihlali veya başka fikri mülkiyet ihlali yapmak (yükleme hakkınız olmayan herhangi bir
içeriği yüklemek dahil) veya herhangi bir ticari sırrı veya gizli bilgiyi bir gizlilik, çalışma veya beyan
etmeme sözleşmesini ihlal ederek beyan etmek;
(e) sınırlama olmaksızın yığın ticari reklamlar ve bilgi verici duyurular dahil olmak üzere herhangi bir
yetkisiz e-posta mesajı, istenmeyen posta veya zincir mektupları web sitesine koymak, göndermek,
iletmek veya başka şekilde kullanılabilir hale getirmek;
(f) virüsler veya Uygulama (veya herhangi bir kısmı) veya başka herhangi bir bilgisayar yazılımı veya
donanımının normal çalışmasına zarar vermek, olumsuz etkilemek veya sınırlamak için tasarlanmış
başka herhangi bir bilgisayar kodu, dosya veya programı yüklemek, web sitesine koymak, e-postayla
göndermek, iletmek, saklamak veya başka şekilde kullanılabilir hale getirmek;
(g) Uygulamayı veya Uygulamaya bağlı herhangi bir sunucu veya ağı veya Uygulamaya bağlı ağların
herhangi bir politikası, gerekliliği veya düzenlemesini olumsuz etkilemek veya bozmak (Uygulamaya
betikler veya web botları gibi herhangi bir otomatik yolla erişmek dahil olmak üzere) (buradaki veri
veya trafiği izleme veya herhangi bir yetkisiz erişim veya kullanma dahil);
(h) Uygulamanın herhangi bir başka kullanıcısı hakkında kişisel bilgileri yukarıdaki yasaklanan
faaliyetlerle bağlantılı olarak kullanmak üzere toplamak ve saklamak;
(i) herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkının veya herhangi bir üçüncü taraf gizlilik hakkının ihlali
ya da kötüye kullanımı dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir hakkını ihlal etmek;
(j) bu EULA'da açıkça izin verilen şekillerin dışında bu Uygulamayı veya bunun bir kısmını
değiştirmek, çevirmek veya bunlardan türetilen çalışmalar üretmek ya da bu Uygulamayı veya bunun
bir kısmını kopyalamak veya çoğaltmak;
(k) bu EULA kapsamında verilen erişimi veya Ascensia materyallerinin görüntülenmesine,
kullanılmasına ya da bunlara erişime ilişkin herhangi bir hakkı veya yetkiyi devretmek, kiralamak,
satmak, bunların alt lisansınız vermek, bunlara ilişkin teminat hakkı vermek veya bunları başka
herhangi bir şekilde aktarmak ve /veya
(l) Bölüm 11'de tanımlanan eylemlerden herhangi birini yapmak veya Bölüm 11'de tanımlanan
eylemlerden herhangi birini yapması için herhangi bir şahsa yardım, teşvik ya da izin vermek.

12.
Fikri Mülkiyet Hakları. Bu Uygulamada yayınlanan tüm görsel arayüzler, grafikler, tasarımlar,
derlemeler, bilgiler, veriler, bilgisayar kodları (kaynak kodları ve amaç kodları dahil), ürünleri
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yazılımlar, hizmetler ayrıntılar, belgeler, resimler, içerikler ve bu Uygulamanın tüm diğer unsurları
("Materyaller") münhasıran Ascensia'nın ve üçüncü taraf lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve fikri
mülkiyet hakları ile diğer yasalarca korunmaktadır.Materyalleri bizden veya lisans sağlayıcılarımızdan
bu konuda lisans almadan ticari amaçlar için kullanamazsınız. Materyal kullanma izni, bütün nüshalar
üzerinde ilgili telif hakkı uyarısının ve mülkiyet markalarının gösterilmesi, söz konusu Materyallerin
yalnızca kişisel amaçlarla kullanılması ve ticari olarak Materyallerden istifade edilmemesi,
Materyallerin hiçbir şekilde değiştirilmemesi ve bu Uygulamadan elde edilen görsellerin yalnızca
yanındaki metinle birlikte kullanılması şartıyla verilmektedir.
Aksi belirtilmediği veya üçüncü tarafa ait bir hak olduğu bir şekilde anlaşılmadığı müddetçe, Ascensia
bu Uygulamadaki ve Materyallerdeki bütün fikri mülkiyet haklarının lisans vereni veya lisans sahibidir.
Bu Uygulama ve Materyaller dünya çapında fikri mülkiyet yasaları ve sözleşmeleri tarafından
korunmaktadır ve bunların yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır. İlgili tüm hakları saklıdır.
13.
Yedeklemeler. Ascensia'nınbuUygulamayı kullanarak oluşturduğunuz herhangi bir bilgi veya
veriyi tutma/saklama veya yedekleme sorumluluğu yoktur. Gelecekte kullanım veya başka şekilde
korumak istediğiniz herhangi bir veriyi tutmak/idame etmek/saklamak ve yedeklemekten (elektronik
olarak ve/veya basılı kopyalarla) tamamen siz sorumlusunuz. Bilgilerinizi e-posta, yedekleme veya
üçüncü taraflarla başka şekilde paylaşmayı tercih ederseniz bu bilgi şifrelenmemiş olabilir ve
Ascensia'nın bu bilginin gizlilik veya güvenliğini takip etme yeteneği yoktur. Bilginizin güvenliğini
korumak için uygun olduğunu düşündüğünüz önlemleri almalısınız. Hizmet hesabınızı sonlandırmayı
tercih ederseniz hesabınızı silmemiz ve bilgileri silmemiz veya sizin için anonim veya izlenemez hale
getirmemiz 30 güne kadar sürebilir. Kanunen aksi gerekmedikçe Hizmet hesabınızın
aktarılamayacağını ve hesapta saklanan herhangi bir veriye ilişkin hakkın öldüğünüz zaman
sonlanacağını kabul ediyorsunuz. Bir ölüm sertifikası alındığında hesabınız sonlandırılabilir ve içindeki
tüm veriler silinebilir.
14.
Bilgiye Bağlı Kalmama. Ascensia bu Uygulamada yer alan bilgileri, kendi bilgisi ve inancı
doğrultusunda ve profesyonel bir çaba ile dâhili ve harici kaynaklardan elde etmiştir. Bu bilgileri sürekli
genişletmek ve güncellemek için uygun bir şekilde çaba harcamaktayız. Bu uygulamada yer alan
bilgiler Ascensia'yı, ürünlerini ve hizmetlerini takdim etme amacına sahiptir ve yalnızca genel bilgi
içindir. Bu bilgiler, güvenmeniz gereken bir tavsiye olarak görülme amacı taşımamaktadır. Bu
Uygulamanın içeriğine dayanarak bir adım atmadan veya atmaktan kaçınmadan önce profesyonel
birinden veya bir uzmandan tavsiye almanızı öneririz.
Ascensia bu Uygulamada yer alan içeriğin doğru, tam ve güncel olduğu yönünde hiçbir beyan,
taahhüt veya garanti (açık veya zımni) sunmamaktadır. Bu nedenle bu Uygulamadan edindiğiniz
bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini herhangi bir şekilde kullanmadan önce teyit etmenizi öneririz.
Bu uygulamada verilen bilgiler, uygulama ve/veya ürünlerimizin güvenlik veri formları ve teknik
şartnameleri üzerinde amaçlanan işlemler ve hedeflere uygunluk açısından kendi kontrollerinizi
yapmaktan sizi muaf tutmaz. Ürünlerimizle veya hizmetlerimizle ilgili herhangi bir tavsiye veya talimata
ihtiyaç duyarsanız lütfen bizimle doğrudan temas kurunuz. Bu Uygulamaya ve bunun içeriklerine riski
tarafınıza ait olmak üzere erişmeyi kabul etmektesiniz.
15.
Gizlilik ve Güvenlik. Gizlilik Politikası, hakkınızda olupbu Uygulamaya ilettiğiniz veya burada
gösterilen bütün veriler dâhil olmak üzere, bu Uygulamanın kullanımı için geçerlidir. Bu Uygulamayı
kullanarak internet gönderimlerinin hiçbir zaman tam olarak gizli veya güvenli olmadığını kabul
etmektesiniz. Bu Uygulamayı kullanarak gönderdiğiniz veya gösterdiğiniz bilgilerin, belirli bir gönderim
şifrelenmiş dahi olsa, başkaları tarafından okunabileceğini veya başkalarının eline geçebileceğini
kabul edersiniz.
16.
Tıbbi Tavsiye Değildir. BU UYGULAMA YALNIZCA BİLGİ AMAÇLIDIR. BU UYGULAMA
PROFESYONEL TIBBİ TAVSİYENİN, TEŞHİS, TEDAVİ, ACİL MÜDAHALE VEYA ZAMAN
AÇISINDAN KRİTİK VERİ İLETİMİNİN YERİNİ ALMAZ. KULLANICILAR, SAĞLIK
DURUMLARIYLA İLGİLİ SORULAR İÇİN HER ZAMAN SAĞLIK HİZMETLERİ MENSUPLARINDAN
TAVSİYE ALMALIDIR. BU UYGULAMANIN TIBBİ OLARAK KARAR ALIMINDA
KULLANILMAMASI GEREKTİĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. KULLANICILAR BU UYGULAMA
ARACILIĞIYLA SUNULAN BİLGİLER NEDENİYLE ASLA PROFESYONEL TIBBİ TAVSİYE
ALMAYI GÖZ ARDI ETMEMELİ VEYA TAVSİYE ALMAYI ERTELEMEMELİDİR. Kullanıcının glukoz
düzeylerinin çok yüksek veya çok düşük düzeylere çıkması veya inmesi mümkündür. Kullanıcıların
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sağlık durumlarında diyabete bağlı başka değişikliklerin olması da mümkündür. Kullanıcılar, çok
yüksek veya düşük çıkan kan glukozu değerleri ve sağlık durumlarında meydana gelen diyabet ile
ilişkili başka değişiklikler konusunda kendilerine sağlık hizmetleri mensuplarının verdiği tavsiyelere
uymalıdır. Bu Uygulama diyabetik durumlarını daha iyi yönetmeleri amacıyla kullanıcılara yardım
etmek için tasarlanmıştır. Değerlerini ve diyabetle ilgili diğer bilgilerini iletmekten ve uygun tıbbi
tavsiye almaktan kullanıcıların kendileri sorumludur. BU UYGULAMANIN KULLANIMINDAN VE BU
UYGULAMA TARAFINDAN SUNULAN VEYA GÖSTERİLEN BİLGİLERE DAYANARAK ALINAN
BÜTÜN KARARLARDAN KAYNAKLANAN TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENMEKTESİNİZ.
BUUYGULAMAYI KULLANMA TAKDİRİ VE UYGULAMANIN KULLANIMINDAN DOĞACAK HER
TÜRLÜ RİSK SADECE SİZE AİTTİR. ASCENSIA VEYA BAĞLI ŞİRKETLERİNDEN VEYA LİSANS
VERENLERİNDEN HİÇBİRİ, BU UYGULAMADA SUNULAN VEYA GÖSTERİLEN BİLGİLERE
VEYA BU UYGULAMA VE DOKÜMANLARININ BAŞKA TÜR İÇERİĞİNE DAYANARAK BİR
KULLANICI TARAFINDAN YAPILAN HERHANGİ BİR TEŞHİS, KARAR VEYA
DEĞERLENDİRMEDEN VEYA BUNUN SONUCUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK HERHANGİ BİR
YARALANMADAN SORUMLU VE YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.
17.
Sorumluluğun Reddi. BU UYGULAMAYI KULLANIMINIZDAN DOĞACAK HER TÜRLÜ
RİSK İLE BERABER TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE GİRİŞİM İLE İLGİLİ
BÜTÜN RİSKİN DE SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ. BU UYGULAMANIN
KURULUMU ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALARININ KULLANILABİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR.
BU UYGULAMA “OLDUĞU GİBİ” VE HİZMET “KULLANILABİLECEĞİ GİBİ” SAĞLANIR VE
YANLIŞ VE YALANCI TEMSİL HARİÇ OLMAK ÜZERE TÜM HATALARIYLA VE AÇIK YA DA
DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİ OLMADAN SAĞLANMAKTADIR. ASCENSIA VE BAĞLI
ŞİRKETLERİ, TEDARİKÇİLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VE TEMSİLCİLERİ, BU UYGULAMA VEYA
ÜZERİNDE GÖSTERİLEN VEYA İÇERİĞİNDE BULUNAN BİLGİLERLE İLGİLİ AÇIK, ZIMNİ VEYA
YASAL BÜTÜN KOŞULLARDAN, GARANTİLERDEN, BEYANLARDAN AÇIKÇA FERAGAT
EDER; SİZ DE İŞBU BELGE İLE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR
AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM, VİRÜS BULUNMAMA, ÜÇÜNCÜ
TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VE İŞ, KULLANIM VEYA TİCARET GİDİŞATI
ESNASINDA DOĞAN HERHANGİ BİR GARANTİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA
SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU UYGULAMA VEYA BUNDA GÖRÜNTÜLENEN BİLGİLER YA DA
İÇERİKLER İÇİN GEÇERLİ OLABİLECEK TÜM AÇIK, DOLAYLI VEYA ZORUNLU
KOŞULLARDAN, GARANTİLERDEN VE BEYANLARDAN FERAGAT EDERSİNİZ. ASCENSIA BU
UYGULAMAYI KULLANIMINIZA VEYA BU UYGULAMADAN YARARLANMANIZA MÜDAHALE
OLMAYACAĞINI, BU UYGULAMADA BULUNAN FONKSİYONLARIN GEREKSİNİMLERİNİZİ
KARŞILAYACAĞINI, UYGULAMAYI KULLANMANIN KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ
OLACAĞINI VEYA BU UYGULAMADA BULUNAN HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ
ETMEZ. ASCENSIA, BAĞLI ŞİRKETLERİ, TEDARİKÇİLERİ, LİSANS SAHİPLERİ VEYA
TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR
GARANTİ TEŞKİL ETMEZ. BU UYGULAMANIN KUSURLU OLMASI HALİNDE GEREKLİ BÜTÜN
SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MASRAFLARINI SİZ ÜSTLENİRSİNİZ. YARGILAMA
YETKİSİNE SAHİP BAZI MERCİLER BİR TÜKETİCİNİN GEÇERLİ YASAL HAKLARI ÜZERİNDEKİ
ZIMNİ GARANTİLERİN VEYA SINIRLANDIRMALARIN HARİÇ TUTULMASINA İZİN
VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDA BELİRTİLEN HARİÇ TUTMA VE
SINIRLANDIRMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YUKARIDABELİRTİLEN GARANTİ
FERAGATİ BU UYGULAMA İÇİN GEÇERLİDİR, ÖLÇÜM CİHAZI İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.
ÖLÇÜM CİHAZI, ÖLÇÜM CİHAZIYLA BİRLİKTE SUNULAN SINIRLI GARANTİNİN ŞARTLARINA
VE KOŞULLARINA TABİDİR.
18.
AB kullanıcıları için aşağıdakiler geçerlidir: Uygulama "olduğu gibi", hizmet ise belirli
kesinti süreleri de olacak şekilde "mümkün olduğunda" sunulmaktadır. Ascensia bu koşullar
kapsamında belirli hizmet seviyeleri vaat etmemektedir. Ascensia Uygulamaya ve Hizmete ilişkin
kesinti sürelerini en aza indirmek için tüm çabayı göstermektedir. Ascensia hiçbir garanti
vermemektedir ve yalnızca hileli olarak saklanan kusurlardan sorumlu olacaktır.
19.
Sınırlı Sorumluluk: Bu EULA'da yer alan hiçbir bilgi, bizim ihmalimizden, hatamızdan veya
yanlış beyanda bulunmamızdan veya yasalarca hariç tutulamayan veya sınırlandırılamayan diğer
sorumluluklardan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalarla ilgili sorumluluğumuzu ortadan
kaldırmaz veya sınırlandırmaz.İlgili kanunla yasaklanan durumlar dışında Ascensia, yan kuruluşları,
yöneticileri, görevlileri, çalışanları, lisansörleri ve temsilcilerinin yükümlülüğü, herhangi bir dolaylı veya
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dolaysız, öngörülebilir veya öngörülemez, arızi, özel, cezai, tipik olan veya olmayan veya sonuçsal
zarar veya ziyanlar için, ister haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme, yasa ihlali, sözleşme öncesi kusur,
görevin yapılmaması veya başka herhangi bir adli kapsamla ilgili olarak, ve şunlara göre veya
bağlantılı durumlarda, oluşan zararın Ascencia tarafından kötü niyet veya ihmal sonucunda oluştuğu
durumlar dışında açık olarak hariç tutulur:
•
•

bu Uygulamaya erişim veya bunun kullanımı ya da kullanılamaması;
bu Uygulamada görüntülenen veya bunun üzerinden mevcut olan herhangi bir içerik
veya materyale erişim, bunların kullanımı vebunlara

güvenilmesi.
Bu Uygulama yalnızca evsel ve özel kullanım içindir. Bu Uygulamayı herhangi bir ticari amaç veya iş
amacı için kullanmamayı kabul etmektesiniz; herhangi bir kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi, iş fırsatı veya
iş bilgisi konusunda size karşı hiçbir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve Ascensia, bağlı şirketleri,
tedarikçileri, lisans sahipleri veya temsilcileri, arızi, cezai, dolaylı, özel zararlar ve herhangi türdeki
diğer dolaylı zararlardan dolayı yükümlü olmayacaktır.
Ascensia, bağlı şirketleri, tedarikçileri, lisans sahipleri veya temsilcileri, virüsten, hesabınızın izinsiz
kullanımından, dağıtık hizmet dışı bırakma saldırısından kaynaklanan veya bu Uygulamayı
kullanmanızdan veya herhangi bir içeriğini indirmenizden, onunla ilişkili herhangi bir web sayfasından
veya telekomünikasyon ağlarının bozulması dâhil olmak üzere, makul kontrolümüz dışındaki eylem ve
olaylardan kaynaklı olarak mobil cihazınızı, tablet cihazınızı veya diğer bilgisayar ekipmanınızı,
bilgisayar programlarınızı, verilerinizi veya tescilli diğer materyallerinizi etkileyebilecek diğer teknolojik
olarak zararlı malzemelerden kaynaklanan kayıp veya zararlar konusunda yükümlü değildir. İlgili
yasalarca izin verilen en geniş kapsamda olmak üzere, herhangi bir anda veya bir zaman dilimi içinde
bu Uygulamanın (veya herhangi bir özelliğin) kullanılamaz durumda olmasından dolayı size karşı
hiçbir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.
MARUZ KALACAĞINIZ KAYIPLARA BAKILMAKSIZIN, ASCENSIA, BAĞLI ŞİRKETLERİ,
VARİSLERİ, LİSANS SAHİPLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA TEMSİLCİLERİNİN BU EULA'NIN
HERHANGİ BİR HÜKMÜ KAPSAMINDAKİ TÜM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SİZİN MÜNHASIR
ÇÖZÜMÜNÜZ, HERHANGİ BİR UYGULAMA HATASININ ONARILMASI VEYA BAŞKA ŞEKİLDE
DÜZELTİLMESİ İLE SINIRLIDIR. BU MADDEDE YER ALAN HİÇBİR HÜKÜM, KULLANICI ULUSAL
YASALARI KAPSAMINDA HARİÇ TUTULAMAYAN VEYA SINIRLANDIRILAMAYAN VEYA
KULLANICIYA SUNULAN BİR SORUMLULUĞU HARİÇ TUTMAZ.
BU EULA'NIN SORUMLULUK KISITLAMASI, GARANTİDEN FERAGAT VEYA TAZMİNAT REDDİ
SAĞLAYAN HER BİR HÜKMÜ BU EULA KAPSAMINDA RİSKLERİN TARAFLAR ARASINDA
PAYLAŞTIRILMASI AMACIYLA MEVCUTTUR. SÖZ KONUSU PAYLAŞIM TARAFLAR ARASINDAKİ
ANLAŞMANIN TEMELİNE İLİŞKİN OLARAK ESAS BİR UNSURDUR. SÖZ KONUSU HER BİR
HÜKÜM BU EULA'NIN TÜM DİĞER HÜKÜMLERİNDEN AYRILABİLİR VE BUNLARDAN
BAĞIMSIZDIR. BÖLÜM 19'DA YER ALAN KISITLAMALAR HERHANGİ BİR KISITLI ÇÖZÜMÜN
ESAS AMACINA YÖNELİK OLARAK BAŞARISIZ OLMASI DURUMUNDA DAHİ GEÇERLİ
OLACAKTIR.
Almanya'daki kullanıcılar için:
Ascensia yalnızca ağır ihmal veya kasıt sonucu ortaya çıkan zararlardan sorumlu olacaktır. Ascensia
tüm diğer zarar sorumluluklarını reddeder. Yukarıda sözü geçen sorumluluk kısıtlamaları özellikle
Alman Ürün Sorumluluğu Yasası (Produkthaftungsgesetz) kapsamındaki sorumluluk olmak üzere
yasal olarak zorunlu hiçbir sorumluluk için geçerli olmayacaktır. Aynı zamanda sorumluluk
kısıtlamaları Ascensia'nın belirli bir garanti vermiş olması durumunda ve söz konusu garantinin izin
verdiği derecede geçerli olmayacaktır.
20.
Tüketici Koruma Bildirimi. Tüketici olmanız durumunda lütfen bu EULA'daki kısıtlamaların
yalnızca bulunduğunuz yargı alanının yasaları tarafından izin verilen derecede geniş ve kapsamlı
olmasının amaçlandığını unutmayın.
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•

New Jersey sakinleri için yasal bildirim. Bu EULA'daki hiçbir hüküm aşağıdakiler
için/kapsamında tazminatı kısıtlaması durumunda New Jersey'deki tüketicilere yönelik
olarak geçerli olmayacaktır: (i) Ascensia'nın haksız eylemleri (örneğin ihmal, temel bir
özen standardını uygulamama, makul olmayan bir zarar riskini oluşturmaktan
kaçınmama); (ii) New Jersey Ürün Sorumluluk Yasası, N.J.S.A. 2A:58C-1, takip eden
sayfalar (örneğin tehlikeli ürünlerin imalatı ve satışından kaçınmaya yönelik yasal
zorunluluk ve bunların ihlaline karşı cezai tazminat olasılığı); New Jersey Cezai
Tazminat Yasası, N.J.S.A. 2A:15-5.9, takip eden sayfalar (örneğin gerçek kötü niyet,
kasıtlı ihmal, sorumsuzluk); (iv) New Jersey Yeknesak Ticaret Yasası (örneğin mal
satışına yönelik sözleşmelere ilişkin olarak alıcıların ve satıcıların hak ve görevlerini
yöneten, kapsamlı bir yasal rejim ve ekonomik zarar ile mülkiyet zararı için tazminat
olasılığı); (v) Ascensia'nın üçüncü tarafların belirli suç teşkil eden eylemlerinden
doğan zararlara karşı makul bir koruma sağlamaması (örneğin Federal Ticaret
Komisyonu ve Federal İletişim Komisyonu, New Jersey Kimlik Hırsızlığına Karşı
Koruma Yasası, N.J.S.A.56:8-161 (takip eden sayfalar) ve New Jersey Tüketici
Dolandırıcılığı Yasası, N.J.S.A. 56:8-3 (takip eden sayfalar) tarafından düzenlenen
şekilde bilgisayar korsanlığı ve kimlik hırsızlığı). Bu EULA'ya ilişkin olarak, belirli
zararların reddine veya kısıtlanmasına ilişkin hükümler hukuki tazminat, cezai
tazminat, veri kaybı ve mülkiyet kaybı ya da zararı konusunda New Jersey'de geçerli
değildir.

•

Kaliforniya sakinleri için yasal bildirim. Bir Kaliforniya sakiniyseniz, Kaliforniya
Medeni Kanunu Bölüm 1789.3 kapsamında bu Uygulamaya ilişkin bir şikayeti çözmek
veya bu Uygulamanın kullanımına dair ilave bilgi almak için yazılı olarak ve 1625 N.
Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, California 95834 adresi üzerinden veya
telefonla (800) 952-5210 üzerinden Kaliforniya Tüketici İşleri Departmanında bulunan
Tüketici Hizmetleri Bölümünün Şikayet Yardım Birimi ile irtbata geçebilirsiniz.

21.
Oturum açılan site: erişim hakları. Erişim haklarınızı yetkisiz üçüncü tarafların
kullanımından korumakla yükümlü olduğunuzu ve sizin yetkiniz olmadan başkaları tarafından
kullanılamayacağını unutmayın. Bu Uygulamada bulunabilen bilgiler açısından güvenliğin ihlal
edildiğini öğrendiğiniz takdirde veya yetkisiz kişiler erişim haklarınızı ele geçirdiyse veya söz konusu
erişimin mümkün hale gelebileceğine dair göstergeler bulduysanız, derhal Ascensia'yı bilgilendirmeniz
gerekmektedir.
22.
Üçüncü taraf bağlantılarından erişilen web siteleri.Bu Uygulamayı bir üçüncü taraf
bağlantısına veya web sitesine bağlamaya karar vermeniz durumunda,Ascensia bu Uygulamada
bağlantılı olan web sitelerinin veya diğer çevrimiçi hizmetlerin içeriği konusunda hiçbir sorumluluk
kabul etmez. Söz konusu bağlantılar, bağlantı verilen web sitelerinin tarafımızca onaylandığı şeklinde
yorumlanmamalıdır ve Ascensia bunların kullanılmasından kaynaklanan zarar ve hasarlardan sorumlu
bulunmamaktadır.
23.
Uluslararası kullanıcılar. Bu Uygulamanın düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle bazı ülkelerde
kullanılamayacağını lütfen unutmayın. Bu Uygulamayı indirmeye çalışırsanız ve buUygulamanın
kullanım için onaylanmadığı ülkelerden birinde ikamet ediyorsanız, bu Uygulama indirilmeyecektir.Bu
Uygulamada belirtilen ürünler ülkeye göre farklı ambalajlarda, farklı ambalaj boyutlarında veya farklı
yazı veya işaretlerle gelebilir. Ascensia, ürünlerin veya hizmetlerin farklı bölgelerde veya ülkelerde
aynı görünüşe, aynı boyuta veya aynı koşullarda sunulacağına dair hiçbir beyan, taahhüt veya garanti
(açık veya zımni) sunmaz ve söz konusu ürünler veya hizmetler farklı düzenleyici gerekliliklere tabi
olabilir. Uygulamayı, kullanım için onaylanmadığı bir ülkede indirmeye veya kullanmaya çalışırsanız,
bunun riski size aittir ve Ascensia söz konusu kullanım için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
24.
Tazminat. Yasalarca izin verilen en geniş kapsamda olmak üzere, Ascensia'yı, bağlı
şirketlerini ve bunların sorumlularını, yöneticilerini, çalışanlarını ve vekillerini bunların (a) bu
Uygulamaya erişiminiz, bunu kullanımınız veya bunu kullandığınıza dair iddialar, (b) Lisansın sizin
veya evinizde ya da kurumunuzda bulunan diğer kişilerin bu Uygulamayı kullanımına ilişkin olarak siz
veya diğerleri tarafından kusurlu ihlali ve (d) tarafınızca gerçekleştirilen dolandırıcılık, kasti kötüye
kullanım, cezai eylem veya ağır ihmallerle bağlantılıolarak maruz kaldığı tüm hak taleplerine,
yükümlülüklere, kayıplara, zararlara, maliyetlere ve masraflara (avukat ve bilirkişi ücretleri dahil) karşı
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tazmin etmeyi, savunmayı ve mağdur etmemeyi kabul edersiniz. Bölüm 24 uyarınca tazminat toplamı
bulunduğunuz yargı alanının yasaları kapsamında alınabilecek en yüksek tutarla sınırlı olacaktır.
25.
Ticari markalar. Bu Uygulamayla bağlantılı olarak kullanılan “Ascensia”, “Contour” ve diğer
ticari markalar Ascensia'nın ticari markalarıdır. Ascensia'nın önceden yazılı onayı olmaksızın söz
konusu ticari markaları teşhir etmemeyi veya herhangi bir şekilde kullanmamayı kabul edersiniz.
26.
İşbu EULA üzerinde yapılacak değişiklikler. Kendi takdirimize bağlı olmak üzere ve
herhangi bir zamanda bu EULA'yı ileriye dönük olarak değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Bu EULA'yı
hak ve yükümlülüklerinizi esaslı olarak değiştirecek şekilde revize etmemiz durumunda, tarafınıza yeni
şart ve koşulları kabul etme fırsatı sunulacaktır. Kabul ederseniz revize edilmiş EULA sizin için
bağlayıcı olduğundan buUygulamayı kullanımınız için geçerli olacaktır. Bu EULA'da yapılan ve esaslı
olmayan değişiklikler yayından itibaren geçerli olur. Bu EULA çerçevesinde doğan ihtilaflar bu
EULA'nın ihtilafın doğduğu zamanda yürürlükte olan sürümü uyarınca çözülecektir. Bu Uygulamayı
zaman zaman güncelleyebiliriz ve içeriğini herhangi bir zaman değiştirebiliriz. Ancak bu Uygulamanın
herhangi bir içeriğinin belirli bir zamanda güncel olamayabileceğini ve bunu güncelleme
yükümlülüğümüz bulunmadığını lütfen unutmayın. Uygulamanın veya herhangi bir içeriğinin hatasız
veya eksiksiz olduğunu garanti etmemekteyiz.
27.
Genel. Bu Lisans, bu Uygulama ile ilgili olarak sizinle Ascensia arasındaki sözleşmenin
tamamını teşkil eder ve bu Uygulama ile ilgili olarak sizinle Ascensia arasında önceden yapılmış
bütün önerilerin, müzakerelerin, konuşmaların, görüşmelerin ve sözleşmelerin yerini alır. Bu Lisansta
yer alan hiçbir hüküm, sizinle Ascensia arasında bir doktor-hasta, ortaklık, temsilcilik veya istihdam
ilişkisi yaratıyor olarak düşünülmemelidir. Bu Lisansın herhangi bir sebeple iptali durumunda 8 (Veri
Kullanımı), 12 (Fikri Mülkiyet Hakları), 13 (Yedeklemeler) 14 (Bilgiye Bağlı Kalmama),
17(Sorumluluğun Reddi), 19 (Sınırlı Sorumluluk), 24 (Tazminat), 25 (Ticari Markalar) ve 30 (İlgili
Kanun ve Yer) bölümleri tamamen etkili ve yürürlükte kalacaktır. Bu Lisansta yer alan haklardan
herhangi birinden feragat edilmesi veya kullanılamaması, bu Lisansta bulunan diğer haklardan feragat
edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Lisansın herhangi bir hükmünün herhangi bir şekilde yasaya
uygun olmadığı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, bu durumda söz konusu hüküm bu
Lisanstan ayrılabilir nitelikte sayılacaktır ve geride kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini
etkilemeyecektir. İşbu EULA Kullanıcının şahsına özeldir ve herhangi bir nedenle devredilemez,
başkasına tahsis edilemez, alt lisans olarak verilemez veya yenilenemez. Bu Lisansın herhangi bir
tercümesi yerel ihtiyaçlar için yapılır ve ilgili yasa kapsamında izin verilen derecede olmak üzere,
İngilizce ve İngilizce olmayan uyarlamaları arasında bir uyuşmazlık olması halinde, bu Lisansın
İngilizce hali geçerli olacaktır. Bu EULA kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizi başka bir kuruluşa
devredebiliriz, ancak bu durum sizin bu EULA kapsamındaki haklarınız veya bizim yükümlülüklerimizi
etkilemeyecektir.
28.
Vergi ve Harçlar. İnternet bağlantısı ve kullanımı ile ilgili vergiler, harç veya icra ücretleri dâhil
olmak ve ilgili yasa kapsamında izin verilen derecede olmak üzere bu Uygulamanın tedarik edilmesi,
kullanılması veya bakımı ve/veya bu Uygulamanın herhangi bir kullanımı için bu EULA üzerine
herhangi bir makam tarafından şimdi veya bundan sonra uygulanacak bütün vergilerin, harçların veya
icra ücretlerinin ödemesinden siz sorumlu olacaksınız; adı geçen bu vergilerin, harçların veya icra
ücretlerinin herhangi bir zamanda Ascensia tarafından ödenmesi durumunda, talep ettiğinde bunları
Ascensia'ya eksiksiz olarak ödeyeceksiniz.
29.
Temlik. Ascensia, önceden herhangi bir yazılı onay almaksızın, söz konusu temlik ve/veya
görevlendirme işlemi bir Ascensia şirketler grubu dâhilindeki bir bağlı şirkete veya Ascensia Diabetes
Care Holdings AG'nin varislerinden herhangi birine yönelik olarak varlıklarının veya varlıklarının
çoğunluğunun satın alınması ile gerçekleştiriliyorsa, işbu EULA kapsamındaki haklarının tamamını
veya bir bölümünü temlik edebilir, devredebilir, yenileyebilir veya bunlar için taşeronluk sözleşmesi
yapabilir veya yükümlülüklerinin tamamı veya bir bölümü için bir başkasını görevlendirebilir.
30.
İlgili Kanun ve Yer. Bu EULA, konusu ve oluşumu kanun çatışması prensipleri geçerli
olmadan İsviçre kanunlarıyla uyumlu olarak yönetilecek ve bunlara göre yorumlanacaktır. Kullanıcının
ikamet ettiği yerin yargı alanından doğan zorunlu tüketici koruma hükümleri geçerlidir ve bu kanun
seçimiyle hariç bırakılmaz. Bu EULA Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri
Konvansiyonuna tabi olmayacaktır ve bunun uygulaması açık olarak hariç bırakılmıştır. Aşağıda tarif
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edilen hükümlere tabi olan Rus kullanıcılar haricinde, bu EULA ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi
bir anlaşmazlık konusunda tek adli yetkili İsviçre'de Basel şehrinin mahkemesi olacaktır.
Rusya kullanıcıları için aşağıdakiler geçerlidir: Bu EULA'dan veya bununla bağlantılı olarak doğan
tüm ihtilaflar ilgili davacının seçimine bağlı olarak Ascensia'nın yerinde veya ikamet ettiğiniz yerde
mahkeme tarafından çözülecektir.
31.
Geri Bildirim. Bu Uygulamaya ilişkin tecrübeniz konusunda girdi veya öneri ("Geri Bildirim")
sunmayı seçmeniz durumunda, Ascensia'ya söz konusu Geri Bildirimi bu Uygulamanın geliştirilmesi
ve başka ürünler ile hizmetler oluşturulması dahil olmak üzere herhangi bir amaçla ve herhangi bir
şekilde kullanması için sınırsız, sürekli, iptal edilemez, münhasır olmayan, tamamı ödenmiş ve telifsiz
bir hak vermiş olursunuz.
32.
Mücbir Sebepler. İlgili yasalarca izin verilen en geniş kapsamda olmak üzere, Ascensia'nın
aşağıdakilerden doğan veya bunların neden olduğu bir mücbir sebep veya mücbir sebepler dizisi
sonucunda kısmen veya tamamen bu EULA kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi veya
bunda gecikmesi durumunda, Ascensia bu EULA kapsamında söz konusu mücbir sebeplerin süresi
boyunca yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf olacaktır: (a) hava koşulları veya diğer doğa
unsurları ya da doğal afetler; (b) savaş eylemleri, terörizm eylemleri, isyanlar, ayaklanmalar, toplumsal
karmaşalar veya başkaldırılar; (c) karantinalar veya ambargolar; (d) telekomünikasyon, ağ, bilgisayar,
sunucu veya internet arızaları ya da kesintileri veya (e) Ascensia'nın makul kontrolü dışında olan diğer
sebepler.
33.
Apple'a İlişkin Bildirim. Bu Bölüm 33 yalnızca bu Uygulamayı bir iOS cihazında kullanıyor
olmanız durumunda geçerlidir. Bu EULA'nın yalnızca siz ve Ascensia arasında olup Apple'ı
ilgilendirmediğini ve dolayısıyla Apple'ın bu Uygulamadan ve bunun içeriklerinden sorumlu olmadığını
kabul edersiniz. Apple bu Uygulamaya ilişkin olarak hiçbir bakım veya destek hizmeti sunma
yükümlülüğüne sahip değildir. Bu Uygulamanın herhangi bir ilgili garantiye uymaması durumunda,
Apple'a bildirim yapabilir ve Apple'dan bu Uygulama için tüm ilgili ödemeleri geri alabilirsiniz;
yasalarca izin verilen en kapsamlı şekilde olmak üzere Apple bu Uygulamaya ilişkin olarak başka
hiçbir garanti yükümlülüğüne sahip değildir. Apple, aşağıdakiler dahil olmak üzere sizin veya üçüncü
tarafların bu Uygulamayı veya bu Uygulamanın bulundurulmasını/kullanılmasını ilgilendiren hak
taleplerine yanıt vermekle sorumlu değildir: (a) ürün sorumluluğu hak talepleri; (b) bu Uygulamanın
herhangi bir yasa veya mevzuat gerekliliğine uymadığına dair iddialar ve (c) tüketici koruması, gizlilik
veya benzeri konuda yasalardan doğan hak talepleri. Apple bu Uygulamanın veya bu Uygulamanın
bulundurulmasının/kullanılmasının üçüncü tarafların fikri mülkiyetlerini ihlal ettiğine dair herhangi bir
üçüncü taraf hak talebinin soruşturulmasından, buna karşı savunma yapılmasından, bunun
çözülmesinden ve buna ilişkin bir tazminat karşılanmasından sorumlu değildir. Bu Uygulamaya
kullandığınızda tüm geçerli üçüncü taraf şartlarına uymayı kabul edersiniz. Apple ile Apple'ın iştirakleri
bu EULA'nın üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu EULA'yı kabul ettiğinizde Apple bu EULA'nın üçüncü
taraf lehtarı olarak sizi bu EULA'ya tabi tutma hakkında sahip olacaktır (ve bu hakkı kabul etmiş
sayılacaktır). İşbu belge ile (x) bir ABD ambargosuna tabi olan veya ABD tarafından "terörizmi
destekleyen" bir ülke olarak kabul edilen bir ülkede bulunmadığınızı ve (y) herhangi bir ABD yasaklı
veya kısıtlı taraflar listesinde bulunmadığınızı beyan ve garanti edersiniz.
34.
Bizimle İletişime Geçin. Bu EULA'ya ilişkin sorularınız, yorumlarınız, şikayetleriniz ve/veya
hak talepleriniz olması durumunda bunlar Ascensia Diabetes Care Holdings AG, Peter MerianStrasse 90, P.O. Box, 4052 Basel, İsviçre adresine gönderilmelidir.

- 10 -

