NEURAMETRIX SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL

NeuraMetrix, Inc.s tangentbordsrytm-mätning (NeuraMetrix TC) ger vårdgivare ett feedbackverktyg som gör det
möjligt för dem att bättre behandla patienter med en hjärnsjukdom eller psykiatrisk störning. På samma sätt kan en
forskningsinstitution (”institution”) använda NeuraMetrix TC i studier om hjärnsjukdomar eller psykiatriska
störningar.
Hur fungerar NeuraMetrix TC?
NeuraMetrix TC är en applikation som mäter hjärnhälsa. När den har installerats på din persondator körs den i
bakgrunden och samlar automatiskt tidsinformationen när tangentbordet används. NeuraMetrix TC fångar din
tangentbordsrytm (den rytm som vi alla skriver på ett tangentbord). Rådata av tangentbordsrytm-mätningar är 1.
hur länge en tangent hålls nere och 2. hur länge mellan tangenttryckningar.
Tangentbordsrytmen är förmodligen vår starkaste vana. NeuraMetrix TC kan upptäcka minimala förändringar i
tangentbordsrytm-konsistensen - en förändring på 1/100 dels sekund kan vara statistiskt signifikant. Vanor, såsom
tangentbordsrytmen, är hårdkodade i våra hjärnor. Ju starkare vanan är, desto mer omfattande är hårdkodningen.
Om hjärnan attackeras av en sjukdom, börjar hårdkodningen brytas sönder - men mycket långsamt och i mycket små
steg. När kodningen bryts sönder kommer vanan att bli mindre konsekvent, vilket är vad NeuraMetrix TC mäter.
Med jämna mellanrum laddas din tangentbordsrytm-data upp på den säkra NeuraMetrix-servern. Servern beräknar
sedan "inkonsekvensen" för tangbordsrytmen med proprietära algoritmer.
Vilken data samlar vi in och vad gör vi med den?
NeuraMetrix TC-applikationen är utformad för att skydda din integritet. Sekvensen för de tecken du skrev har tagits
bort innan tangentbordsrytm-datan skickas till vår server, vilket gör det omöjligt att rekonstruera originaltexten.
Dessutom känner NeuraMetrix dig bara med ditt användar-ID och varken samlar in eller lagrar något av din personligt
identifierbar data.
Resultaten som genereras av NeuraMetrix TC visas på NeuraMetrix instrumentbräda i form av ett diagram som visar
inkonsekvensen av din tangentbordsrytm över tid. Ditt diagram och din tangentbordsrytm data kommer att vara
tillgängligt för din vårdgivare, institutionen och dig (om din vårdgivare tillåter det). Institutionen och NeuraMetrix är
de enda organisationer som får använda uppgifterna för utredningsforskning. NeuraMetrix kommer aldrig sälja din
data.
NeuraMetrix kommer inte att ge dig någon medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling baserat på din användning
av NeuraMetrix TC. Sök alltid din läkares eller annan kvalificerad vårdgivare med alla frågor du kan ha om ett
medicinskt tillstånd. Bortse aldrig från eller försena att söka professionell medicinsk rådgivning pga av den
information du har fått via NeuraMetrix TC.
DU KAN ANVÄNDA NEURAMETRIX TC UNDER VILLKOREN I DETTA AVTAL. DET ÄR VIKTIGT ATT DU NOGGRANT LÄSER
VILLKOREN I DETTA AVTAL. GENOM ATT LADDA NER OCH INSTALLERA NEURAMETRIX TC PÅ DIN DATOR, BEKRÄFTAR
DU DIN ÖVERENSKOMMELSE MED DESSA VILLKOR INKLUSIVE DE FEM PUNKTERNA SOM VI FRÅGAR DIG NEDAN. OM
DU INTE HÅLLER MED, LADDA INTE NER NEURAMETRIX TC.
Vad vi ber dig om:
1. Du är 18 år eller äldre och du använder en persondator ("PC") med ett Windows®-operativsystem där du
installerar NeuraMetrix TC;

2.

3.
4.
5.

Om andra använder datorn under ett användarkonto skapar du ditt eget användarkonto innan du installerar
NeuraMetrix TC, så att bara du har tillgång till det här användarkontot och för att se till att ingen annan får
tillgång till din NeuraMetrix TC på din PC;
Du ger NeuraMetrix jämställd (med dig) äganderätt till all information som genereras genom din användning av
NeuraMetrix TC;
Du kommer inte att överföra någon rätt som beviljats dig enligt detta avtal till någon annan. Alla sådana
överföringsavtal kommer att vara ogiltiga;
Du kommer under inga omständigheter att dekompilera, demontera, reverser eller på annat sätt försöka
härleda källkoden för NeuraMetrix TC eller modifiera programvaran för NeuraMetrix TC eller skapa derivatverk
baserat på NeuraMetrix TC.

Vem äger NeuraMetrix TC?
NeuraMetrix är och förblir ensam ägare till NeuraMetrix TC och alla relaterade immateriella och industriella
egendomar och äganderätter, samt alla affärshemligheter angående NeuraMetrix TC.
Vilka är dina rättigheter att använda NeuraMetrix TC?
Denna licens ger dig rätt att installera en kopia av NeuraMetrix TC för varje dator du personligen använder. Du får
endast använda NeuraMetrix TC personligen för det enda syftet att mäta din tangentbordsrytm.
Din rätt att använda NeuraMetrix TC löper ut när din prenumeration löper ut eller studien är klar.
Hur kan detta avtal sägas upp i förtid?
1. Din vårdgivare hanterar din sjukdom eller störning: Antingen du, din vårdgivare eller NeuraMetrix kan säga upp
detta avtal av någon eller ingen anledning. Om du säger upp detta avtal måste du lämna ett skriftligt
meddelande om sådan uppsägning till din vårdgivare. Vårdgivaren kommer i sin tur att informera NeuraMetrix.
Om vårdgivaren säger upp detta avtal kommer de att göra det genom att informera dig och NeuraMetrix. Om
NeuraMetrix säger upp detta avtal kommer de att göra det genom att skicka ett meddelande om sådan
uppsägning via mejl till vårdgivaren som i sin tur kommer att informera dig.
2. Forskningsstudier av en institution: Antingen du, institutionen eller NeuraMetrix får säga upp detta avtal av
någon eller ingen anledning. Om du säger upp detta avtal måste du lämna institutionen ett skriftligt meddelande
om sådan uppsägning. Institutionen kommer i sin tur att informera NeuraMetrix. Om institutionen säger upp
detta avtal kommer de att göra det genom att informera dig och NeuraMetrix. Om NeuraMetrix säger upp detta
avtal kommer de att göra det genom att skicka ett meddelande om sådan uppsägning via mejl till institutionen
som i sin tur kommer att informera dig.
3. Du hanterar din sjukdom eller din störning: Antingen du eller NeuraMetrix får säga upp detta avtal av någon
eller ingen anledning. Om du säger upp detta avtal måste du lämna NeuraMetrix ett skriftligt meddelande om
sådan uppsägning. Om NeuraMetrix säger upp detta avtal kommer de att göra det genom att skicka ett
meddelande om sådan uppsägning via NeuraMetrix TC till dig.
Vid en eventuell uppsägning av detta avtal av dig, vårdgivaren, institutionen eller NeuraMetrix eller i händelse av
eller upphörande av detta avtal kommer rätten att använda NeuraMetrix TC som tilldelats dig enligt detta avtal
automatiskt att upphöra och du samtycker till att snabbt förstöra alla kopior av NeuraMetrix TC i din besittning och
omedelbart ta bort alla kopior av NeuraMetrix TC från alla datorer som den är installerad på och inte behålla några
kopior av NeuraMetrix TC.
Parternas definitioner och rättigheter, plikter och skyldigheter kommer att överleva varje uppsägning eller
upphörande av detta avtal.
Återstoden i detta avtal innehåller det finstilta.

Garantier
NEURAMETRIX GÖR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR DIN
ANVÄNDNING AV NEURAMETRIX TC. DU FÖRSTÅR ATT ANVÄNDNINGEN AV NEURAMETRIX TC ÄR PÅ DIN EGEN RISK
OCH ATT VI TILLHANDAHÅLLER PROGRAMVARAN PÅ ETT "I BEFINTLIGY SKICK" BASIS "MED ALLA FEL" OCH "SOM
TILLGÄNGLIGT." DU BÄR HELA RISKEN AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN. NEURAMETRIX GARANTERAR INTE
PROGRAMMETS NOGRANNHET ELLER AKTUALITET. BASERAT PÅ OMFATTNINGEN AV VAD SOM TILLÅTS UNDER DIN
LOKALA LAG, FRÅNTAR VI ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE
KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, GEDIGEN ANSTRÄNGNING, OCH ICKE-INTRÅNG. DU KAN HA VISSA
RÄTTIGHETER UNDER DIN LOKALA LAG. INGENTING I DESSA VILLKOR ÄR AVSEDD ATT PÅVERKA DESSA RÄTTIGHETER,
OM DE ÄR TILLÄMPLIGA. DU BEKRÄFTAR ATT DATOR OCH TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM ÄR INTE FELFRITT OCH
TILLFÄLLIGA PERIODER FÖR DRIFTSTOPP KAN HÄNDA. VI GARANTERAR INTE ATT NEURAMETRIX TC KOMMER VARA
OAVBRUTET, TIDSENLIGT, SÄKERT ELLER FELFRITT, SAMT VI GARANTERAR INTE NÅGON ANSLUTNING TILL ELLER
TRANSMISSION FRÅN DATORNÄTVERKET.
Ansvarsbegränsning
Om du har någon grund för att utvinna skadestånd (inklusive brott mot detta avtal), godkänner du att ditt exklusiva
botemedel är att kräva direkta skador från NeuraMetrix upp till ett belopp som är lika med din serviceavgift för den
månad under vilken förlusten eller brottet inträffade (eller upp till US $ 10,00 om programvaran är gratis). Du kan
inte kräva andra skador eller förluster, inklusive direkta, följdriktiga, förlorade vinster, speciella, indirekta, tillfälliga
eller bestraffande. Dessa begränsningar och undantag gäller även om denna gottgörelse inte helt kompenserar dig
för förluster eller misslyckas med dess väsentliga syfte eller om vi visste eller borde ha vetat om möjligheten till
kraven. Baserat på omfattningen av vad som tillåts enligt lag gäller dessa begränsningar och undantag för vad som
helst eller varje krav relaterade till detta avtal.
Återstående allmänna arrangemang för avtalet
Detta avtal regleras och tolkas av lagarna i delstaten Kalifornien och USAs federala lagar. Du samtycker till att inget
annat lagsystem ska tillämpas och heller inte några regler om lagkonflikter. Du samtycker oåterkalleligt att endast
domstolarna i delstaten Kalifornien får avgöra tvister eller ärenden mellan dig och NeuraMetrix med avseende på
detta avtal.
Detta avtal utgör hela avtalet mellan dig och NeuraMetrix. Om du har samtyckt till andra ytterligare frågor direkt
med personal från NeuraMetrix angående användningen av NeuraMetrix TC, är sådana avtal ogiltiga, såvida inte de
fångas upp i ett skriftligt avtal undertecknat av dig och en auktoriserad representant för NeuraMetrix.
Om någon bestämmelse i detta avtal hålls ogiltig av en relevant domstol, kommer en sådan bestämmelse att anses
ändrad för att uppnå så nära som möjligt samma effekt som den ursprungliga bestämmelsen och resten av detta
avtal kommer att fortsätta i full kraft och effekt.
Inget villkor eller bestämmelse i detta avtal kommer att anses som undantaget av dig eller NeuraMetrix, och ingen
överträdelse befriad, såvida inte sådant undantag eller samtycke är skriftligt undertecknat av dig eller NeuraMetrix,
beroende på vem som tillhandahåller ett sådant undantag. Om inget sådant uttryckligt skriftligt undantag
tillhandahålls för varje överträdelse av förpliktelsen enligt detta avtal av en part så har den inte den andra partens
samtycke.
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