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PatientGO  -   ) הסכם רישיון למשתמש קצה"EULA  "הסכם"  או  (" 
 

 2020ביוני   23האחרון היה ב  העדכון
 

תנאי שימוש נוספים המשולבים על ידי הפניה   או הסכם זה (יחד עם מדיניות הפרטיות שלנו) וכל" ק "הרמ
במהלך    PatientGO באפליקציית   וחלים על השימוש שלך  הם יחד תנאי השימוש שלנו)، EULAלהסכם 

 Clinical( תנאי השימוש נבדלים מכל תנאי השולט בהשתתפותך בניסוי הקליני  השתתפותך בניסוי הקליני.
Trial  .( אפליקציית PatientGO  יה ניידת המאפשרת לך, כמשתתף בניסוי קליני, לנהל את החזר הינה אפליקצ  

   הנסיעות, הלינה וההוצאות שלך בלבד.
 

 

 ؟  אנו  מי
(והיא מכונה    PatientGOשל האפליקציה וספקת השירות של  מ היא הבעלים "בע  המחקר אילינגוורת' קבוצת

 בהסכם זה). " שלנו"  או" לנו ", " אנו ",   " אילינגוורת "  יחד במונחים 
(והיא מכונה    PatientGOשל האפליקציה וספקת השירות של  מ היא הבעלים "בע  המחקר אילינגוורת' קבוצת

 בהסכם זה). " שלנו"  או" לנו ", " אנו ",   " אילינגוורת "  יחד במונחים 
 

 ליצור איתך קשר   איך
יצירת הקשר שמסרת לנו להזמנה וניהול החזר   ל, בטלפון או בסמס באמצעות פרטי "אנו ניצור איתך קשר בדוא·

   השתתפותך בניסוי הקליני.. נסיעות, לינה ו/או הוצאות במהלך
 

 הסכמתך לציית לתנאי השימוש, אתה רשאי:   לפי
 בדרישות המערכת המינימליות כמפורט להלן:  להוריד או להעתיק את האפליקציה לכל מכשיר שעומד  ·

 

o  עבור מערכתiOS  דרישות המערכת המינימליות הןiPhone 6s / iOS 13 SDK ; 
o  ומכשירים נתמכים;  6עבור אנדרואיד, מערכת אנדרואיד 
o  העדכניות ביותר (בזמן הפיתוח) של   עבור האפליקציות אינטרנט, האפליקציה מותאמת לגרסאותSafari (Apple), 

Google Chrome ו-  Microsoft Edge . 
 

 האישיות שלך בלבד;  הופע, השתמש והצג את האפליקציה במכשירים כאלה למטרות ·
 בהתקנתך ושימוש מותר באפליקציה; השתמש בגיליונות המידע המופיעים על המטופל כדי לתמוך  ·
רשאי להעביר את  אינך כמפורט להלן ברישיון.  אנו נותנים לך באופן אישי את הזכות להשתמש באפליקציה  ·

מכשיר כלשהו  אם אתה מוכר אם בחינם. האפליקציה למישהו אחר, בין אם תמורת כסף, תמורת שום דבר אחר ובין
 שהאפליקציה מותקנת עליו, אז עליך להסיר את האפליקציה מהמכשיר הנמכר. 

 

 שנה   18גילך מתחת ל אם
כאשר ילד   שנה) . 18אומר כל אחד מח לגיל   זה"   ילד"    האפליקציה הזו מיועדת לשימושם של ילדים (

זמינה להורדה ולשימוש רק לאדם שמחזיק    משתתף בניסוי הקליני שבו האפליקציה זמינה,האפליקציה 
   מטעם הילד. האפליקציה חייבת להיות מוגשת על ידי אותו אדם  באחריות הורית של הילד, וכל בקשה בתוך 

 

 שלך   הפרטיות
נתוני קטגוריה מיוחדת)    מספקים לך מידע מסוים אודות האופן שבו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך (כולל אנו

   הפרטיות. ולאילו מטרות, וזכויותיך ביחס לנתונים אלה במסגרת מדיניות
מידע שתשלח באמצעות   שים לב כי שידורי אינטרנט לעולם אינם פרטיים או מאובטחים לחלוטין, וכל הודעה או אנא

 הודעה מיוחדת כי שידור מסוים מוצפן. האפליקציה עשויים להיקרא או ליירט על ידי אחרים, גם אם קיימת
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   גם חלים Google Play  -ו  iTunes  תנאי
מדיניות אלה יחולו   וכללים או،, שולטים על דרכי השימוש באפליקציה Google Playו  iTunesוהמדיניות של  הכללים

   במקום במונחים אלה כאשר ישנם הבדלים בין השניים.
 

 תנאי השימוש  שינוי
או להתמודד עם   שנצטרך לשנות את תנאי השימוש כדי לשקף שינויים בחוק או בשיטות העבודה המומלצות ייתכן

תנאי השימוש שלנו, ואנו ממליצים לך לבדוק    תכונות נוספות שאנו מציגים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את
 שינויים.  את תנאי השימוש באופן קבוע לגבי

 

 לאפליקציה   עדכן
  לשפר את הביצועים, ולשפר את הפונקציונליות,  לעת אנו מעדכנים את האפליקציה באופן אוטומטי על מנת מעת

לעדכן את האפליקציה   ולשקף שינויים במערכת ההפעלה או לטפל בבעיות אבטחה. לחלופין אנו אולי נבקש ממך
את הסכמתך לעדכונים אוטומטיים, אז ייתכן   מסיבות אלה. אם תבחר שלא להתקין עדכונים כאלה או אם אתה מבטל

 שלא תוכל להמשיך להשתמש באפליקציה.
 

 בו   אדם אחר רוכש הטלפון או המכשיר שאתה משתמש  אם
לקבל את אישור   אתה מוריד או מזרים את האפליקציה לכל טלפון או מכשיר אחר שאינו שלך, אז אתה צריך  אם

הן אתה בעל הטלפון או מכשיר אחר והן   הבעלים לעשות זאת. אתה אמור להיות אחראי לעמידה בתנאי שימוש אלה,
 לא.

 

 רישיון 
  העדכונים או התוספות לה הם ביחד , הנתונים המסופקים עם התוכנה וכלPatientGOתוכנת אפליקציית הנייד  

רישיון מוגבל, שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, להורדה, התקנה ושימוש   אילינגוורת' מעניקה לך  האפליקציה”."
   ורק בהתאם לתנאי הסכם זה.אך ורק למטרות האישיות שלך ולא למטרות מסחריות, אך  באפליקציה

 

 רשיון   הגבלות
 מסכים שלא :  אתה

 

את האפליקציה בכל צורה שהיא, ، זמינה  לשכור, להשכיר, לתת רישיון משנה, להשאיל, לספק, או להפוך אותה      . 1
 מאתנו;  כולה או חלקה לכל אדם ללא הסכמה מראש ובכתב

היא נחוצה לצורך גיבוי או   לא להעתיק את האפליקציה אלא כחלק מהשימוש הרגיל באפליקציה או כאשר      . 2
 אבטחה תפעולית; 

חלקה שלה, ולא לאפשר את   לא לתרגם, למזג, להתאים, להחליף או לשנות, את כל האפליקציה או כל      . 3
או להיכלל בהן, למעט במידת הצורך לשימוש   האפליקציה או כל חלק ממנה להיות משולב עם תוכניות אחרות

 אלה;  האפליקציה במכשירים כמותר בתנאי שימוש
המבוססות על כל האפליקציה או על חלקה   לא לפרק, לבטל קומפילציה, להנדס לאחור או ליצור עבודות נגזרות       . 4

לזכויות יוצרים, עיצובים ו חוק   296A  -ו 50Bבמידה (מכוח סעיפים  כלשהו ולא מנסים לעשות דברים כאלה, למעט
כדי להשיג   חוצות כדי לפרק את האפליקציהלא ניתן לאסור על פעולות כאלה מכיוון שהן נ) 1988  הפטנטים משנת

או עם תוכנית אחרת (מטרה   את המידע הדרוש ליצירת תוכנית עצמאית שניתן להפעיל באמצעות האפליקציה
   פעילויות כאלה: מותרת), ובתנאי שהמידע שהושג על ידי אותך במהלך

אין צורך לחשוף או להעבירו על מנת   א)אינו נחשף או נמסר ללא הסכמתנו מראש ובכתב לצד שלישי כלשהו אשר 
 להשיג את המטרה המותרת; ו

נשמר מאובטח; ומשמש רק למטרה    ב)אינו משמש ליצירת תוכנה הדומה במהותה באופן מהותי לאפליקציה;
 המותרת; 

החלים על הטכנולוגיה המשמשת או נתמכת על   ג)עומד בכל התקנות הרלוונטיים לבקרת הטכנולוגיה או חוקי הייצוא
 ידי האפליקציה.
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 שימוש מקובלות   הגבלות
 חייב :  אתה

 

באופן בלתי חוקי כלשהו, לכל מטרה בלתי חוקית, או בכל דרך שאינה עולה בקנה   להשתמש באפליקציה  אין      . 5
כגון וירוסים או   התנאים האלה, או להתנהג במרמה או בזדון, למשל, על ידי פריצה או הכנסת קוד זדוני, אחד עם

 נתונים מזיקים, אפליקציה או כל מערכת הפעלה; 
ביחס לשימוש שלך באפליקציה, לרבות על   לא לפגוע בזכויות הקניין הרוחני שלנו או בזכות צד שלישי כלשהו      . 6

 מורשה על פי תנאים אלה);  ידי הגשת חומר כלשהו (ככל ששימוש כזה אינו 
 באפליקציה; לא להעביר שום חומר שהוא משמיץ, פוגעני או תוקפני ביחס לשימוש שלך       . 7
וסכנה במערכות או באבטחה שלנו או   לא להשתמש באפליקציה באופן פוגע, משבית, מעמיס יתר, וגורם נזק       . 8

 מפריע למשתמשים אחרים; ו 
לפענח שידורים כלשהם אל או מהשרתים   לא לאסוף או לקצור כל מידע או נתונים מהמערכות שלנו או לנסות      . 9

 שמריצים את האפליקציה .. 
 

 קניין רוחני  זכויות
מורשות (לא נמכרות) לך. אין לך   זכויות הקניין הרוחני באפליקציה ברחבי העולם שייכות לנו והזכויות באפליקציה כל

 הזכות להשתמש בה בהתאם לתנאי הסכם זה.  זכויות קניין רוחני באפליקציה או עליה, למעט
 

 שלנו לאובדן או נזק שנגרמו על ידיך  האחריות 
אחראים לאובדן או נזק   שלנו על אובדן ונזק צפוי שנגרמו על ידינו אם נכשלנו לציית לתנאים אלה, אז אנו האחריות

בטיפול ומיומנות סבירים, אך איננו אחראים   שנגרמו לך כתוצאה צפויה מהפרת התנאים שלנו או שלא שימשנו
הם צפויים אם ברור מאליו שזה יקרה או אם בזמן הסכמת על תנאי השימוש   לאובדן או נזק לא צפוי. אובדן או נזק

שלנו כלפיך   ות. אנו לא שוללים או מגבילים בשום צורה את האחריותוגם אתה ידענו שזה עלול לקר האלה , אנחנו
אישי שנגרם עקב רשלנותנו או רשלנותם   שלעשות את זה נחשב דבר בלתי חוקי. זה כולל אחריות בגין מוות או נזק،

 בגין מרמה או מצג שווא.  של עובדינו, סוכנינו או קבלני המשנה שלנו או
 

  אם התוכן הדיגיטלי שסיפקנו לך היה פגום וכתוצאה מכך הוא פגע כאשר אנו אחראים לנזק שנגרם לרכושך.
  עם זאת, אנו לא אחראים על הנזקים במכשיר או בתוכן דיגיטלי השייך לך, אז אנו נתקן את הנזק או שנשלם לך פיצוי.

לנזק שנגרם מכך שלא   לכם ללא עלות אושהיה אפשר להימנע מהם על ידי ביצוע עצתנו להחלת עדכון המוצע 
 המינימליות המומלצות על ידינו. מילאתם נכון אחר הוראות ההתקנה או לקיים את דרישות המערכת

 

ופרטי. אם אתה משתמש באפליקציה לכל   האפליקציה מיועדת לשימוש ביתי לא אחראים להפסדים עסקיים.  אנו
תהיה לנו כל אחריות כלפיך בגין אובדן רווח, אובדן עסק, הפרעה   מטרה מסחרית, עסקית או מכירה חוזרת, אז לא

 הזדמנות עסקית. עסקית או אובדן
 

וההוצאות שלך במהלך   האפליקציה מסופקת למידע כללי ולסיוע בסידור החזר הנסיעות, הלינה מגבלות לאפליקציה.
אה חייב לקבל ייעוץ מקצועי או מומחה   הוא לא מציע ייעוץ שעליך להסתמך עליו. השתתפותך בניסוי הקליני בלבד.

ו עושים מאמצים סבירים  למרות שאנ או נמנע מכל פעולה על בסיס מידע המתקבל מהאפליקציה. לפני שאתה נוקט
 אזהרות או ערבויות, בין אם מפורשות ובין אם، האפליקציה, אנו לא עושים ייצוגים  לעדכן את המידע המסופק על ידי

 משתמעות, כי מידע כזה מדויק, מלא או מעודכן
 

המשמש בחיבור   אנו ממליצים לך לגבות כל תוכן ונתון גבה את התוכן והנתונים המשמשים עם האפליקציה.،  אנא 
 לאפליקציה, כדי להגן על עצמך במקרה של בעיות באפליקציה.
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אם התמיכה שלנו באפליקציה מתעכבת   איננו אחראים לאירועים שאינם בשליטתנו. אירועים שאינם בשליטתנו.
למזער את   בשליטתנו, ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי כדי להודיע לך ולנקוט בצעדים המתאימים מאירוע שאיננו

סיכון של   אז לא נישא באחריות לעיכובים שנגרמו על ידי האירוע, אך אם קיים، שנעשה א זה  בתנאי השפעת העיכוב.
שסיום ההסכם איתנו לא    שם לב،  אנא  עשוי לפנות אלינו לסיום ההסכם שלך איתנו.אז אתה ، עיכוב משמעותי 

   בניסוי הקליני, המנוהל באופן עצמאי ונפרד. יסיים את השתתפותך
 

 עשויים לסיים את זכויותיך להשתמש באפליקציה אם תפר את תנאי השימוש האלה.  אנו
התנאים האלה בצורה    עשויים לסיים את זכויותיך להשתמש באפליקציה בכל עת על ידי פנייה אליך אם הפרת את  אנו

 סבירה לעשות זה.  רצינית. אם מה שעשית נחשב לנכון , אז אנו נעניק לך הזדמנות
 

 נסיים את זכויותיך להשתמש באפליקציה  אם
 

 השימוש שלך באפליקציה;  עליך להפסיק את כל הפעילויות המורשות על פי התנאים האלה, זה כולל       . 10
באופן מיידי את כל העותקים של   עליך למחוק או להסיר את האפליקציה מכל המכשירים שברשותך ולהשמיד       . 11

 האפליקציה שברשותך ולהודיע לנו שעשית זאת; 
  אנו עשויים לגשת למכשירים שלך ולהסיר מהם את האפליקציה מרחוק.       . 12
 

 והסיום   התקופה
 

 הסכם זה יישאר בתוקף עד שיסתיים על ידך או על ידינו.        . 13
השלישי שמונה עליו, שאינו תלוי   סיום הסכם זה לא יפסיק את הרשמתך לניסוי הקליני, שנותן חסות / הצד        . 14

 באילינגוורת ', מפקח על השתתפותך. 
ממליצים לך   אנו מהמכשיר הנייד שלך. אתה יכול גם לסיים הסכם זה על ידי מחיקת היישום וכל העותקים שלו       . 15

 זאת.  לוודא שכל הבקשות שהוגשו באמצעות האפליקציה כבר מולאו לפני שתעשה
שעות או לסיים  או ללא סיבה, לה אילינגוורת 'רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי       . 16

 הסכם זה עם או בלי הודעה מוקדמת.
 

 תנאים חשובים  עוד 
 

נודיע לך בכתב אם זה   אנו תמיד לארגון אחר. אנו אולי מעבירים את זכויותינו וחובותינו על פי תנאי שימוש אלה       . 17
 יקרה ונדאג שההעברה לא תשפיע על זכויותיך.

 אתה זקוק להסכמתנו כדי להעביר את זכויותיך למישהו אחר.       . 18
 רק אם אנו מסכימים בכתב.  אתה יכול להעביר את זכויותיך או חובותיך על פי תנאים אלה לאדם אחר       . 19
 בהסכם זה. הסכם זה אינו מעניק שום זכויות לצד שלישי כלשהו לאכוף כל תנאי       . 20
אז הוראה כזו תשתנה ותתפרש   אם הוראה כלשהי בהסכם זה תיחשב כבלתי ניתנת לאכיפה או אינה חוקית,       . 21

 וההוראות האחרות ימשיכו במלוא תוקפן. בכדי להשיג את מטרותיה במידת האפשר,،על פי החוק החל  
אם אנו לא מתעקשים מיד   אותו בהמשך.  גם אם אנו מתעכבים באכיפת ההסכם הזה, אנו עדיין יכולים לממש       . 22

תנאי שימוש אלה, או אם אנו מתעכבים בנקיטת צעדים נגדך בגין    כשאתה עושה כל מה שאתה נדרש לעשות על פי
במועד   ע מאיתנו לנקוט בצעדים נגדךאומר שאינך צריך לעשות את הדברים האלה וזה לא ימנ הפרת הסכם זה, זה לא

 מאוחר יותר.
 


