ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LICENS TILL EVIDOS AB PRODUKTER
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Definitioner
Detta Licensavtal reglerar förhållandet mellan köpare av
MinMedicinApp och EviDos AB, org. nr. 556832-7729
(nedan Licensgivaren), och är avsedda att tillämpas för
licensiering och mobilapplikationen MinMedicinApp
(nedan ” MinMedicinApp”). Dessa villkor ersätter alla
villkor som tidigare gällt för nämnda tjänster.
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Definitioner
Licensavgift: Engångskostnad vid nerladdning av
MinMedicinApp.
Produkten: Programvara inklusive behövlig information
som presenteras vid nerladdning.
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Äganderätt till immateriella rättigheter
Licensgivaren är bevarad alla immateriella rättigheter till
MinMedicinApp.
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Garantier
Licensgivaren garanterar att de har rätt att upplåta licens
till MinMedicinApp på de i Kontraktshandlingar angivna
villkoren.
MinMedicinApp har de i Kontraktshandlingar angivna
egenskaperna (bortsett från försumbara brister eller
avvikelser av obetydlig natur).
Om Licensgivaren tillhandahåller uppdateringar,
uppgraderingar, nya versioner eller andra omarbetningar
av MinMedicinApp garanterar Licensgivaren att dessa
kommer att vara kompatibla med tidigare versioner av
MinMedicinApp och att de inte kommer att ha någon
skadlig inverkan på MinMedicinApps funktion eller
prestanda.
Licensgivaren garanterar att MinMedicinApp kan
användas på de plattformer som anges vid nerladdning.

Ansvarsbegränsning
Förutom ansvaret enligt punkt 5 ovan omfattar parternas
skadeståndsansvar gentemot varandra endast ersättning
för s.k. direkt förlust. Det omfattar således inte s.k.
indirekt förlust, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet
föreligger avseende skadevållande part.
Licensgivaren tar inget ansvar för hur MinMedicinApp
används.
Ungdomar under 18 år bör använda MinMedicinApp
tillsammans med myndig person.
Läkemedelsinformation hämtas från FASS och SIL.
Avregistrerade läkemedel presenteras inte i
MinMedicinApp.
Licenstagaren rekommenderas att uppdatera
MinMedicinApp vid nya versioner.
Support och underhåll
Licensgivaren åtar sig att för Licenstagarens räkning
leverera programservice i form av support enligt nedan.
I underhåll ingår rättning av fel som avsevärt påverkar
funktionen i MinMedicinApp samt eventuella nya
versioner av MinMedicinApp som görs tillgängliga under
avtalstiden. Eventuella fel från tredjepartsleverantörerer
såsom FASS och SIL undantages från detta Licensavtal.
Licensgivarens help-desk kommer enbart att ta emot epost från användare dessa besvaras inom tre (3 dagar)
endast dagtid vardagar och ej helgdagar. Utbildning ingår
inte under åtagande för support utan är utanför ramen för
Licensavtalet.

Skapande av Personlig information och Lagring av
data
Mina Läkemedel; Individens personliga läkemedelslista
lagras av Användaren i den mobila applikationen och
lagras lokalt i Användarens telefon. Inga data inom detta
område skickas eller lagras på server.
Mina kontakter; Individens personliga kontakter skapas av
Användaren i den mobila applikationen och lagras lokalt i
Användarens telefon. Inga data inom detta område skickas
eller lagras på server.
Mina påminnelser; Individens personliga påminnelser
skapas av Användaren i den mobila applikationen och
lagras lokalt i Användarens telefon. Inga data inom detta
område skickas eller lagras på server.
Skicka meddelande till kontaktperson; De av Användaren
utvalda och registrerade kontaktpersoner görs lokalt i den
mobila applikationen och skickas därefter till EviDos
servern för att vi tekniskt ska kunna skicka påminnelse till
annan användare av den mobila applikationen.
Alla uppgifter som samlas in och/eller lagras av oss kan
användas för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster,
utveckla nya produkter och tjänster, analysera
användningen och anpassa tjänsterna. Vi kan också
använda dina uppgifter för statistik- och
marknadsföringssyfte. Vi kommer inte att sälja eller
dela din personliga information med tredje part i
marknadsföringssyfte.
Vi kan dela din personliga information med tredje part,
såsom andra företag inom samma grupp och
underleverantörer, för de ändamål som beskrivs ovan eller i
händelse av att vi säljer eller köper något företag eller
tillgångar. Du är medveten om och samtycker till att dina
personuppgifter kan vara värd och/eller överföras till
sådana mottagare både inom och utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. För att följa regler, lagar
eller några uppgifter myndigheten begär, kan vi lämna ut
uppgifter till myndigheter eller andra tjänstemän, utan ditt
medgivande.
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Tillämplig lag
Detta Licensavtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk
materiell rätt.
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Force Majeure
Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening
orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig
som avtalsstridig), lockout, blockad eller annan
omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha
räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit.

10

Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta
Licensavtal skall slutligen avgöras gnom skiljedom enligt
reglerna för Stockholm Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Därvid skall reglerna för förenklat
förfarande tillämpas såvida inte institutet finner att
tvisten, med hänsyn till belopp, art, omfång,
svårighetsgrad eller andra omständigheter, anser att detta
är olämpligt. Om de förenklade reglerna inte skall
tillämpas skall skiljenämnden bestå av en skiljeman om
inte Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
anser detta olämpligt av ovan nämnda skäl.
Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.
Licensavtal underteckat
Licensgivare Evidos AB
Licenstagare godkänner avtal genom att kryssa i därför
avsedd ruta i samband med köp av MinMedicinApp.
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