Abonnemangsavtal
avseende Patient-ADMS
VÄNLIGEN LÄS IGENOM
ABONNEMANGSAVTALET AVSEENDE
PATIENT-ADMS NOGGRANT
Genom att godkänna detta avtal
samtycker du till villkoren i Abonnemangsavtalet avseende Patient-ADMS
samt Tillämplig Lag och Jurisdiktion (tillsammans benämnt Abonnemangsavtalet) som kommer att binda dig och ge
dig tillgång till ADMS.

1. Inledning
Detta Abonnemangsavtal anger villkoren som kommer att reglera vår relation
med dig avseende vår leverans av
ADMS till dig och ditt samtycke till att
betala oss för tillgång till ADMS.
Ordlistan i bilaga 2 kommer att hjälpa
dig att förstå betydelsen av vissa definierade begrepp som används i detta
Abonnemangsavtal.

2. Abonnemang
ADMS-abonnemanget innehåller hela
ADMS-paketet under den Initiala Abonnemangstiden och innefattar användning
av Enheten, regelbunden leverans av
Actiste-förbrukningsvaror till dig för att
användas i samband med Enheten samt
tillgång till Appen och Actiste-nätverket.
Tillgång till ADMS ges under
förutsättning att du i alla
avseenden följer villkoren i
detta Abonnemangsavtal under
Abonnemangstiden. Brighter ska under
Abonnemangstiden leverera ADMS
till dig i enlighet med villkoren i detta
Abonnemangsavtal.
Du bekräftar att Brighter ej kan utesluta
några avbrott, förseningar, felaktiga
överföringar eller lagringsfel i samband
med ADMS. Brighter ska vidta rimliga
åtgärder för att hålla ADMS tillgängligt
24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan,
förutom i de fall som planerat underhåll
utförs under den underhållsperiod som
Brighter meddelar om samt oplanerat
underhåll som utförs utanför normal
arbetstid. Vänligen notera att kundtjänst-teamet kan kontaktas på kundtjanst@actiste.com och du kan ringa
dem under normal arbetstid på de telefonnummer som anges på www.actiste.
com som kan komma uppdateras från
tid till annan.
Brighter åtar sig att i all väsentlighet
leverera ADMS i enlighet med detta

Abonnemangsavtal och med skälig
aktsamhet och fackmässighet. Detta
åtagande ska inte gälla i de fall
bristande överenstämmelse beror på
din användning av ADMS som sker i
strid med Brighters anvisningar, eller
på grund av dina modifieringar eller
ändringar av ADMS.
Brighter garanterar inte att din användning av ADMS kommer att vara fri från
avbrott eller felfri, att ADMS kommer
att uppfylla dina krav eller att ADMS
kommer att vara fritt från virus och sårbarhet. Vidare är Brighter ej ansvarigt
för några förseningar, leveransfel eller
annan förlust eller skada på grund av
överföring av data eller kommunikationsnätverk och -system, inklusive internet,
och du är införstådd med att ADMS kan
komma att vara föremål för begränsningar, förseningar och andra problem
som beror på användningen av sådana
kommunikationssystem.
Brighter garanterar att Brighter
innehar, och fortsatt kommer att
inneha, samtliga nödvändiga licenser,
samtycken och tillstånd som behövs
för att fullgöra sina skyldigheter enligt
detta Abonnemangsavtal.

3. Abonnemangsavgift och
betalning
Den månatliga abonnemangsavgiften
(Abonnemangsavgiften) för ADMS
är 950 kronor för Actiste respektive
750 kronor för Actiste Mini per månad
inklusive moms. Lägre avgift kan utgå
under kampanjerbjudanden i enlighet
med separat överenskommelse. Du
kommer att vara bunden av den Abonnemangsavgift som gäller på Ikraftträdandedagen för hela den Initiala Abonnemangstiden och därefter med början
på varje Förnyelseperiod för hela den
Förnyelseperioden. Brighter kan komma
att ändra Abonnemangsavgiften för
Förnyelseperioden, förutsatt att Brighter
har meddelat dig minst 60 dagar innan
sådan ändring träder i kraft.
På Ikraftträdandedagen ska du, till
Brighter, lämna giltiga, aktuella och
kompletta kredit-/betalkortsuppgifter
som Brighter godtar samt eventuella
andra relevanta giltiga, aktuella och
kompletta kontakt- och faktureringsuppgifter. Härmed auktoriserar du Brighter
att debitera sådant kredit-/betalkort
utan något ytterligare godkännande på:
(a) Ikraftträdandedagen för Abonnemangsavgiften och därefter ska sådan
Abonnemangsavgift utgå och betalas
månatligen i förskott på den första
dagen varje månad under den Initiala
Abonnemangstiden; och (b) underkastat
N-005120-R1.0_SV-se
Sida 1 av 7

punkt 10, på varje årsdag efter Ikraftträdandedagen för Abonnemangsavgiften som ska betalas och debiteras
avseende sådan Förnyelseperiod och
därefter ska sådan Abonnemangsavgift
betalas månatligen i förskott på den
första dagen varje månad under sådan
Förnyelseperiod. Du kan uppdatera
dina kredit- eller betalkortsuppgifter eller
faktureringsuppgifter genom Appen eller
genom att skicka ett e-postmeddelande
till kundtjanst@actiste.com.
Utan att åsidosätta punkt 10 gäller att,
om Brighter inte har erhållit betalning
inom 5 dagar efter förfallodagen, och
utan åsidosätta några andra av Brighter rättigheter och kompensationer kan
Brighter, utan något ansvar gentemot
dig, inaktivera ADMS. Om Brighter inaktiverar eller stänger av din tillgång till
ADMS enligt detta Abonnemangsavtal
är du införstådd med att du inte kommer att erhålla någon återbetalning
av Abonnemangsavgifter eller någon
förlängning för den tid då ADMS varit
inaktiverat eller avstängt.
Samtliga belopp och avgifter som
anges eller som det hänvisas till i
detta Abonnemangsavtal och som ska
betalas i den valuta som vi anger, är, underkastat punkt 9, ej upphävningsbara
och ej återbetalningsbara, inkluderar
mervärdesskatt och fraktkostnader.

4. Garanti avseende Enheten
Brighter garanterar att Enheten i allt
väsentligt ska överensstämma med
beskrivningen, vara fri från väsentliga
defekter avseende utformning, material
och kvalitet och vara ämnad för de
ändamål som Brighter har angett.
Underkastat föreskrifterna i denna
punkt 4 gäller att om du meddelar
Brighter under Abonnemangstiden
att Enheten inte överensstämmer med
garantierna som anges i denna punkt 4,
så ska Brighter ges en rimlig möjlighet
att undersöka Enheten och du (om
Brighter ber dig att så göra) ska återlämna Enheten till Brighters driftsställe
på Brighters bekostnad. Brighter ska,
om Brighter så önskar, ersätta Enheten
om Brighter finner att den ej överensstämmer med de garantier som anges i
denna punkt 4.
Brighter ska ej vara ansvarigt för
Enhetens bristande överensstämmelse
med garantierna som anges i denna
punkt 4 om du fortsätter att använda Enheten efter det att du lämnat
meddelande om defekter i enlighet med
denna punkt 4, om defekterna uppstår
på grund av att du avsiktligen har

försummat att följa Brighters muntliga
eller skriftliga anvisningar avseende
användning och underhåll av Enheten,
om du modifierar eller reparerar Enheten eller om defekterna uppkommer till
följd av uppsåtlig skada, felanvändning,
försummelse eller onormala lagringseller driftsförhållanden (med undantag
för normal förslitning av Enheten under
vanliga arbetsförhållanden, så som det
bestäms av Brighter).
Brighters enda ansvar gentemot dig
avseende Enheten är om Enheten ej
överensstämmer med garantierna som
anges i denna punkt 4. Om Brighter
kommer fram till att garantierna som
anges i denna punkt 4 inte är tillämpliga på Enheten ska Brighter meddela
dig och du ska ha möjlighet att köpa en
ny Enhet från Brighter till det pris som
anges på Brighters webbsida www.actiste.com eller så som det annars anges
i föregående meddelande.

5. Garanti avseende Actisteförbrukningsvaror
Brighter garanterar att Actisteförbrukningsvaror i allt väsentligt ska
överensstämma med beskrivningen,
vara fria från väsentliga defekter
avseende utformning, material och
kvalitet och vara ämnade för de
ändamål som Brighter har angett.
Underkastat det ovanstående så
gäller att om du meddelar Brighter att
förbrukningsvarorna för Actiste resp
Actist Mini inte överensstämmer med
garantierna så ska Brighter skaffa
fram en ersättningsprodukt för Actisteförbrukningsvarorna. Brighters enda
ansvar gentemot dig avseende Actisteförbrukningsvarorna är om Actisteförbrukningsvarorna ej överensstämmer
med garantierna.

6. Ångerfrist
Du har rätt att säga upp detta
Abonnemangsavtal inom 30 dagar efter
Ikraftträdandedagen (Ångerfristen)
och erhålla full återbetalning av din
Abonnemangsavgift på villkor att
Enheten och eventuella relaterade
Actiste-förbrukningsvaror återlämnas
till Brighter och att Enheten och
eventuella Actiste-förbrukningsvaror
lämnas i sina förslutna förpackningar
och att förslutningen på förpackningen
inte har brutits eller manipulerats.
Om du har använt Enheten, Actisteförbrukningsvaror och/eller har brutit
eller manipulerat någon förslutning
kommer du att debiteras den Resterande
Abonnemangsavgiften i enlighet med
punkt 10. Du kan utnyttja din rätt
till uppsägning under Ångerfristen

genom att kontakta oss och returnera
Enheten till oss på din bekostnad. Du
kan kontakta oss genom att skicka ett
e-postmeddelande till kundtjanst@
actiste.com. Eventuell återbetalning av
Abonnemangsavgiften tar vanligtvis
cirka 10 kalenderdagar efter det att
Brighter har mottagit Enheten.

7. Ansvar
Vårt ansvar gentemot dig i din
egenskap som konsument lyder under
Tillämplig Lag avseende konsumenter
samt detta Abonnemangsavtal.

8. Ersättning
Du ska försvara, ersätta och hålla
Brighter skadeslöst gentemot anspråk,
domstolstalan, förfaranden, förluster,
skadestånd, utgifter och kostnader
(innefattande utan begränsning
rättegångskostnader och skäliga
advokatkostnader) som uppkommer
i samband med din användning av
ADMS. Inte i något fall ska Brighter,
dess anställda, agenter eller
underleverantörer vara ansvariga
gentemot dig i den utsträckning som
det påstådda intrånget grundas på
en modifiering av ADMS som gjorts
av någon annan än Brighter; din
användning av ADMS på ett sätt som
strider mot de anvisningar som du har
fått från Brighter eller din användning
av ADMS efter det att påstått eller
faktiskt intrång har offentliggjorts av
Brighter eller av tillämplig myndighet.

9. Ansvarsbegränsning
Förutom så som det uttryckligen
och specifikt anges i detta
Abonnemangsavtal är du ensamt
ansvarig för de uppgifter, den
information och de resultat som uppstår
i samband med användningen av
ADMS samt de slutsatser som dras
från sådan användning, samtliga
garantier, utfästelser, villkor och alla
andra bestämmelser av något slag som
anges i lag är, i den utsträckning det
tillåts i Tillämplig Lag, exkluderade från
detta Abonnemangsavtal och ADMS
tillhandahålls till dig i befintligt skick.
Ingenting i detta Abonnemangsavtal
befriar Brighter från ansvar för dödsfall
eller personskador som orsakats
av Brighters vårdslöshet eller pga.
bedrägeri eller bedrägliga uppgifter.
Underkastat det ovanstående: (a)
Brighter ska ej vara ansvarigt vare sig
enligt utomobligatorisk skadeståndsrätt,
avtalsrätt, utfästelser, restitution eller på
annat sätt för utebliven vinst, förlorade
affärer, försämrad goodwill och/eller
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liknande förluster eller förvanskning
av uppgifter eller information, eller ren
förmögenhetsskada, eller för särskild
eller indirekt förlust eller följdskada,
kostnader, skadestånd, avgifter eller utgifter hur de än uppkommer i anledning
av detta Abonnemangsavtal; och (b)
Brighters totala sammanlagda ansvar
enligt utomobligatorisk skadeståndsrätt,
avtalsrätt, utfästelser, restitution eller
annat, som uppkommer i samband med
fullgörandet eller det avsedda fullgörandet av detta Abonnemangsavtal ska
vara begränsat till den totala Abonnemangsavgift som erlagts för ADMS under de 12 månader som närmast föregår
det datum på vilket anspråket uppkom.

10. Avtalstid och uppsägning
Detta Abonnemangsavtal ska, såvida
det inte på annat sätt sägs upp så
som det anges i denna punkt 10, träda
i kraft på Ikraftträdandedagen och
ska fortlöpa i 6 månader (den Initiala
Abonnemangstiden) och därefter ska
detta Abonnemangsavtal automatiskt
förnyas i successiva perioder om 1
månad (var och en Förnyelseperiod),
såvida inte: (a) endera parten meddelar
den andra parten om uppsägning,
skriftligen, senast 30 dagar innan slutet
av den Initiala Abonnemangstiden
eller någon Förnyelseperiod, i
vilket fall detta Abonnemangsavtal
ska upphöra vid utgången av den
tillämpliga Initiala Abonnemangstiden
eller Förnyelseperioden; eller (b)
på annat sätt sägs upp i enlighet
med bestämmelserna i detta
Abonnemangsavtal, och den Initiala
Abonnemangstiden tillsammans
med eventuella efterföljande
Förnyelseperioder ska utgöra
Abonnemangstiden.
Utan att påverka någon annan rättighet
eller kompensation som finns tillgänglig
för Brighter, får Brighter säga upp detta
Abonnemangsavtal med omedelbar verkan genom att meddela dig om: (a) du
underlåter att betala något förfallet belopp enligt detta Abonnemangsavtal på
förfallodagen och fortfarande inte har
betalat senast 10 dagar efter du har
ombetts att göra sådan betalning; eller
(b) du väsentligen bryter mot något
annat villkor i detta Abonnemangsavtal,
på ett sätt som ej går att avhjälpa eller
(om brottet går att avhjälpa) du underlåter att avhjälpa brottet inom en period
om 10 dagar efter det att du ombetts
göra så.
Utan att påverka någon annan rättighet
eller kompensation som finns tillgänglig
för dig, får du säga upp detta
Abonnemangsavtal; (a) med omedelbar

verkan genom att meddela Brighter om
Brighter väsentligen bryter mot något
villkor i detta Abonnemangsavtal, på
ett sätt som ej går att avhjälpa eller
(om brottet går att avhjälpa) Brighter
underlåter att avhjälpa brottet inom
en period om 10 dagar efter att ha
ombetts göra så; eller (b) genom att
meddela den andra parten senast 30
dagar före slutet av varje månad för
uppsägning den månaden om din
läkare har gett dig rådet att upphöra
med användningen av ADMS och du
förser Brighter med ett vederbörligen
undertecknat och stämplat brev från
din läkare som anger detta.
Vid detta Abonnemangsavtals upphörande: (a) av vilken anledning som
helst gäller att samtliga licenser som
beviljats enligt detta Abonnemangsavtal
ska upphöra med omedelbar verkan
och du ska omedelbart upphöra med all
användning av ADMS; (b) av vilken anledning som helst gäller att alla parternas upplupna rättigheter, kompensationer, skyldigheter och ansvar fram
till uppsägningsdagen, innefattande
rätten att kräva skadestånd avseende
eventuellt brott mot Abonnemangsavtalet som existerade på eller innan
uppsägningsdagen ej ska påverkas eller
åsidosättas; (c) i de fall du önskar säga
upp ADMS (på din läkares inrådan)
i enlighet med denna punkt 10 och i
de fall du har sagt upp detta Abonnemangsavtal när som helst inom 6
månader från Ikraftträdandedagen eller
innan du har betalat minst 6 månaders
Abonnemangsavgifter (t.ex. för det fall
du har erhållit en initial period gratis),
kommer du att vara skyldig att betala
en månatlig Abonnemangsavgift för var
och en om de återstående månaderna
fram till och med det datum som infaller
6 månader efter Ikraftträdandedagen
eller fram till dess att du minst har betalat Abonnemangsavgift för 6 månader
(Resterande Abonnemangsavgift).
Härmed bekräftar, godkänner och samtycker du till att Brighter kan komma att
debitera ditt kredit-/betalkort med ett
belopp som motsvarar den Resterande
Abonnemangsavgiften; och (d) av vilken
anledning som helst gäller att du måste,
på din bekostnad och risk, återlämna
Enheten och Actiste-förbrukningsvarorna till Brighters driftsställe. Om Brighter inte har mottagit Enheten inom 1
månad från uppsägningen av Abonnemangsavtalet, utgår en administrationsavgift som uppgår till 6 000 kronor
(Administrationsavgiften). Härmed
bekräftar, godkänner och samtycker du
till att Brighter kan komma att debitera
ditt kredit-/betalkort med ett belopp som
motsvarar Administrationsavgiften.

11. Force majeure
Brighter ska ej ha något ansvar
gentemot dig enligt detta
Abonnemangsavtal om Brighter
förhindras eller försenas att fullgöra
sina skyldigheter enligt detta
Abonnemangsavtal, eller från att
driva sin verksamhet, på grund av
gärningar, händelser, försummelser
eller olyckor utanför bolagets
rimliga kontroll, innefattande men
ej begränsat till, strejk, lock-out eller
andra branschtvister (oavsett om de
inbegriper Brighters arbetsstyrka eller
någon annan part), driftsavbrott i en
samhällsservice eller transport- eller
telenät, force majeure, krig, upplopp,
civila oroligheter, uppsåtlig skada,
efterlevnad med någon lag eller statligt
beslut, regel, förordning eller anvisning
(innefattande, utan begränsning,
införande av någon export- eller
importrestriktion, kvot eller förbud, eller
underlåtelse att bevilja en nödvändig
licens eller samtycke), embargo,
blockader, hamnöverbeläggning,
olycka, haveri i fabrik eller maskin,
eldsvåda, översvämning, storm eller
Brighters, eller dess underleverantörers,
betalningsinställelse, förutsatt att du
har meddelats om sådan händelse och
dess förväntade varaktighet.

12. Meddelanden
Brighter kan sända eventuella
meddelanden till dig elektroniskt,
inklusive genom att lämna meddelande
via Appen eller genom att skicka ett
e-postmeddelande.

13. Återkallelse av Enheten
och säkerhetsmeddelanden
Brighter kan komma att utfärda
meddelande om återkallelse eller
tillbakadragande av Enheten och
Actiste-förbrukningsvaror från
marknaden (Återkallelsemeddelande)
om: (a) Brighter är föremål för
en begäran, domstolsbeslut eller
andra anvisningar från en statlig
myndighet eller tillsynsmyndighet
att återkalla Enheten eller Actisteförbrukningsvaror; (b) leveransen eller
användningen av Enheten eller Actisteförbrukningsvarorna gör intrång, eller
kan göra intrång, i en tredje parts
immateriella rättigheter; (c) Enheten
eller Actiste-förbrukningsvarorna är,
eller kan vara, osäkra; (d) Enheten
eller Actiste-förbrukningsvarorna
är, eller kan vara, olagliga eller
brister i överensstämmelse med
någon lag, förordning eller statligt
verk eller branschstandard; (e)
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en defekt i Enheten eller Actisteförbrukningsvarorna kan orsaka skada
på Brighters rykte eller varumärke; eller
(f) någon annan skälig grund som
Brighter bestämmer.
Du måste: (a) lyda Återkallelsemeddelandet; och (b) ge sådan assistans
som Brighter skäligen kan begära för
att återkalla eller dra tillbaka Enheten,
och följa Brighters anvisningar om hur
återkallelsen eller tillbakadragandet ska
ske. Brighter ska följa alla Tillämpliga
Lagar avseende eventuella återkallelser
eller tillbakadragande av Enheten från
marknaden.
Brighter kan också, från tid till annan,
komma att utfärda säkerhetsmeddelanden avseende användningen av Enheten
och Actiste-förbrukningsvarorna. Du
måste lyda dessa säkerhetsmeddelanden.

14. Friskrivning
Din tillgång till ADMS är endast avsedd
för informationsändamål och ADMS
erbjuder inte och ger inte några
medicinska råd till dig. Ingenting
i detta Abonnemangsavtal eller i
leveransen av ADMS av Brighter ska
tolkas som att det skapar ett avtal
om en läkarvårdsrelation mellan dig
och Brighter. ADMS ger dig ingen
information avseende någon form av
behandling eller diagnos. Du åtar dig
ansvaret för samtliga resultat som
uppkommer genom din användning
av ADMS, och för eventuella slutsatser,
tolkningar, åtgärder och/eller passivitet
som dras från sådan användning av
ADMS. Inte i något fall ska Brighter
eller någon av dess anställda, agenter
eller underleverantörer vara ansvariga
gentemot mot dig för: (a) något råd
som du ges av någon vårdgivare; och/
eller (b) någon åtgärd eller passivitet
som du vidtar till följd av din analys av
den information som får genom ADMS.
Du måste samråda med din läkare
eller annan kvalificerad vårdgivare om
du har några frågor eller funderingar
avseende ditt medicinska tillstånd,
eller innan du tar något läkemedel eller
någon medicin, ändrar din kosthållning eller påbörjar eller avbryter någon
behandling, oavsett om det sker på
grund av användningen av ADMS eller
av annan orsak.
Ignorera inte, och skjut inte upp att
inhämta, professionella medicinska råd
och/eller förkasta inte professionella
medicinska råd till följd av din analys av
den information som du får genom ADMS.
Du bekräftar och samtycker till att: (a)

din användning av ADMS sker för att
stödja och självständigt kunna hantera
ditt tillstånd och ersätter inte ditt behov
att regelbundet inhämta vård, behandling, råd och kontroll från en läkare
eller annan kvalificerad vårdgivare; (b)
din användning av ADMS ska endast
ske som ett komplement till den vård,
behandling, råd och kontroll som du får
från din läkare eller annan kvalificerad
vårdgivare; och (c) du ska inte ändra
din medicinering eller terapi grundat
på den information som du får genom
ADMS och alla förändringar måste ske
i strikt överensstämmelse med de råd
som du erhållit från din läkare eller
annan kvalificerad vårdgivare.

15. Tillämplig lag och
jurisdiktion
För att ta reda på Tillämplig lag och Jurisdiktion som detta Abonnemangsavtal
lyder under, se bilaga 1 ”Tillämplig lag
och Jurisdiktion”.
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Bilaga 1
Tillämplig lag och
Jurisdiktion

gen (2004:451), var och en som ändras
från tid till annan samt inkluderar all
annan reglering som har sitt ursprung i
tillämplig lag eller lagstadgad bestämmelse (Svensk Konsumenträtt).

VÄNLIGEN LÄS IGENOM DESSA
VILLKOR NOGGRANT
Vilka lagar äger tillämpning på
Avtalet och Abonnemangsavtalet och
var du kan väcka talan
Lagarna som är tillämpliga på
ADMS-avtalet och Abonnemangsavtalet och var du kan väcka talan är helt
beroende av i vilken jurisdiktion du har
åtkomst till ADMS. Nedan listar vi de jurisdiktioner där Brighter för närvarande
tillhandahåller ADMS, vilket kan uppdateras från tid till annan, och du hittar de
lagar som är tillämpliga för dig och som
reglerar villkoren i ADMS-avtalet och
Abonnemangsavtalet.
Sverige
Om du är en person som använder
ADMS i Sverige ska ADMS-avtalet och
Abonnemangsavtalet (inklusive Integritetspolicyn i syfte att undanröja några
tvivel) och samtliga tvister och anspråk
(inklusive utomobligatoriska tvister och
anspråk) som uppstår i anledning av
avtalet eller avtalsföremålet eller avtalets ingående lyda under och tolkas i
enlighet med lagarna i Sverige.
Varje part till ADMS-avtalet och Abonnemangsavtalet godkänner att domstolarna i Sverige ska ha exklusiv behörighet
att lösa tvister eller krav (inklusive
utomobligatoriska tvister eller krav) som
uppstår till följd av eller i samband med
ADMS-avtalet och Abonnemangsavtalet,
dess innehåll eller tillkomst.
De tillämpliga lagarna i Sverige som
reglerar integriteten för personuppgifter- och personuppgiftsskydd och
ADMS-avtalet och Abonnemangsavtalet
kan inkludera, men är inte begränsat
till: (a) Dataskyddsförordningen (EU)
2016/679; och (b) lag (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning, var och en som
ändras från tid till annan, samt inkluderar
all annan reglering som har sitt ursprung
i tillämplig lag eller lagstadgad bestämmelse (Svensk Dataskyddslagstiftning).
Tillämpliga lagar i Sverige ger dig också
vissa legala rättigheter och skydd som
konsument och användare av produkter.
Dessa inkluderar men är inte begränsade till: (a) konsumenttjänstlagen
(1985:716); (b) lagen om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler
(2005:59); och (c) produktsäkerhetslaN-005120-R1.0_SV-se
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Bilaga 2
Ordlista
Abonnemangsavgift avser den
månatliga abonnemangsavgift som
varje Patient betalar till Brighter för att
få tillgång till ADMS.
Abonnemangsavtal avser abonnemangsavtalet mellan Brighter och en
Patient där Brighter avtalar att förse
Patienten med ADMS och Patienten
avtalar att betala Brighter en Abonnemangsavgift.
Abonnemangstid avser tillsammans
Initial Abonnemangstid och
Förnyelseperiod.
Actiste-enhetsuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, Enhetens Actiste
ID-nummer.
Actiste-förbrukningsvaror avser de
förbrukningsvaror som krävs för att
använda din Enhet (om detta äger
tillämpning på dig) som innefattar, men
ej är begränsat till, nålar (Actiste-enheten endast), lansetter och teststickor.
Actiste-nätverket avser den tjänst som
du kopplar upp dig mot via Appen genom https://actiste.net och/eller https://
actiste.com (innefattande alla relevanta
underdomäner såvida inte särskilda
villkor i ADMS-avtalet uttryckligen
är exkluderade från sådana underdomäners egna villkor) och Enheten (i
förekommande fall) samt de uppgifter
som vi tillhandahåller till dig genom
Appen, Actiste-nätverket och Enheten (i
förekommande fall).
ADMS avser tillsammans Appen,
Enheten och Tjänsten.
ADMS-avtal avser tillsammans Slutanvändarlicensavtalet, Integritetspolicyn
och Tillämplig Lag och Jurisdiktion.
App avser Actiste Companion som är en
mobilapp, applikationsprogramvaran
samt alla uppdateringar och tillägg till
den, vilket utgör en plattform på vilken
du har möjlighet att, men är ej begränsad till, se den information och de
uppgifter som du har genererat genom
användningen av din Enhet.
Berättigade Intressen avser vår
affärsverksamhets intresse att bedriva
och förvalta vår verksamhet för att vi
ska kunna ge dig den bästa ADMS och
den bästa och säkraste upplevelsen. Vi
säkerställer att vi beaktar och avväger
alla potentiella konsekvenser för dig
(både positiva och negativa) och dina

rättigheter innan vi behandlar dina
Personuppgifter för våra berättigade
intressen. Vi använder inte dina Personuppgifter för aktiviteter i de fall då
konsekvensen för dig väger tyngre än
våra intressen (såvida vi inte har ditt
samtycke eller på annat sätt är tvingade eller tillåtna enligt Tillämplig Lag).
Du kan inhämta ytterligare information
om hur vi väger våra berättigade intressen mot eventuella konsekvenser för
dig med avseende specifika aktiviteter,
genom att kontakta oss.
Blodglukosuppgifter innefattar, men är
ej begränsat till, dina blodglukosvärden
som du registrerar genom användningen av Enheten och/eller Appen.
Brighter avser (a) Brighter AB (publ),
ett aktiebolag registrerat i Sverige med
organisationsnummer 556736-8591,
med säte på Borgarfjordsgatan 18, SE164 40 Kista, Sverige; och/eller (b) alla
närstående bolag eller dotterbolag till
Brighter AB (publ).

Mottagare innefattar, men är ej begränsade till:
•

Tjänsteleverantörer som agerar
som personuppgiftsbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga
eller personuppgiftsansvariga (så
som sammanhanget kan komma
att kräva) som levererar tjänster till
dig eller som har tillgång till dina
Personuppgifter eller som levererar
tjänster till oss avseende driften av
vår verksamhet.

•

Professionella rådgivare som agerar som personuppgiftsbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga
eller personuppgiftsansvariga (så
som sammanhanget kan komma
att kräva) innefattande advokater,
bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-,
bank-, jurist, försäkrings- och
revisionstjänster.

•

Tillsynsmyndigheter och andra
myndigheter som agerar som
personuppgiftsbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga eller
personuppgiftsansvariga (så som
sammanhanget kan komma att
kräva) som kräver rapportering om
behandlingsaktiviteter i vissa fall.

•

Personer till vilka vi väljer att sälja,
överföra eller fusionera delar av
vår verksamhet eller våra tillgångar.
Alternativt så kan vi komma försöka
förvärva andra verksamheter att
fusioneras med. Om en förändring
sker avseende vår verksamhet så
kan de nya ägarna komma att
använda dina Personuppgifter på
samma sätt som det anges i denna
Integritetspolicy.

Diabetesuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, längd, vikt, kön,
födelsedatum, diabetestyp, vilket insulin
som används, scheman och när du fick
diabetes.
Enheten avser Actiste-enheten eller
Actiste Mini-enheten (som tillämplig
för dig) vilka är mobila uppkopplade
enheter som innefattar, men är ej
begränsat till, funktioner för att mäta
blodglukosnivå, injicering av insulin
(Actiste-enheten endast), logga behandlingsvärden samt dela data trådlöst
från en och samma enhet.
Fullgörande av Avtal avser behandling
av dina uppgifter då det är nödvändigt
för att fullgöra avtalet till vilket du är
part eller för att vidta åtgärder på din
begäran innan sådant avtal ingås.
Fullgöra rättslig förpliktelse avser
behandling av dina personuppgifter när
det är nödvändigt för fullgörande av en
rättslig förpliktelse som vi är föremål för.
Förnyelseperiod avser förnyelse av den
Initiala Abonnemangstiden enligt punkt
10 i Abonnemangsavtalet.
Humörsuppgifter innefattar, men är ej
begränsat till, ditt allmänna humör och
dina allmänna känslor som du upplever
på en daglig basis och som du registrerar genom att använda Appen.
Hälsorelaterade uppgifter innefattar,
men är ej begränsat till, Diabetesuppgifter, Blodglukosuppgifter, Insulindosuppgifter, Humörsuppgifter, Måltidsuppgifter.
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Identitetsuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande
identitetsbeteckningar, personnummer,
fakturaadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
Ikraftträdandedatum avser det datum
på vilket Abonnemangsavtalets villkor
accepteras.
Immateriella Rättigheter innefattar
patent, bruksmodeller, rätt till uppfinningar, upphovsrätt och andra
närliggande och relaterade rättigheter,
ideell upphovsrätt, varumärken och
tjänstemärken, firmanamn och domännamn, rättigheter avseende färger och
totalintryck (eng. get-up och trade
dress), goodwill och rätten att stämma
för renommésnyltning (eng. passing
off) eller otillbörlig konkurrens, mön-

sterrätter, programvarurätter, databasrätter, rätten att använda, och skydda
sekretessen av, konfidentiell information
(innefattande know-how och företagshemligheter) samt alla andra immateriella rättigheter, i vart och ett av fallen
oavsett om de är registrerade eller
oregistrerade och innefattande alla
ansökningar och rättigheter att ansöka
och beviljas, förnyelser eller förlängningar av, samt rätt att hävda företrädesrätt från, sådana rättigheter och all
liknande rättigheter eller typ av skydd
som existerar eller som kommer att existera nu eller någonstans i världen.
Innehåll innefattar, men är ej begränsat till, all text, grafik, alla bilder, allt
ljud, all rörlig bild, programvara, alla
sammanställningar, all sid-layout, all
underliggande kod samt all annan form
av information som syns på eller som
utgör en del av Tjänsten på alla typer
av media som existerar på ADMS-avtalets avtalsdag och/eller i framtiden.
Initial Abonnemangstid avser den
tidsperiod som börjar på Abonnemangsavtalets avtalsdag enligt punkt
10 i Abonnemangsavtalet.
Insulindosuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, dina insulindoser
som du injicerar och där du för in och
registrerar sådana doser genom att
använda Enheten.

din jurisdiktion som kan komma att ha
inverkan på ADMS-Avtalet och Abonnemangsavtalet (så som sammanhanget
kan komma att kräva).
Tjänst avser tjänsten som du kopplar
upp dig mot genom Appen, på https://
actiste.net och/eller https://actiste.
com (innefattande alla relevanta
underdomäner såvida inte vissa villkor
i ADMS-avtalet uttryckligen är exkluderade från sådana från sådana underdomäners egna villkor) (Actiste-nätverk)
och Enheten samt den information och
data som vi tillhandahåller dig genom
Appen, Actiste-nätverket och Enheten.
Tjänsteleverantör avser varje slutanvändare som är en tjänsteleverantör
som Brighter kan ha samarbetat med
för att förse Patienten och andra Mottagare med ADMS.
Uppgifter från Teknisk enhet innefattar
men är ej begränsat till Actiste-enhetsuppgifter, ungefärlig lokaliseringsdata
för din Enhet och teknisk data om din
mobila enhet innefattande men ej
begränsat till tillverkare, operativsystem
och versionsnummer.
Ångerfrist avser den tidsperiod inom
vilken en Patient har rätt att säga upp
Abonnemangsavtalet enligt punkt 6 i
Abonnemangsavtalet.

Motionsuppgifter innefattar, men
är ej begränsat till, den motionsnivå,
-frekvens och -intensitet som du genomför på daglig basis och som du registrerar genom att använda Appen.
Måltidsuppgifter innefattar, men är ej
begränsat till, den mat och dryck som
du intar på daglig basis och som du
registrerar genom att använda Appen.
Patient avser slutanvändare med diabetes som använder ADMS.
Personer avser antingen fysiska eller juridiska personer så som sammanhanget
kan komma att kräva.
Personuppgifter avser Identitetsuppgifter, Hälsorelaterade Uppgifter och
Uppgifter från Teknisk enhet.
Resterande Abonnemangsavgift avser
den avgift som Patienten ska betala till
Brighter om Patienten säger upp Abonnemangsavtalet när som helst under
den Initiala Abonnemangstiden eller
före betalning har skett upp till minsta
Abonnemangsavgift enligt punkt 10 i
Abonnemangsavtalet.
Tillämplig Lag avser tillämpliga lagar i
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